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EDITAL 

Processo nº 957934/2019 

 

Carta Convite nº 1/2019 
Data da Sessão: 30/09/2019 às 10:00hs 

No sítio www.comprasgovernamentais.gov.br  

Objeto: Serviços de apoio para viabilização do evento anual promovido pelo Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF) intitulado - 7º Encontro CAU/DF - que 

ocorrerá no dia 8 de outubro de 2019, das 18h30 às 22hs, na Embaixada do México, Brasília, Distrito 

Federal, CEP 70.910-900, mediante regime de empreitada por preço global, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sagrando-se vencedora a licitante que 

ofertar o menor preço global. 

Valor total estimado: R$ 100.473,66 (cem mil e quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos) 

Registro de Preço? Vistoria Instrumento Forma Adjudicação 

NÃO Sim CONTRATO Global 

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO* 

Requisitos Básicos: 

- Sicaf ou documentos equivalentes 

- Certidão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

- Certidão do Portal da Transparência 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST) 

- Índices de Liquidez (LG, LC, SG) superiores a 1 

Requisitos Específicos: 

- Atestado de Capacidade Técnica 

* O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitação deve ser consultado em seção específica 

do instrumento convocatório. 

Licitação exclusiva para 

ME/EPP? 

Reserv. Cota 

ME/EPP? 
Exige amostra/Dem.? Dec. nº 7.174/2010? 

SIM NÃO NÃO NÃO 

Prazo para envio da proposta/documentação 

Até 10 (dez) minutos antes da sessão pública 

Pedidos de Esclarecimentos Impugnações 

Até 25/9/2019 para licitaCAU@caudf.gov.br Até 26/9/2019 para licitaCAU@caudf.gov.br 

 

Observações Gerais 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 

Modelo para Convite, Obras/Serviços de Engenharia 

Atualização: agosto/2019 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:licitaCAU@caudf.gov.br
mailto:licitaCAU@caudf.gov.br


 

Página 2 de 46 
 

SEPS 705/905, Bloco “A”, Salas 401 a 406, Centro Empresarial Santa Cruz - CEP 70.390-055 - Brasília (DF)  
(61) 3222-5176/3222-5179 | www.caudf.gov.br | atendimento@caudf.gov.br 

EDITAL 

 

CARTA CONVITE Nº 1/2019 

Processo nº 957934/2019 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Distrito Federal (CAU/DF), por intermédio da sua Comissão Permanente de Licitação CPL-CAU/DF 

designada pelo Portaria Ordinária CAU/DF nº 82, de 19 de novembro de 2018, sediado no SEPS 

705/905, bloco “A”, salas 401 a 406, CEP nº 70.390-055, Brasília/DF, realizará licitação, na 

modalidade CONVITE, do tipo menor preço global, sob a forma de execução indireta, no regime de 

empreitada por preço integral, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 6 de outubro de 2015, 

Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de 

janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, Instrução 

Normativa/SEGES nº 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste 

Convite. 

 

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 

 

1.1. Até às 9:50 horas, do dia 30 de setembro de 2019, no endereço SEPS 705/905, bloco “A”, salas 

401 a 406, CEP nº 70.390-055, Brasília/DF para entrega dos Envelopes n° 1, com os documentos de 

habilitação, e nº 2, com a proposta, além das declarações complementares. 

 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

 

2.1. Às 10 (dez) horas, do dia 30 de setembro de 2019, na sala de reuniões da sede do CAU/DF terá 

início a sessão pública, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos 

envelopes contendo a documentação de habilitação e a realização de consulta “on line” ao SICAF. 

 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do 

licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL (CAU/DF) 

CONVITE Nº 1/2019 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL (CAU/DF) 

CONVITE Nº 1/2019  

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
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2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, 

inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e 

horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Convite. A correspondência deverá ser 

endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 

deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, 

com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

 

3. REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão 

estar devidamente representados por: 

 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de 

identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato 

social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 

civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; sendo que em tais documentos devem constar 

expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; ou 

 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante,  que deverá apresentar instrumento 

particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da 

empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e 

do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de 

sociedades comerciais  e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos 

de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

 

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

 

4. OBJETO 

 

4.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 

serviços de apoio para viabilização do evento anual promovido pelo CAU/DF intitulado - 7º Encontro 

CAU/DF - que ocorrerá no dia 8 de outubro de 2019, das 18h30 às 22hs, na Embaixada do México, 

Brasília, Distrito Federal, CEP 70.910-900, mediante regime de empreitada por preço global, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, sagrando-se 

vencedora a licitante que ofertar o menor preço global. 

 

4.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 22 (vinte e dois) itens, conforme tabela 

constante no Projeto Básico devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

 

4.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

5. RECURSO ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no Plano de Ação e Orçamento do CAU/DF para o exercício de 2019, na rubrica nº 

6.2.2.1.1.01.04.04.028, dos centos de custos nº 4.02.02.008. 
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6. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

 

6.1. Serão convidadas a participar desta licitação os interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, regularmente cadastrados ou não no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, possibilitando-se que outros cadastrados 

participem da licitação, desde que manifestem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 

quatro) horas da apresentação das propostas. 

 

6.2. Não poderão participar desta licitação: 

 

6.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

 

6.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

 

6.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente;  

 

6.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

6.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação; 

 

6.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

6.2.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);   

 

6.2.8. instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº 

05/2017). 

 

6.2.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º 

da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas 

no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- 

TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos. 

 

6.2.9. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 5, de 2017. 

 

6.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na 

qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

 

6.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente 

em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 
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Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do 

Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

 

6.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução 

dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

 

7. HABILITAÇÃO 

 

7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante será verificado o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

 

7.1.1. SICAF; 

 

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

 

7.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); e 

 

7.1.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

 

7.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

7.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 

7.1.5.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

 

7.1.5.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 

7.1.6. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

 

7.2. Não ocorrendo inabilitação, será consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF, para os licitantes cadastrados, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à 

qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. 10, 11, 12, 13, 

14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018. 

 

7.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 

2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no 

SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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7.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

7.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 

– SICAF, nos termos da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar, no 

envelope nº 1, a documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e Trabalhista, 

bem como, à Qualificação Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante. 

 

7.6. Habilitação Jurídica: 

 

7.6.1. No caso de empresário individual: cópia da inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

7.6.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 

7.6.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 

7.6.4. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento 

no País; 

 

7.6.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

 

7.7. Regularidades Fiscal e Trabalhista: 

 

7.7.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

 

7.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 

7.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 

7.7.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 

7.7.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
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7.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

 

7.7.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente 

Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

7.7.7. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, 

a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e 

trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer 

da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

7.8. Qualificação Econômico-Financeira 

 

7.8.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

 

7.8.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na 

forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 

ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

 

7.8.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

7.8.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

 

7.8.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

 

7.8.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos  pela 

aplicação das seguintes fórmulas:  

 

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

7.8.4. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital 

mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da 

contratação ou do item pertinente. 
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7.9. Qualificação Técnica 

 

7.9.1. As empresas cadastradas ou não no SICAF, para todos os itens, deverão comprovar, ainda, a 

qualificação técnica, por meio da apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do 

licitante, relativo à execução de serviço, compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 

da licitação. 

 

7.9.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de 

diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante. 

 

7.9.3. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia 

do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 

executados os serviços. 

 

7.9.4. Atestado de vistoria assinado pelo responsável, caso exigido. 

 

7.9.4.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que 

conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem 

pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 

responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que 

ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

 

7.10. Todos os licitantes, cadastrados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1: 

 

7.10.1. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 

9.854, 1999. 

 

7.11. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em cópia simples, sendo facultadas à 

Administração, diligências de constatação de autenticidade sempre que entender necessárias. 

 

7.12. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

 

7.12.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

7.12.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 

7.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital. 
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7.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará 

habilitado para a fase de classificação. 

 

8. PROPOSTA 

 

8.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, 

rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, 

sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

 

8.1.1. a razão social e CNPJ da empresa licitante; 

 

8.1.2. descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico e 

demais documentos técnicos anexos; e 

 

8.1.3. preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 

(real), de acordo com os preços praticados no mercado. 

 

8.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, 

fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto. 

 

8.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 

custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

 

8.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão 

“verba” ou de unidades genéricas. 

 

8.5. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro 

e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da 

obra, deverão ser cotados na planilha orçamentária. 

 

8.6. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 

estabelecidos na legislação tributária. 

 

8.7. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do 

certame. 

 

8.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 

8.9. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros 

e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 

§1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

 

8.9.1. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 

necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as 

regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a 
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realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na 

alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93. 

 

8.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

 

8.10.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que 

não haja majoração do preço proposto. 

 

8.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequada à perfeita execução 

contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

 

8.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, 

não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

 

8.13. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -

TCU - Plenário). 

 

8.13.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao 

erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

8.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

 

9. ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 

Comissão Permanente de Licitação do CAU/DF receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 1 e nº 2, 

bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

 

9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre 

eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos 

trabalhos. 

 

9.2. Como condição para participação, o licitante cadastrado, ou não, no SICAF, deve entregar, 

separadamente dos envelopes acima mencionados, as declarações complementares que consistem nos 

seguintes documentos: 

 

9.2.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006; 
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9.2.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

 

9.2.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores; 

 

9.2.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

 

9.2.5. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 

Federal; e 

 

9.2.6. que cumprem a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto 

no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993. 

 

9.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

 

9.4. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 

123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o 

somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP, no exercício anterior, extrapola o 

limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, 

§2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. 

 

9.4.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício 

corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês 

anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do 

percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 

123, de 2006; e 

 

9.4.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem 

que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a não 

aplicação, na presente licitação, dos benefícios decorrentes dessa qualificação. 

 

9.5. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, 

nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou 

proposta de preços apresentadas. 

 

9.6. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 1 - 

Documentos de Habilitação. 

 

9.6.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes 

presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso. 

 

9.7. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, nos termos do 

subitem 7.1 deste Edital. 

 

9.8. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos 

apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando 

os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 2 - 

Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, 

permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

 

9.9. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 2, sem ser aberto, depois de 

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 

desfavorável do recurso. 

 

9.10. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 2 - 

Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os 

licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente 

marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

 

9.10.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, 

os Envelopes n° 2 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos 

invioláveis até a posterior abertura. 

 

9.10.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o 

licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

 

9.11. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio 

deste Instrumento Convocatório. 

 

9.12. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de 

nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

 

9.13. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

 

9.14. Será considerado inabilitado o licitante que: 

 

9.14.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de 

validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF, 

ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de 

pequeno porte enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007; e/ou 

 

9.14.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 1. 

 

9.15. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a 

regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização 

fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá ser 
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prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

 

9.16. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo 

facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 

revogar a licitação. 

 

9.17. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação 

na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

 

10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

10.1. O critério de julgamento será o menor preço global. 

 

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos 

membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissão, 

caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas. 

 

10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Convite. 

 

10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Convite, para efeito de 

julgamento da proposta. 

 

10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 

 

10.6. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de licitantes empatadas, a Comissão de 

Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para 

que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

 

10.7. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das 

propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não 

havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

 

10.8. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

 

10.8.1. produzidos no País; 

  
10.8.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

 

10.8.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

 

10.8.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação. 
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10.9. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante 

vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 

 

10.10. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo 

de 3 (três) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de 

desclassificação. 

 

10.11. Será desclassificada a proposta que: 

 

10.11.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

 

10.11.2. contiver vício insanável ou ilegalidade; 

 

10.11.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

 

10.11.4. apresentar, na composição de seus preços: 

 

10.11.4.1. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; e/ou 

 

10.11.4.2. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a 

unidade dos serviços. 

 

10.12. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de 

todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em 

qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares 

dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro 

contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

 

10.13. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 

executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

 

10.13.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 

 

10.13.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados 

em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 

coletivas de trabalho vigentes. 

 

10.14. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

 

10.15. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da 

Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP 

nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
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10.16. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 

ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, 

será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta. 

 

10.17. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

10.18. Será facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comprovar a viabilidade dos 

preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 

1993, sob pena de desclassificação. 

 

10.19. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da 

proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, 

atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

 

10.20. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço 

ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas 

apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem 

nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos 

aos demais licitantes. 

 

10.21. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

10.22. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente, 

haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 

10.23. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 

apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Interposto o recurso, será comunicado aos demais 

licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

 

10.24. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, 

a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do 

certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

 

10.25. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

 

10.26. O resultado do certame será divulgado no Portal da Transparência do CAU/DF 

https://transparencia.caudf.gov.br. 

 

11. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das 

propostas observará o disposto no art. 109, §§ 4º e 6º, da Lei 8.666, de 1993. 

 

11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, 

pelo prazo previsto para a interposição de recursos. 

https://transparencia.caudf.gov.br/
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11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, 

atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para sede do CAU/DF em horário comercial. 

 

11.5. O recurso será dirigido ao Presidente do CAU/DF, por intermédio do Presidente da Comissão 

de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, ou, nesse mesmo 

prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

12. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

12.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

13. TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

 

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 

Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital.  

 

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e 

devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

 

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 

implica no reconhecimento de que: 

 

13.3.1. a referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

13.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

 

13.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 

78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 

mesma Lei. 

 

13.4. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias contados da data estabelecida no 

Termo de Contrato ou Instrumento equivalente improrrogável. 
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13.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição 

de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto 

no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 

10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

 

13.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 

fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes 

da contratação. 

 

13.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 

situação perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas no edital e anexos. 

 

13.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as 

mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser 

convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 

aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

14. REAJUSTE 

 

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a 

este Edital. 

 

15. ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto 

Básico, anexo a este Edital. 

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na 

proposta apresentada e no Projeto Básico anexo a este Edital. 

 

17. PAGAMENTO 

 

17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital. 

 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário 

que: 

 

18.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta; 

 

18.1.2. apresentar documentação falsa; 

 

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
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18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

18.1.5. não mantiver a proposta; 

 

18.1.6. cometer fraude fiscal; e/ou 

 

18.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.  

 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

18.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

 

18.3.2. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

 

18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; e 

 

18.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 

18.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

 

18.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

 

18.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

 

18.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, o CAU/DF poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

Código Civil. 
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18.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

18.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

18.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas Termo de Contrato ou 

na ausência deste, no Projeto Básico. 

 

19. IMPUGNAÇÃO 

 

19.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite perante esta Administração, o licitante 

que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas 

falhas ou irregularidades que viciariam este Convite, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 

de recurso. 

 

19.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

19.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Convite por irregularidade na aplicação 

da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em 

até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei. 

 

19.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada na sede do CAU/DF em horário 

comercial. 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

 

20.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

20.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nele contidas. 
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20.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento 

de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

20.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação 

da Comissão em sentido contrário. 

 

20.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

 

20.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

 

20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia 

do contrato que deu suporte à contratação e do endereço atual da contratante e local em que foram 

executados os serviços. 

 

20.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

20.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Convite e de seus anexos, o 

valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 

5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

 

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

 

20.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

 

20.14. Em caso de divergência entre disposições deste Convite e de seus Anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerão as deste Convite. 

 

20.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 

1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

 

20.16. O Convite está disponibilizado, na íntegra, no site https://transparencia.caudf.gov.br/, e também 

poderá ser lido e/ou obtido no endereço da sede do CAU/DF, nos dias úteis, no horário das 9h00 às 

17h59, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados. 
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20.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Convite será o da Seção Judiciária do Distrito 

Federal - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro. 

 

20.18. Integram este Convite, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

20.18.1. ANEXO I – Projeto Básico; e 

 

20.18.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato. 

 

 

Brasília, 20 de setembro de 2019. 

 

 

 

FABIO NAVARRO GARCIA DE FREITAS 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do CAU/DF – CPL-CAU/DF 

Portaria Ordinária CAU/DF nº 82, de 18 de novembro de 2018. 
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CARTA CONVITE Nº 1/2019 

Processo nº 957934/2019 

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Contratação de serviços de apoio para viabilização do evento anual promovido pelo Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF) intitulado - 7º Encontro CAU/DF - que 

ocorrerá no dia 8 de outubro de 2019, das 18h30 às 22hs, na Embaixada do México, Brasília, Distrito 

Federal, CEP 70.910-900, mediante regime de empreitada por preço global, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos, sagrando-se vencedora a 

licitante que ofertar o menor preço global. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF) realiza anualmente o 

evento intitulado - Encontro do CAU/DF - cujo foco principal é reunir arquitetos e urbanistas, 

estudantes e demais interessados, com o objetivo de promover as boas práticas profissionais e pugnar 

pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. 

 

2.2. Com o objetivo de continuar contribuindo com sua política de valorização profissional, tendo a 

sociedade como seu maior gestor. Diante disso, propõe a reflexão sobre a importância de uma cidade 

que possui um museu a céu aberto, e cujo complexo edilício tornou-se referência no âmbito da 

arquitetura e urbanismo. 

 

2.3. Ressalta-se, que o Encontro CAU/DF tem como premissa a promoção da profissão de 

arquitetura e urbanismo, bem como a história, cultura e patrimônio locais, sendo impositiva e 

necessária a contratação de serviços que viabilizem sua realização. 

 

2.4. O Encontro anterior trouxe o tema Latino-Americanidade, com a proposta que reuniu a 

sociedade para debater sobre as infinitas oportunidades de contribuição da Arquitetura e do Urbanismo 

para o desenvolvimento e planejamento urbanos na América Latina: as semelhanças, as diferenças e as 

possibilidades. 

 

2.5. Foram convidados os escritórios nacionais TO.DO Serviços de Arquitetura e Una Arquitetos, 

além da atração internacional Esteban Tannenbaum (Argentina) para apresentarem seus trabalhos e 

contarem um pouco sobre os projetos desenvolvidos no Brasil e no Exterior. Foram palestras, seguidas 

por bate-papo com os convidados, sob a mediação do presidente do CAU/DF. Foi uma ótima 

oportunidade para trocar experiências e conhecimentos técnicos com profissionais cujos escritórios de 

arquitetura e urbanismo se destacam pela qualidade e inovação em seus projetos. 

 

2.6. Em sua sétima edição o tema Latino-Americanidade volta a ser explorado em uma segunda 

etapa de debates, sendo que a primeira ocorreu em dezembro do ano passado, com a estimativa de 

participação de 300 (trezentos) profissionais de Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, 

Engenharias e áreas afins.  
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3. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
 

3.1. O convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela unidade administrativa, a 

qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais 

cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 

vinte e quatro horas da apresentação das propostas. 

 

3.2. A escolha da modalidade licitatória foi feita em razão do valor estimado para a contratação, 

levando em conta o período de vigência contratual, bem como a celeridade e a simplicidade no 

procedimento, reduzindo os custos de realização da sessão pública. O enquadramento como Convite 

considerou não só o valor estimado inicialmente, mas também os acréscimos cabíveis na forma da lei. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Evento: 7º Encontro do CAU/DF Público estimado: 250 a 300 pessoas 

Dia: 8 de outubro de 2019 Período de montagem: 8 de outubro de 2019 às 9h 

Horário: 18h30 às 22h Período de desmontagem: 8 de outubro de 2019 às 22h 

Local: Embaixada do México 

It
e
m

 

Cenário Q
td

 

Referência 

1 

Confecção e instalação de painel de boas-vindas na 

entrada do estacionamento (o1 un.) e no acesso ao prédio 

(01 un.), medindo 1,20m (base) x 2,80m (altura), 

confeccionado em lona fosca, cor 2x0 (fundo preto e arte 

na cor branca), com acabamento em ilhós e linha para 

fixação em estrutura metálica (box truss), com montagem e 

desmontagem no local indicado (Embaixada do México). 

2 

 

2 

Refletores led de chão (luz branca) com extensão mínima 

de 30 metros. Os serviços de instalação deverão ser 

executados por profissional capacitado e com experiência 

na atividade de iluminação que será responsável pela 

instalação, testes, ajustes e manuseio do sistema de 

iluminação do evento. 

10  

3 

Confecção, montagem e desmontagem de 2 (dois) painéis 

laterais de fundo de palco interno, sendo cada um medindo 

1,06 m (base) x 2,37 m (altura), na cor 2x0, fundo preto, 

com aplicação de arte na cor branca. O painel deve ser 

confeccionado em estrutura de madeira tipo “trainel 

sólido” autoportante, revestido em adesivo autocolante, 

impresso fosco, em alta resolução. O painel deve ser 

devidamente instalado no local indicado (Embaixada do 

México) com estrutura de apoio.  

2 
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It
e
m

 

Mobiliário Q
td

. 

Referência 

4 
Balcão bar medindo 4,00x 0,50x1,00m, revestido de tecido 

preto 
1 

 

5 
Mesa recepção medindo 4,00x 0,50x1,00m, revestido de 

tecido preto 
1 

 

6 

Bistrô coletivo de madeira com base de ferro ou madeira, 

2,20x1,00m, com 8 bancos altos para bistrô na cor preta ou 

de demolição, para cada base. Total de 4 jogos. 

4 

 

7 Ventilador de pé 5  

 

It
em

 

Alimentação Qtd. 

8 

Estrutura completa montagem de cozinha em local externo. O 

local fornece apenas água e possui sistema de esgoto. 

 

COQUETEL VOLANTE 

Canapés e Finger Food: 

- Molletes mexicanos (bruschetta com pasta de feijão e queijo 

mussarela) - Espetinhos de camarão a la Salsa 

- Burritos de carne e frango 

- Guacamole acompanhado de nachos 

- Tartar de salmão com abacate e laranja confit 

 

DOCES 
- Mini churros no copinho com doce de leite 

- Mini churros no copinho com chocolate 

- Alfajor mexicanos com coco 

 

EMPRATADOS 

- Quesadilla recheada com queijo e aquecida na chapa 

- Tacos feito de farinha de trigo com recheio de carne de porco 

- Tacos feito de farinha de trigo com recheio de carne moída ao 

molho vermelho 

- Chilli – molho picante feito com carne moída, molho de tomate 

e feijão servido com nachos 

 

BEBIDAS 

- Água com e sem gás 

- Coquetel de frutas sem álcool 1 sabor (morango) 

- Refrigerantes normal e zero (coca-cola e guarará) 

- Suco de frutas 3 sabores (abacaxi com hortelã, morango com 

O suficiente para atender o 

público mínimo de 300 

(trezentas) pessoas, com 

todas especificações deste 

item, não pode faltar 

nenhum. 
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maracujá e laranja) 

9 Mesa de café e petit four servidos ao final do evento. 

O suficiente para atender o 

público mínimo de 300 

(trezentas) pessoas, com 

todas especificações deste 

item, não pode faltar 

nenhum. 

 

It
em

 

Cerimonial 

Q
td

. 

10 

Promotores: das 18h às 22h (incluído uniforme clássico, transporte, alimentação e 

encargos trabalhistas) - Turno de 10h. O serviço deverá ser executado por profissional 

dinâmico, com boa postura, capacitado e com experiência na atividade de recepção a 

eventos, com habilidade em lidar com pessoas e no trato com autoridades. 

5 

11 

Limpeza: das 18h às 22h (inclusos uniforme, material de limpeza, uniforme, 

transporte, alimentação e encargos trabalhistas) - Turno de 6hs. O serviço deverá ser 

executado por profissional capacitado e uniformizado para a realização de serviços de 

limpeza e conservação nas dependências do evento e cercanias, antes, durante e depois 

de sua realização, com todo o material de limpeza incluído. 

2 

12 

Segurança: das 18h às 22h para o evento (inclusos uniforme, transporte, alimentação e 

encargos trabalhistas). O serviço deverá ser realizado por profissional devidamente 

habilitado para execução de segurança desarmada, nos termos da legislação em vigor 

2 

13 Guarda-chuvas 6 

14 

Brigadista: (preferencialmente um casal) - O serviço deverá ser realizado por 

profissional capacitado para atuar na prevenção, abandono e combate a princípio de 

incêndio e prestar os primeiros socorros. 

2 

 

15 

Serviço de filmagem para cobertura completa do evento (das 14h 

às 22h), com saída em Full HD em arquivo bruto e editado, além 

de 6 (seis) versões para divulgação na rede social Instagram e 3 

(três) versões para divulgação na rede social Facebook. O serviço 

deverá ser executado por profissional dinâmico e com 

experiência na atividade de operação de equipamentos 

audiovisuais, capacitado para realizar a montagem, desmontagem 

e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais 

aparelhos eletroeletrônicos, assim também a operar aparelhos 

audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos 

a serem utilizados durante o evento. 

EVENTOS 

2º Ciclo de Palestras–

18/09/2019, das 18h às 

23h; e 

 

7º Encontro CAU/DF–

08/10/2019, das 14 às 22h; 

Palestra com o arq. 

Francisco Serrano – 

22/10/2019, das 18h às 

22h. 

 

16 

Serviço de edição de 

vídeo: 6 (seis) vídeos com 

saída em Full HD em 

arquivo bruto e editado. 

1 (um) vídeo do CAU/DF com o histórico dos encontros e uma 

pequena apresentação do CAU – 3 minutos de vídeo; 

3 (três) vídeos de apresentação dos homenageados no 7º 

Encontro – 2 minutos de vídeo cada; e 

2 (dois) vídeos “ON TIME”, para a divulgação ainda no evento. 

 

It
em

 

Sonorização do ambiente 

Q
td

. 

17 DJ com equipamento. 1 
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18 
Kit completo de equipamento de som para 2 ambientes. Caixas com pedestais 

(quantificar e verificar potência) 
2 

19 Microfones bastão sem fio. 2 

20 
Técnico de equipamento de som. Será exigida uma visita técnica ao local do evento a 

ser agendada com a Embaixada do México para definição dos detalhes operacionais. 
1 

 

4.1. Os serviços consistirão em: 

 

a) Participação nas reuniões preparatórias, supervisões administrativa, logística, financeira e de 

cerimonial e protocolo no local do evento e durante sua execução; 

 

b) Execução e acompanhamento da preparação da infraestrutura física e logística para a realização 

do evento; 

 

c) Monitoramento e medição dos resultados, tanto dos prestadores dos serviços, quanto de outros 

aspectos do evento; 

 

d) Solicitação de apoio de serviços e licenças necessárias junto ao poder público; 

 

e) Preparação e consolidação de credenciamento, preenchimento de formulário de inscrição, de 

listas de frequência e de avaliação, bem como, a tabulação desses dados;  

 

f) Fornecimento de informações e atendimento com presteza aos palestrantes e participantes do 

evento; 

 

g) Solicitação de apresentação dos palestrantes e verificação quanto ao funcionamento e 

compatibilidade com os equipamentos de projeção e as ferramentas tecnológicas; 

 

h) Preparação de programação visual do evento; 

 

i) Coordenação dos serviços de recepção, de traslado e de alimentos e bebidas, entre outros 

recursos necessários à realização deste; e 

 

j) Acompanhamento de serviços de montagem e teste de equipamentos audiovisuais, áudio-

descrição, legenda em tempo real e tradução, caso necessário. 

 

4.2. O transporte e o deslocamento dos funcionários da CONTRATADA e de fornecedores serão de 

responsabilidade da própria empresa. 

 

4.3. Todos os impostos e contribuições referentes à contratação de serviços e de recursos humanos 

para a prestação dos serviços objeto desse Projeto Básico são de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

4.4. A CONTRATADA deverá designar preposto que ficará responsável pelo atendimento das 

demandas da CONTRATANTE. 

 

4.5. No caso de o preposto nomeado pela contratada se ausentar por qualquer motivo, a empresa 

deverá nomear substituto para o período de ausência. 
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4.6. O preposto deverá ter, no mínimo, nível superior completo, preferencialmente na área de 

Relações Públicas, ou curso de especialização em organização de eventos e “Cerimonial e Protocolo”. 

 

4.6.1. Esse profissional deve possuir experiência de pelo menos 5 (cinco) anos na organização de 

eventos nacionais e internacionais, com excelente capacidade de redação na língua portuguesa, além 

de conhecimento avançado de ferramentas de informática, especialmente Outlook, Word e Excel. 

 

4.6.2. Os custos incorridos com esse profissional foram considerados como inseridos em todos os 

itens objeto da proposta. 

 

4.7. Os preços propostos deverão contemplar todos os custos necessários à realização dos serviços e 

bens produzidos, tais como, materiais, mão de obra, impostos, taxas, transporte aéreo e terrestre, frete. 

 

4.8. Não serão pagas despesas relativas a fretes e transporte de forma separada para execução de 

qualquer dos itens. 

 

4.9. Sempre que formalmente solicitado, a contratada deverá apresentar lista tríplice contendo 

nomes e currículos dos profissionais relacionados ao Coordenador e ao Cerimonialista. 

 

4.10. Serviços distintos, a serem executados de forma concomitante, deverão ser realizados por 

diferentes profissionais, sob pena do não pagamento de mais de um serviço realizado por um mesmo 

profissional. 

 

4.10.1. Nesse caso será feito o pagamento pela atribuição de menor custo, sem prejuízo das 

sanções cabíveis pela não apresentação do profissional que desempenharia o serviço previsto. 

 

4.11. Todos os profissionais da contratada deverão observar o seguinte protocolo: 

 

4.11.1. Agir com presteza, polidez e cortesia, sob qualquer circunstância; 

 

4.11.2. Apresentar-se uniformizado com roupa clássica, cabelos presos e maquiagem leve (no 

caso do sexo feminino) ou adequadamente penteado e de barba feita ou aparada (no caso do sexo 

masculino). 

 

4.12. Os serviços de recepcionistas corresponderão, entre outros: 

 

4.12.1. atendimento a solicitações de palestrantes, conferencistas, autoridades; 

 

4.12.2. prestação de informações; montagem e distribuição de material; e 

 

4.12.3. orientação a todos participantes do evento. 

 

4.13. Os recepcionistas deverão estar munidos de material e equipamentos de trabalho específico que 

permita o rápido atendimento das solicitações mais comuns, tais como: computador e listas, entre 

outros. 

 

4.14. O preço dos itens deve contemplar todos os custos necessários à sua realização plena. 

 

4.15. Os equipamentos deverão instalados e testados em até uma hora do início do evento. 
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4.16. Todos os insumos (papel, tonner, extensão, estabilizadores de voltagem, bateria e outros), 

necessários ao funcionamento dos equipamentos e à efetiva prestação dos serviços, deverão ser 

supridos pela CONTRATADA e seus custos considerados na proposta. 

 

5. FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SEU RECEBIMENTO 

 

5.1. Os serviços deverão ser prestados de forma plena a atender a demanda necessária para o objeto 

desta contratação com parâmetros de qualidade atestados pelo Conselho. 

 

5.2. Toda a montagem da estrutura do evento deverá ser entregue no dia 8 de outubro em até uma 

hora do início de sua realização, e os serviços deverão ocorrer durante a realização do evento. A 

verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados será feita pelo 

empregado do CAU/DF responsável designado para acompanhamento e fiscalização do contrato, com 

a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

 

5.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes no Projeto Básico, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo que 

atenda o horário do evento, à custa da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

5.4. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes 

da incorreta execução do contrato. 

 

6. VISTORIA 

 

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de proposta, é facultado ao contratado realizar 

vistoria nas instalações da Embaixada do México, acompanhada por empregado designado para esse 

fim, de segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas e das 15 às 17 horas, devendo o agendamento ser 

efetuado previamente pelo telefone (61) 3222 5176. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

7.1. Os custos de contratação do presente objeto estão programados em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do CAU/DF para o exercício de 2019, na rubrica 

6.2.2.1.1.01.01.04.04.028, do centro de custo nº 4.02.02.008. 

 

8. PRAZO, ENTREGA, RECEBIMENTO E PAGAMENTO 
 

8.1. O recebimento do serviço será efetuado em conformidade com o disposto nos artigos 74 e 76 da 

Lei 8.666, de 1993, nos seguintes termos: 

 

8.1.1. Após a verificação da conformidade do serviço e consequente aceitação provisória, num prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do primeiro dia útil após a entrega; e 

 

8.1.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

 

8.2. Se houver recusa dos serviços, no todo ou em parte, a contratada deverá proceder à reparação 

imediatamente sem qualquer ônus para a Administração ou demonstrar a improcedência da recusa, no 

mesmo prazo. 
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8.3. Caberá ao gestor do contrato fiscalizar e atestar o recebimento conforme as faturas 

correspondentes ao serviço prestado. 

 

8.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados.  

 

8.5. O pagamento será realizado após a apresentação do documento fiscal exigível em conformidade 

com a legislação e discriminando todas as importâncias devidas, além das informações sobre o banco, 

agência e número da conta corrente da contratada. 

 

8.6. O documento fiscal referido no item anterior deverá destacar as retenções previstas na Instrução 

Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e demais legislações pertinentes. 

 

8.7. Na hipótese de a contratada ser optante do simples, a fim de afastar a retenção de tributos, 

conforme art. 4º, XI, da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, deverá anexar à fatura declaração 

assinada pelo representante legal, sob as penas da lei. 

 

8.8. Recebido o documento fiscal exigível, o CAU/DF providenciará sua aferição e, após aceitação, 

efetuará o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

8.9. O atraso no pagamento do documento fiscal emitido, desde que a contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, sujeitará o CAU/DF ao pagamento de juros moratórios de 6% 

a.a. (seis por cento ao ano), até o efetivo pagamento, além da atualização monetária. 

 

8.10. O CAU/DF reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, o produto 

não estiver de acordo com a especificação exigida.  

 

8.11. Havendo erro na emissão do documento de cobrança ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, como rasuras, entrelinhas, tal documento será devolvido à contratada e o pagamento ficará 

pendente até que sejam sanados os problemas. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado 

após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer 

ônus para o CAU/DF. 

 

8.12. A simples existência da relação contratual sem a contraprestação do serviço não enseja nenhum 

pagamento à contratada. 

 

8.13. O CAU/DF não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços realizados sem a 

solicitação e autorização do fiscal do contrato. 

 

9. PROPOSTA 
 

9.1. Quando da elaboração da proposta deve-se levar em consideração a condição do local em que os 

serviços serão ser prestados. 

 

9.2. Todos os impostos e contribuições referentes à contratação de serviços e de recursos humanos 

para a prestação dos serviços objeto desse contrato são de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

9.3. A CONTRATADA deverá designar preposto que ficará responsável pelo atendimento das 

demandas da CONTRATANTE. 
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9.4. Os custos incorridos com esse profissional serão considerados como inseridos em todos os itens 

objeto da proposta. 

 

9.5. Os preços propostos deverão contemplar todos os custos necessários à realização dos serviços e 

bens produzidos, tais como, materiais, mão de obra, impostos, taxas, transporte e frete. 

 

9.6. Não serão pagas despesas relativas a fretes e transporte de forma separada para execução de 

qualquer dos itens. 

 

10. ENCARGOS DAS PARTES 
 

10.1. As partes devem cumprir fielmente as disposições deste Projeto Básico, respondendo pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

10.2. A CONTRATADA deve: 

 

10.2.1. nomear preposto para, durante o período da garantia, representá-lo na execução do objeto; 

 

10.2.2. manter as condições de habilitação exigidas neste instrumento, devendo comunicar ao 

CAU/DF a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições; 

 

10.2.3. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto deste instrumento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

 

10.2.4. responder pelos danos causados diretamente ao CAU/DF ou aos seus bens, ou ainda a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto; 

 

10.2.5. respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências do CAU/DF;  

 

10.2.6. encaminhar ao CAU/DF a fatura relativa ao objeto contratado; 

 

10.2.7. assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas resultantes da 

contratação; 

 

10.2.8. reportar ao CAU/DF imediatamente qualquer falha eventualmente identificada na 

especificação de equipamentos ou serviços, propondo soluções tecnicamente adequadas; 

 

10.2.9. responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer 

esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao objeto, que eventualmente venham a ser solicitados 

pelo CAU/DF; e 

 

10.2.10. responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CAU/DF. 

 

10.3. Em nenhuma hipótese o contratado poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 

esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando se por qualquer 

ônus decorrente desses fatos. 

 

10.4. São expressamente vedadas a CONTRATADA: 
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10.4.1. a veiculação de publicidade acerca deste objeto, salvo se houver prévia autorização do 

CAU/DF; e 

 

10.4.2. a subcontratação para a execução deste objeto. 

 

10.5. O CAU/DF deve: 

 

10.5.1. prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo contratado para a fiel execução 

do objeto; 

 

10.5.2. receber o objeto, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento; 

 

10.5.3. solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

 

10.5.4. notificar, por escrito, ao contratado a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da 

execução do objeto, fixando prazo para a sua correção; 

 

10.5.5. acompanhar e fiscalizar a execução do objeto por um ou mais representante(s) designado(s), 

nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93; 

 

10.5.6. efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as 

formalidades e exigências do objeto; 

 

10.5.7. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas do CAU/DF 

quanto ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados da contratado; e 

 

10.5.8. comunicar oficialmente ao contratado quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

objeto. 

 

11. ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

11.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por representante designado pelo CAU/DF, 

na forma estabelecida em instrumento próprio, que registrará todas as ocorrências ou deficiências em 

relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das 

irregularidades apontadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11.1.1. o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato. 

 

11.1.2. a atuação da fiscalização pelo CAU/DF em nada restringe a responsabilidade, única, integral 

e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado. 

 

12. SANÇÕES 
 

12.1. A inexecução parcial ou total do objeto, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 

assegurada a prévia e ampla defesa, sujeita o beneficiário da nota de empenho às seguintes sanções: 

 

12.1.1. Multa de: 
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a) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do empenho, por cada 10 (quinze) minutos 

de atraso injustificado, até o máximo de 3% (três por cento); 

 

b) 10% (dez por cento) do valor total do empenho, em caso de inexecução parcial do objeto ou de 

descumprimento de obrigação assumida, a partir da primeira hora até a segunda hora de atraso; e 

 

c) 15% (quinze por cento) do valor total do empenho, em caso de inexecução total do objeto, a 

partir da segunda hora de atraso. 

 

12.1.1.1. será configurada a inexecução parcial quando houver atraso injustificado por mais de uma 

hora até duas horas de atraso. 

 

12.1.1.2. Será configurada a inexecução total do objeto, quando: 

 

a) houver atraso injustificado para início dos serviços superior a duas horas; 

 

b) houver atraso injustificado por mais de duas horas, a contar da data prevista para entrega do 

objeto, e a parcela entregue corresponda a menos de 10% (dez por cento) do objeto; ou 

 

c) todo o serviço não for aceito pela fiscalização por não atender às especificações. 

 

12.1.2. Após duas horas de atraso, o CAU/DF poderá rescindir a avença, em caso de inexecução 

parcial ou inexecução total do seu objeto. 

 

12.1.2.1. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao beneficiário da nota 

de empenho. 

 

12.1.2.1.1. se o valor do pagamento for insuficiente, fica o beneficiário da nota de empenho obrigado 

a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

 

12.1.2.1.2. esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo beneficiário da 

nota de empenho ao CAU/DF, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

 

12.1.3. Advertência; 

 

12.1.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do CAU/DF, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

12.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o beneficiário da nota de 

empenho ressarcir a Administração do CAU/DF pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

12.2. Se a inexecução ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de força maior, 

devidamente justificado pelo beneficiário da nota de empenho e aceito pela Administração do 

CAU/DF, aquele ficará isento das penalidades mencionadas. 

 

12.3. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração do CAU/DF e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
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a Administração Pública poderão ser aplicadas ao beneficiário da nota de empenho juntamente às de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

12.4. A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em 

pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 abaixo, respeitada a graduação de infrações 

conforme a tabela 1 deste item, e alcançar o total de 10 (dez) pontos, cumulativamente. 

 

Tabela 1  

GRAU PONTOS DA INFRAÇÃO 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

 

12.5. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração poderá aplicar multas 

conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes, sobre o valor do contrato empenhado para o 

exercício: 

 

Tabela 2 

GRAU CORRESPONDÊNCIA (R$) 

1 0,5% 

2 1% 

3 2% 

4 3% 

5 4% 

6 5% 

 

Tabela 3 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com 

uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá. 
1 

Por empregado e 

por ocorrência 

2 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos 

serviços. 
1 

Por empregado e 

por dia 

3 

Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por 

caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 

complementar. 

2 Por ocorrência 

4 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material 

licitado por outro de qualidade inferior. 
2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratados. 
6 

Por dia e por tarefa 

designada 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 

agentes. 
3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins 

diversos do objeto do contrato. 
5 Por ocorrência 

8 
Recusar a execução de serviço determinado pela 

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 
5 Por ocorrência 

9 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que 6 Por ocorrência 
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cause danos físico, lesão corporal ou consequências letais. 

10 

Retirar das dependências do CAU/DF quaisquer equipamentos 

ou materiais de consumo previstos em contrato, sem 

autorização prévia. 

1 
Por item e por 

ocorrência 

Para os itens a seguir, deixar de: 

11 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 
Por item e por 

ocorrência 

12 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 

pelo CAU/DF. 
1 Por ocorrência 

13 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 

CAU/DF. 
2 Por ocorrência 

14 
Manter sede, filial ou escritório de atendimento em 

Brasília/DF. 
1 

Por ocorrência e por 

dia 

15 

Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, 

trabalhista, previdenciária e outros documentos necessários à 

habilitação. 

2 
Por ocorrência e por 

dia 

16 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais 

solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas 

durante a análise da documentação exigida por força do 

contrato. 

2 
Por ocorrência e por 

dia 

17 

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada pela unidade fiscalizadora. 

3 
Por item e por 

ocorrência 

18 
Iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato constante 

na solicitação de serviço 
6 

Por hora de não 

execução 

 

12.6. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá 

ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, 

incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

 

13. INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

13.1. Depois de homologado o resultado deste certame, a CONTRATADA será convocada para 

assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

 

13.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante 

vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste edital. 

 

13.3. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se a 

licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

 

13.4. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, 

poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação da 

adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação. 

 

13.5. O prazo de vigência contratual será de 60 (sessenta) não podendo ser prorrogado. 

 

 

 



 

Página 35 de 46 
 

SEPS 705/905, Bloco “A”, Salas 401 a 406, Centro Empresarial Santa Cruz - CEP 70.390-055 - Brasília (DF)  
(61) 3222-5176/3222-5179 | www.caudf.gov.br | atendimento@caudf.gov.br 

14. ANEXO 

 

14.1. Minuta de Contrato Administrativo 

 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

15.1. É vedada utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado que 

possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os fornecedores. 

 

15.2. A mera apresentação de proposta não enseja qualquer compromisso de contratação por parte do 

CAU/DF, importando, entretanto, irrestrita e irretratável aceitação dos termos e condições 

estabelecidos no contrato. 

 

15.3. Observar-se-á, no que se refere a contagem dos prazos, a exclusão do dia do início e a inclusão 

do dia do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto disposição expressa em 

contrário. 

 

15.4. Somente em dia de expediente do CAU/DF se iniciam e vencem os prazos. 

 

15.5. Será considerada como mais vantajosa a proposta de menor preço global, observadas as 

condições estabelecidas neste Projeto Básico. 

 

15.6. O CAU/DF reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a contratação, tendo em vista o 

interesse público ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos 

termos do artigo 49 da Lei nº 8.666, de 1993, não cabendo aos licitantes qualquer direito a 

indenização. 

 

15.7. Os licitantes deverão observar o horário de Brasília para todos os atos do certame. 

 

 

Brasília (DF), 20 de setembro de 2019. 

 

 

 

RICARDO DE ASSIS BAPTISTA SURIANI 

Analista Arquiteto 
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CARTA CONVITE Nº 1/2019 

Processo nº 957934/2019 

 

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

  

 

TERMO DE CONTRATO Nº      /2019, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO 

DISTRITO FEDERAL (CAU/DF), E A 

EMPRESA                                      PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

VIABILIZAÇÃO DO 7º ENCONTRO DE 

CAU/DF. 

  

 

 CONTRATANTE: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF), com sede 

no SEPS 705/905, bloco “A”, salas 401 a 406, CEP 70.390-055, Brasília/DF, CNPJ nº 

14.981.648/0001-09, representado pelo seu Presidente, Senhor(a)                 , CPF nº          , de acordo 

com as atribuições que lhe conferem o artigo 35 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e o art. 

140 do Regimento Interno do CAU/DF, homologado em 12 de dezembro de 2018, na 85ª reunião 

plenária ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), conforme 

Deliberação Plenária DPOBR nº 0085-09/2018.  

  

CONTRATADA:            ,  CNPJ  n.º  , estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu 

[inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade n.º órgão 

expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º [inserir  número e , de  acordo  com a representação 

legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social].  

  

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no 

Processo Administrativo CAU/DF nº 957934/2019, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
  

1.1. Prestação de serviços de apoio para viabilização das palestras do “7º Encontro CAU/DF”, que 

ocorrerá no dia 8 de outubro de 2019, das 15hs às 18:30hs, no Auditório Wladimir Murtinho do 

Palácio do Itamaraty, situado na Zona Cívico-Administrativa, bloco “H”, Brasília/DF, 70170-900, 

mediante regime de empreitada por preço global, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR  
  

2.1. O valor total deste contrato é de R$  xxxx (xxxx ).  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS  
  

3.1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta da dotação orçamentária com a 

rubrica nº 6.2.2.1.1.01.04.04.028. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

 

4.1. O prazo para entrega do objeto é de até uma hora antes do início do evento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

 

5.1. O contrato a ser firmado iniciar-se-á no ato de sua assinatura, encerrando-se no prazo de 60 

(sessenta) dias, a permitir o recebimento e pagamento do objeto pelo CAU/DF. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

6.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas a CONTRATANTE poderá reter, do 

montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos 

devidos pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES 

 

7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

7.2. A CONTRATADA, deve: 

 

7.2.1. Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na contratação, 

devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas 

condições; 

 

7.2.2. Responder, nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 

indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que porventura 

venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 

 

7.2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, inclusive no que 

se referir ao acesso às dependências do CAU/DF; 

 

7.2.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da 

CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste 

contrato; 

 

7.2.5. Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar 

os esclarecimentos solicitados; 

 

7.2.6. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando 

da execução do serviço objeto deste contrato; 

 

7.2.7. Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados 

satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 

 

7.2.8. Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade responsável 

pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços 

pelos empregados; 
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7.2.9. Coordenar e controlar a execução dos serviços contratados; 

 

7.2.10. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, devendo saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

 

7.2.11. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência; 

 

7.2.12. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

 

7.2.13. Entregar os impressos na Sede do CAU/DF ou no local indicado, nas quantidades e 

especificações solicitadas na ordem de serviço; 

 

7.2.14. Reparar, corrigir, remover reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

serviço solicitado, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados; 

 

7.2.15. Responsabilizar-se pelo sigilo do teor de todos os documentos produzidos. 

 

7.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto 

deste contrato. 

 

7.4. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

 

7.4.1. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 

CONTRATANTE; 

 

7.4.2. a subcontratação para a execução do objeto deste contrato; 

 

7.4.3. a contratação de empregado pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou 

aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo comissão, assim como de seu 

cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a 

vigência deste contrato. 

 

7.5. A CONTRATANTE deve: 

 

7.5.1. Expedir ordem de serviço; 

 

7.5.2. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante ou preposto da CONTRATADA; 

 

7.5.3. Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por empregados designados para esse fim; 

 

7.5.4. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

contrato; 

 

7.5.5. Impedir que terceiros, sem autorização, executem os serviços objeto deste Contrato; 
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7.5.6. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas, pela 

CONTRATADA, todas as formalidades e exigências do contrato; e 

 

7.5.7. Realizar as avaliações da execução contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada por representante da 

CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

 

8.2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 

Administração da CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário. 

 

8.3. A atestação de conformidade do serviço cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do 

contrato ou a outro empregado designado para esse fim. 

 

CLÁUSULA NONA – DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL 

 

9.1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas 

e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar ao CAU/DF, acompanhando a Nota 

Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado, no setor responsável pela fiscalização do contrato, cópias 

autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, dos seguintes documentos: 

 

9.1.1. Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 

 

9.1.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

 

9.1.3. Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

CONTRATADA; e 

 

9.1.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

9.2. Os documentos relacionados nos subitens “9.1.1” a “9.1.4” do item anterior poderão ser 

substituídos, total ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF. 

 

9.3. Recebimento da documentação: 

 

9.3.1. Recebida a documentação mencionada nesta cláusula, a FISCALIZAÇÃO do contrato deverá 

apor a data de entrega ao CAU/DF e assiná-la. 

 

9.3.2. Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA terá o 

prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da 

FISCALIZAÇÃO, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente. 

 

9.3.3. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA em 

situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicarão rescisão 

contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 

interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 

 

11.1. Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de 12 

(doze) meses, contado da data limite para apresentação da proposta de preços pela licitante ou, nos 

reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste 

ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula: 

 

11.1.1. Fórmula de cálculo: 

 

Pr = P + (P x V) 

 

Onde: 

 

Pr = preço reajustado, ou preço novo; 

P = preço atual (antes do reajuste); 

V = variação percentual obtida na forma do item 1 desta cláusula, de modo que (P x V) significa o 

acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 

 

11.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

 

11.2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem 

pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

 

11.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de 

extinto o contrato. 

 

11.3. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da 

CONTRATADA, nos termos do item 11.1 desta cláusula. 

 

11.4. O percentual final do reajuste não poderá ultrapassar o percentual limite de crescimento da 

despesa pública para o exercício, fixado nos termos do novo regime fiscal instituído pela Emenda 

Constitucional nº 95, de 15/12/2016. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

12.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

12.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já 

calculados ou estimados. 

 

12.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) 
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dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE 

adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO 

DO CONTRATO 

 

13.1. O presente contrato fundamenta-se na nº 8.666/1993 e vincula-se ao Processo Administrativo nº 

917714/2019, bem como à proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO 

 

14.1. O recebimento do objeto será realizado pelo CAU/DF mediante recibo, após verificação da sua 

qualidade e quantidade. O recebimento definitivo só será feito após o aceite e o atesto do empregado 

responsável. 

 

14.2. Os serviços serão recebidos: 

 

14.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as 

especificações, no ato da entrega dos produtos, desde que acompanhados de documento fiscal válido 

correspondente ao fornecimento. 

 

14.2.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação, que deverá acontecer em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório. 

 

14.3. No ato de entrega do objeto, a CONTRATADA deve apresentar documento fiscal válido 

correspondente ao fornecimento. 

 

14.4. O descarregamento do produto ficará a cargo da CONTRATADA, devendo ser providenciada a 

mão-de-obra necessária. 

 

14.5. O aceite/aprovação dos materiais pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil da 

CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade dos produtos ou disparidades com as 

especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se à CONTRATANTE as 

faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

 

15.1. A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, após a execução dos serviços, nota 

fiscal/fatura, emitida em 1 (uma) via, para fins de liquidação e pagamento. 

 

15.2. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do 

contrato ou a outro empregado designado para esse fim. 

 

15.3. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias, contados da 

protocolização da nota fiscal/fatura e dos documentos relacionados na Cláusula Nona - 

DOCUMENTAÇÃO FISCAL. 

 

15.4. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da 

CONTRATADA. 
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15.5. À CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a 

atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato. 

 

15.6. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá 

deduzir, cautelarmente ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores 

correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos 

deste contrato. 

 

15.7. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) 

distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento 

contratado como daquele que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos e quando 

das prorrogações contratuais. 

 

15.8. A não apresentação da documentação de que trata o item 1 da Cláusula Nona – DA 

DOCUMENTAÇÃO FISCAL, nos prazos especificados, ou o não atendimento de regularização no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da data de solicitação pela FISCALIZAÇÃO, poderá ensejar a 

rescisão do contrato, e quaisquer valores retidos somente serão pagos após a comprovação de que os 

encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em dia. 

 

15.9. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 

(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

 

15.10. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: 

 

EM = I x N x VP, onde: 

 

EM = encargos moratórios devidos; 

N = números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

I = índice de compensação financeira = 0,00016438; e 

VP = valor da prestação em atraso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

FONTE 

 

16.1. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber, 

às retenções na fonte nos seguintes termos: 

 

16.1.1. do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

- CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, na 

forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 

da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações; 

 

16.1.2. da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, correspondente a 

11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009, conforme 

determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações; 

 

16.1.3. do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei Complementar nº 

116, de 31/07/2003, c/c a legislação Distrital ou municipal em vigor. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

 

17.1. A inexecução parcial ou total do objeto, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 

assegurada a prévia e ampla defesa, sujeita o beneficiário da nota de empenho às seguintes sanções: 

 

17.1.1. Multa de: 

 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do empenho, por cada 10 (quinze) minutos de 

atraso injustificado, até o máximo de 3% (três por cento); 

 

b) 10% (dez por cento) do valor total do empenho, em caso de inexecução parcial do objeto ou de 

descumprimento de obrigação assumida, a partir da primeira hora até a segunda hora de atraso; 

 

c) 15% (quinze por cento) do valor total do empenho, em caso de inexecução total do objeto, a partir 

da segunda hora de atraso. 

 

17.1.1.1. Será configurada a inexecução parcial quando: 

 

a) houver atraso injustificado por mais de uma hora até duas horas de atraso. 

 

17.1.1.2. Será configurada a inexecução total do objeto, quando: 

 

a) houver atraso injustificado para início dos serviços superior a duas horas; 

 

b) houver atraso injustificado por mais de duas horas, a contar da data prevista para entrega do objeto, 

e a parcela entregue corresponda a menos de 10% (dez por cento) do objeto; ou 

 

c) todo o serviço não for aceito pela fiscalização por não atender às especificações. 

 

17.1.1.3. Após duas horas de atraso, o CAU/DF poderá rescindir a avença, em caso de inexecução 

parcial ou inexecução total do seu objeto.  

 

17.1.1.4. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao beneficiário da nota 

de empenho. 

 

17.1.1.4.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o beneficiário da nota de empenho obrigado 

a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

 

17.1.1.4.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo beneficiário da 

nota de empenho ao CAU/DF, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

 

17.1.2. Advertência; 

 

17.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do CAU/DF, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

17.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o beneficiário da nota de 
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empenho ressarcir a Administração do CAU/DF pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

17.2. Se a inexecução ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de força maior, 

devidamente justificado pelo beneficiário da nota de empenho e aceito pela Administração do 

CAU/DF, aquele ficará isento das penalidades mencionadas. 

 

17.3. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração do CAU/DF e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 

a Administração Pública poderão ser aplicadas ao beneficiário da nota de empenho juntamente às de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

17.4. A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em 

pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 abaixo, respeitada a graduação de infrações 

conforme a tabela 1 deste item, e alcançar o total de 10 (dez) pontos, cumulativamente. 

 

 

Tabela 1  

GRAU PONTOS DA INFRAÇÃO 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

 

17.5. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração poderá aplicar multas 

conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes, sobre o valor do contrato empenhado para o 

exercício: 

 

 

Tabela 2 

GRAU CORRESPONDÊNCIA (R$) 

1 0,5% 

2 1% 

3 2% 

4 3% 

5 4% 

6 5% 

 

 

Tabela 3 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com 

uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá. 
1 

Por empregado e 

por ocorrência 

2 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos 

serviços. 
1 

Por empregado e 

por dia 

3 

Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por 

caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 

complementar. 

2 Por ocorrência 
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4 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material 

licitado por outro de qualidade inferior. 
2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratados. 
6 

Por dia e por tarefa 

designada 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 

agentes. 
3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins 

diversos do objeto do contrato. 
5 Por ocorrência 

8 
Recusar a execução de serviço determinado pela 

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 
5 Por ocorrência 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que 

cause danos físico, lesão corporal ou consequências letais. 
6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências do CAU/DF quaisquer equipamentos 

ou materiais de consumo previstos em contrato, sem 

autorização prévia. 

1 
Por item e por 

ocorrência 

 

Para os itens a seguir, deixar de: 

11 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 
Por item e por 

ocorrência 

12 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 

pelo CAU/DF. 
1 Por ocorrência 

13 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 

CAU/DF. 
2 Por ocorrência 

14 
Manter sede, filial ou escritório de atendimento em 

Brasília/DF. 
1 

Por ocorrência e por 

dia 

15 

Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, 

trabalhista, previdenciária e outros documentos necessários à 

habilitação. 

2 
Por ocorrência e por 

dia 

16 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais 

solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas 

durante a análise da documentação exigida por força do 

contrato. 

2 
Por ocorrência e por 

dia 

17 

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada pela unidade fiscalizadora. 

3 
Por item e por 

ocorrência 

18 
Iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato constante 

na solicitação de serviço 
6 

Por hora de não 

execução 

 

17.6. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá ser 

rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos 

I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO  

 

18.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Brasília, 

Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal.  
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

 

 

Brasília/DF,          de                                  de 2019. 

 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL 

(CAU/DF) 

[ nome presidente ] 

Presidente 

CONTRATADA 

 

 

 

[ NOME EMPRESA CONTRATADA ] 
[ nome representante legal ] 

[ cargo na empresa ] 

 


