EDITAL
Processo nº 857405/2019

Pregão Eletrônico nº 1/2019

Data de Abertura: 31/5/2019 às 10:00hs
No sítio www.comprasgovernamentais.gov.br

Objeto: Contratação, tipo menor preço por item (taxa de administração), de empresa especializada
em prestação de serviços continuados de gerenciamento de sistema informatizado e integrado para
abastecimento de combustíveis através de ticket-combustível (cartão magnético ou com chip) para
atender veículo pertencente ao Conselho da Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF),
visando o fornecimento contínuo de combustíveis e os serviços de higienização e lubrificação
automotiva, em rede de postos e oficinas credenciados conforme especificações constantes do Anexo
I - Termo de Referência.
Valor total estimado: R$ 5.034,24 (taxa de administração 4,88)
Registro de Preço?
Vistoria
Instrumento
NÃO
NÃO
CONTRATO
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

Forma Adjudicação
Por item

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 Reserv.
Cota
Exige amostra/Dem.? Dec. nº 7.174/2010?
ME/EPP?
ME/EPP?
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
Prazo para envio da proposta/documentação
Até 2 (duas) horas após convocação realizada pelo pregoeiro
Pedidos de Esclarecimentos
Impugnações
Até 28/5/2019 para licitaCAU@caudf.gov.br
Até 27/5/2019 para licitaCAU@caudf.gov.br
Observações Gerais
A ELABORAÇÃO DESTE EDITAL FOI SUBSIDIADA PELO EDITAL DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 14/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU
Acompanhe
as
sessões
públicas
dos
Pregões
do CAU/DF
pelo endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br, selecionando as opções Consultas > Pregões > Em andamento
> Cód. UASG “926357”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Comprasnet e
também no endereço www.caudf.gov.br, opção Portal da Transparência.
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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2019
Processo nº 857405/2019
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF) e este Pregoeiro, designado
pela Portaria Ordinária CAU/DF nº 31, de 8 de maio de 2019, levam ao conhecimento dos interessados
que, na forma da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005, da Lei Complementar nº 123/2006
e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão
realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

DIA: 31 de maio de 2019
HORÁRIO: 10hs (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
CÓDIGO UASG: 926357
SEÇÃO I – DO OBJETO
1. Contratação, tipo menor preço por item (taxa de administração), de empresa especializada em
prestação de serviços continuados de gerenciamento de sistema informatizado e integrado para
abastecimento de combustíveis através de ticket-combustível (cartão magnético ou com chip) para
atender 1 (um) veículo pertencente ao Conselho da Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal
(CAU/DF), visando o fornecimento contínuo de combustíveis e os serviços de higienização e
lubrificação automotiva, em rede de postos e oficinas credenciados conforme especificações constantes
do Anexo I - Termo de Referência.
1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e
as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2. A despesa anual com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 5.034,24 (cinco mil e
trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), a uma taxa administrativa estimativa de 4,88% (quatro
vírgula oitenta e oito por cento) ao mês e está pressagiada no Plano de Ação e Orçamento do CAU/DF
para o exercício 2019 na dotação orçamentária com a rubrica nº 6.2.2.1.1.01.04.04.006.
SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3. Poderão participar deste Pregão exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2016, previamente credenciadas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria
de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI),
por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de
chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a
respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
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3.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema
ou ao CAU/DF responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
4. Não poderão participar deste Pregão:
4.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o CAU/DF, durante o
prazo da sanção aplicada;
4.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
4.3. Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;
4.4. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da
Lei nº 9.605/98;
4.5. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;
4.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
4.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no
certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como
sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação
no processo licitatório.
4.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País.
4.8. Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão.
4.9. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação.
4.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em
comum; e
4.11. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
SEÇÃO IV – DA VISTORIA
5. Não se exigirá que a licitante realize vistoria às dependências do CAU/DF para a realização dos
serviços.
SEÇÃO V – DA PROPOSTA
6. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
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6.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor da taxa de
administração, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes
da execução do objeto.
6.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
6.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
6.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em
campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos
benefícios previstos nessa lei.
6.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante
às sanções previstas neste Edital.
7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
7.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem
prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
7.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
7.3. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da
conformidade das propostas, de que trata o art. 22, § 2º, do Decreto n.º 5.450/2005, irá perdurar por mais
de um dia.
7.3.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes
informando a data prevista para o início da oferta de lances.
8. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.
8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.
SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
10. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
11. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
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SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
12. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
13. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
14. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor
consignados no registro de cada lance.
15. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.
16. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
17. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
18. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e
total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
19. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
20. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
21. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa às
participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
22. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência
de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.
23. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá período de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.
SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
24. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno
porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-seá da seguinte forma:
24.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco)
minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta,
obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências
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habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto
deste Pregão;
24.1.1. Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de desempate, conforme art. 44,
da Lei Complementar nº 123/2006, será verificado no Portal da Transparência do Governo Federal, no
endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br, e no Portal da Transparência do Poder
Judiciário, no endereço eletrônico www.portaltransparencia.jus.br, se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês anterior ao da
data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para extrapolar o
faturamento máximo permitido, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar.
24.2. não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na
forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes
que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
24.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate;
24.4. a convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo
Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;
24.5. na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes.
SEÇÃO X – DA NEGOCIAÇÃO
25. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o
lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
25.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.
SEÇÃO XI – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
26. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de
preço adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo V – Modelo de Proposta
de Preços, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas), contado da convocação efetuada pelo
Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.
26.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser
solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.
26.2.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao
CAU/DF, situado no endereço informado no rodapé deste edital.
26.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção,
será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
27. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.
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27.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do CAU/DF
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
27.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
27.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
27.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços
manifestamente inexequíveis.
27.4.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com
os de mercado do objeto deste Pregão.
27.5. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo
Pregoeiro.
SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO
28. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da
documentação complementar especificada neste Edital.
29. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão apresentar
documentos que supram tais exigências.
30. Realizada a habilitação parcial no Sicaf, será verificado eventual descumprimento das vedações
elencadas na Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante consulta ao:
30.1. Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
30.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
–
CNJ,
no
endereço
eletrônico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
30.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.
31. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária
licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.
32. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no certame, a
habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte documentação
complementar:
32.1. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão 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, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei
nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
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33. Para fins de qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados:
33.1. Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma da lei e
regulamentos na data de realização deste Pregão, vedada sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data da sessão pública de abertura deste processo licitatório;
33.2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
34. Os documentos exigidos na condição anterior deverão comprovar índices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1.
35. Para fins de qualificação técnico-operacional deverão ser apresentados:
35.1. Um ou mais atestado (s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m):
35.1.1. Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades
com o objeto desta
licitação, demonstrando
que
a licitante
produziu em
instalações da própria empresa;
35.1-1.1. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para
comprovação de capacidade técnica.
35.1.2. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços
prestados no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato
social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas
jurídicas da Receita Federal do Brasil;
35.1.3. Experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, na prestação do serviço objeto desta
licitação, até a data da sessão pública de abertura do Pregão.
35.1-3.1. Os períodos concomitantes serão computados uma única vez;
35.1-3.2. Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser aceitos cópias de contratos, registros
em órgãos oficiais ou outros documentos idôneos, mediante diligência do Pregoeiro.
36. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados, por meio de cópia do
instrumento que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados
os serviços, dentre outros documentos.
37. Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do respectivo
contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para
execução em prazo inferior.
38. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para
verificar as condições de habilitação das licitantes.
39. Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos em conjunto com a
proposta de preços indicada na Condição 26, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do
sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na mencionada condição.
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39.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser
solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.
39.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à sede do
CAU/DF.
39.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com
indicação do número de inscrição no CNPJ.
39.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente
consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
39.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
39.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar
em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
39.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por
igual período, 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.
39.6.1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
39.6.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da administração pública,
quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.
39.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao
Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
40. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
41. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
SEÇÃO XIII – DA DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS
42. Não será exigida demonstração do serviço ofertado para confirmação da execução do fornecimento.
SEÇÃO XIV – DO RECURSO
43. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção
de recurso.
43.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante
vencedora.
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43.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo próprio do sistema.
43.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo
próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a
apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do
prazo da recorrente.
44. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos do Processo
CAU/DF nº 857405/20019 franqueada aos interessados.
45. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela
autoridade competente.
46. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
47. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em
que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
48. A homologação deste Pregão compete ao presidente do CAU/DF.
49. O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante vencedora.
SEÇÃO XVI – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
50. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora 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.
50.1. 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.
51. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo CAU/DF.
52. 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.
53. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, 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.

SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES
54. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no Sicaf, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para
a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
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54.1. cometer fraude fiscal;
54.2. apresentar documento falso;
54.3. fizer declaração falsa;
54.4. comportar-se de modo inidôneo;
54.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
54.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame; e/ou
54.7. não mantiver a proposta.
55. Para os fins da subcondição 54.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92,
93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
SEÇÃO XVIII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
56. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física
ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada
exclusivamente para o endereço eletrônico licitaCAU@caudf.gov.br, até as 18 horas, no horário oficial
de Brasília/DF.
57. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
58. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
59. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico
LicitaCAU@caudf.gov.br.
60. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema
eletrônico para os interessados.
SEÇÃO XIX – DISPOSIÇÕES FINAIS
61. Ao presidente do CAU/DF compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato
superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
61.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
61.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.
62. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
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informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação.
63. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação e habilitação.
63.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
64. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos
e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais
e cópias autenticadas em papel.
65. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de
2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
66. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as últimas.
67. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do
CAU/DF, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.
SEÇÃO XX – DOS ANEXOS
68. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
68.1. Anexo I - Termo de Referência; e
68.2. Anexo II - Minuta do Contrato.
SEÇÃO XXI – DO FORO
69. 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/DF,
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.
Brasília, 14 de maio de 2019.

FABIO NAVARRO GARCIA DE FREITAS
Pregoeiro do CAU/DF
Portaria nº 38/2018
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº 857405/2019
1.

OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de gerenciamento de
sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis através de ticket-combustível
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(cartão magnético ou com chip) para atender veículo pertencente ao Conselho da Arquitetura e
Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF), visando o fornecimento contínuo de combustíveis e os
serviços de higienização e lubrificação automotiva, em rede de postos e oficinas credenciados (taxa de
administração).
2.

JUSTIFICATIVA

2.1. Na contratação de empresa gerenciadora do fornecimento de combustíveis, a Administração
transfere à empresa especializada, o gerenciamento informatizado do fornecimento de combustíveis para
abastecimento de sua frota, por meio de rede credenciada de postos de abastecimento localizados em
âmbito estadual, regional ou nacional. Na prática, o agente público autorizado efetua o abastecimento
de veículo em qualquer dos postos credenciados pela empresa gerenciadora, por meio da utilização de
um cartão magnético, obrigando-se esta última a apresentar relatórios de gastos (consumo), preços
praticados, identificação do usuário e dos postos de combustíveis fornecedores.
2.2. A contratação tradicional, ou seja, de um único posto de combustível, obriga a Administração
contratante a efetuar o abastecimento de seus veículos no âmbito exclusivo desse estabelecimento.
2.3. O modelo de contratação de empresa gerenciadora possibilita que uma rede de postos
credenciados em várias localidades atenda à demanda da Administração, onde a necessidade surgir,
evitando-se o uso de suprimento de fundos, sujeito a excessos e impropriedades.
2.4. Demonstra-se essencial tal contratação visto que proporciona um rigoroso controle sobre os
abastecimentos, facilitando o aspecto gerencial da aplicação dos recursos. Essa forma de serviço
propiciará à Administração a disponibilidade de postos de combustíveis credenciados sob várias
bandeiras, cabendo ao usuário e gestor da frota a escolha de postos credenciados que possuam o menor
preço unitário praticado na venda de combustível, e em adequada localização na oportunidade da
utilização dos serviços em conformidade com os mecanismos contratuais.
2.5. No campo da economicidade, a contratação de empresa de gerenciamento do fornecimento de
combustíveis pode ter sua duração estendida para além do exercício financeiro, afastando, com isso, a
necessidade de realizar-se licitação a cada exercício financeiro para a aquisição de combustíveis,
segundo a regra do art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93. É que o contrato de gerenciamento, cuja natureza
é a de prestação de serviços, reitere-se, permite que sua duração ultrapasse o exercício financeiro,
podendo atingir o limite de 60 (sessenta) meses, desde que comprovada a vantagem econômica das
possíveis prorrogações.
2.6. O Tribunal de Contas da União anotou, acerca da economicidade gerada na contratação de
empresa gerenciadora de combustíveis, que:
[...] o documento elaborado pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (fls. 304/315, v. 1), versando sobre o uso do sistema de
gerenciamento de frota do DPF no abastecimento de combustíveis - embora de objeto diverso
ao que ora se analisa (manutenção) -, assinala um potencial de redução de gastos da ordem
de R$ 1,76 milhão por ano (grifo não consta do original), o que, ao sentir do [...], tornam
otimistas as expectativas quanto à diminuição de custos pela implementação de tal sistema de
gerenciamento para manutenção de veículos (Acórdão nº 2731/2009, Plenário).

2.7. Balizado pelo princípio da continuidade do serviço público, levando em conta que tal contratação
deva se dar de forma a amparar, principalmente, a atuação da fiscalização do CAU/DF para o correto
desempenho das atividades inerentes ao atendimento das suas prerrogativas estabelecidas na Lei nº
12.378, de 31 de dezembro de 2010, sob pena de descontinuidade dos mesmos.
2.8. Pretende-se com a referida contratação municiar a equipe de fiscalização e demais áreas do
CAU/DF no pleno desenvolvimento das suas atividades precípuas.
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2.9. É imperativo o abastecimento ininterrupto de combustíveis, serviços de higienização e de
lubrificação automotiva com o objetivo de garantir a conservação e correto funcionamento do
patrimônio público.
3.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E FORMA DE CONTRATAÇÃO

3.1. Considerando que os padrões, os níveis de qualidade, a qualificação técnica, as quantificações e
as especificações do produto a ser contratado estão adequadamente definidos por meio de especificações
usuais no mercado e de modo objetivo no presente TERMO DE REFERÊNCIA, entende-se que a
contratação que ora se pretende está enquadrada como bem comum, tendo a obrigatoriedade de
realização na modalidade de Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço, pelo critério de julgamento de
menor taxa de administração, em conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e suas
alterações.
3.2. O critério de julgamento será o de menor taxa de administração, que será disputado em percentual,
tanto na proposta quanto nos lances, ofertados a partir do valor de referência informado.
4.

RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

4.1. Garantia o abastecimento contínuo de combustíveis e os serviços de higienização e lubrificação
automotiva em rede de postos e oficinas credenciados.
5.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, com uso de
cartão eletrônico magnético ou com chip como meio de intermediação do pagamento, para fornecimento
de combustível do tipo GASOLINA COMUM ou ADITIVADA ou ÁLCOOL, em rede de postos
credenciados na região do Distrito Federal e adjacências.
5.2. Cobrança de Taxa de Administração e Gerenciamento de abastecimento de combustíveis do
veículo do contratante, envolvendo a implantação e operacionalização de um sistema informatizado, via
internet, de gestão de frota com a aquisição de combustíveis, através da tecnologia de cartão eletrônico.
5.3. A CONTRATADA deverá fornecer o cartão para a CONTRATANTE, a ser entregue na sua sede,
este cartão, inicialmente, deverá possuir R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em crédito, podendo ser
complementado a critério do Gestor do Contrato.
5.4.

Os dados cadastrais do veículo, para constar no cartão serão fornecidos pela CONTRATANTE.

5.5.

O cartão deverá ser bloqueado sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

5.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar relatório semanal das operações realizadas, contendo
identificação do veículo; local de abastecimento; quantitativo de litros; valor do abastecimento e
quilometragem por abastecimento.
5.7. A CONTRATANTE efetuará o pagamento dos créditos efetivamente utilizados, acrescidos do
percentual relativo ao serviço de monitoramento da frota.
5.8. Os preços cobrados na rede credenciada, para pagamento através de cartão, terão como limite o
preço praticado a vista.
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5.9. A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto no Termo de
Referência.
5.10. O preço praticado deverá ser igual ao registrado na bomba.
5.11. A CONTRATADA fornecerá permissão de acesso através da web (internet), por meio de senha,
administrada pela CONTRATANTE, processo de consolidação de dados, permitindo a concentração
dos mesmos e a emissão de relatórios, tais como: relatórios gerenciais de controle das despesas de
abastecimento, desvios de quilometragem, de consumo, de preços praticados nos postos credenciados,
discriminados por veículos da frota oficial, relatório de análise de consumo médio e das despesas da
frota e ainda parametrização de cartões.
5.12. O cartão eletrônico deverá ser entregue à Administração da CONTRATANTE, acompanhado da
respectiva senha de utilização, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da
solicitação da CONTRATANTE, contendo todos os dados, fornecidos pela Administração, além da cota
de consumo correspondente.
5.13. Caso ocorra acréscimo na frota da contratante, o fornecimento do novo cartão também será
gratuito.
5.14. A CONTRATADA deverá garantir a validade dos cartões magnéticos e sua aceitabilidade na
região do Distrito Federal e adjacências.
5.15. A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema para consulta de créditos nos cartões e efetuar
a recarga de créditos nos cartões, sempre que solicitada, no valor requerido pela CONTRATANTE.
5.16. Deverão ser lançados no sistema de gestão dos cartões o valor do abastecimento, litragem e
quilometragem do veículo após cada fornecimento.
5.17. O cartão deverá ser bloqueado através do sistema, pelo gestor de contrato da CONTRATANTE,
sempre que solicitado.
5.18. A CONTRATANTE efetuará o pagamento dos créditos efetivamente utilizados, acrescido de sua
respectiva parcela de taxa de administração.
5.19. Os preços cobrados na rede credenciada, para pagamento através de cartão, terão como limite o
preço praticado a vista.
5.20. Outros veículos poderão ser incluídos durante a validade do contrato, desde que atendido o limite
do art. 65, § 1º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
5.21. O cadastramento do veículo no sistema de gerenciamento oferecido pela CONTRATADA deverá
corrigir omissões ou incorreções no quantitativo, registro e outras informações relativas ao veículo, sem
prejuízo do que estabelece a presente especificação.
5.22. O Sistema Tecnológico a ser fornecido e implantado pela CONTRATADA deverá constituir-se
em um sistema de gestão integrado a um sistema de pagamento do abastecimento de combustíveis e
utilização de outros serviços (como lavagem e manutenção leve nos postos de combustíveis).
5.23. O condutor deverá ter sua identificação validada, através de senha pessoal, durante a execução de
qualquer operação realizada na rede de postos e oficinas credenciados pela CONTRATADA, sendo de
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responsabilidade da mesma a solução técnica que identifique o condutor do veículo no ato do
abastecimento, e coíba com agilidade e segurança as eventuais utilizações não autorizadas.
5.24. O fornecimento de combustível para os veículos cadastrados no sistema de gerenciamento
eletrônico ocorrerá em rede de estabelecimentos credenciados 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete)
dias da semana.
5.25. O fornecimento será efetuado pelos postos de revenda credenciados, não se admitindo recusa da
parte daquela em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.
5.26. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas resultantes do sistema de gerenciamento
eletrônico, instalações, manutenção, relatórios e outras decorrentes.
5.27. A CONTRATADA deverá disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)
dias por semana através de linha telefônica.
6. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Será escolhida a proposta que oferecer a menor taxa de administração, nas licitações cujo objeto
é a contratação de empresa especializada no gerenciamento do consumo combustíveis.
6.2. De acordo com esse critério de julgamento, vence a licitação a empresa que oferece a menor taxa
de administração, podendo ser, inclusive, de 0% (zero por cento) ou negativa, como admitido no
Acórdão nº 552/2008, não implicando em violação ao disposto no art. 44, § 3º, da Lei nº 8.666/93”.
6.3. No gerenciamento de combustíveis o produto fornecido é padronizado e não há significativa
diferença de preços entre um posto de fornecimento e outro, não representando a cobrança de taxa de
administração fator a onerar os custos da contratação. Além disso, os preços para as várias espécies de
combustíveis são controlados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), o que faz com que os preços
praticados em todo o território nacional se aproximem do nivelamento.
7. NATUREZA DO CONTRATO DE GERENCIAMENTO E SUA DURAÇÃO
7.1. Trata a presente contratação cujo objeto é a prestação de serviços contínuos que tem a sua duração
de 12 (doze) meses, estendida até o exercício seguinte, admitindo-se, desta forma, a prorrogação por
iguais e sucessivos períodos, desde que demonstrada a vantagem para a Administração e limitada a
duração ao máximo de 60 (sessenta) meses.
7.2. O objeto da contratação administrativa é a gerência de um modo peculiar de obter aqueles bens e
serviços. A execução do serviço de manutenção ou a execução do fornecimento do combustível não são
o objeto da contratação, pela singela razão de que não são o objeto social da empresa gerenciadora. Esta
não faz a manutenção, nem fornece o combustível; cumpre-lhe gerenciar a execução da manutenção ou
gerenciar o fornecimento do combustível. A contratação é de um sistema de gestão, portanto, de uma
atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração Pública, que o art.
6º, II, da Lei nº 8.666/93 define expressamente como serviço.
7.3. O objeto pretendido compreende as atividades próprias do cartão combustível, com destaque para
a gestão e o controle do abastecimento da frota, encargos estes que seriam de responsabilidade da
empresa gerenciadora. A atividade preponderante é a prestação de uma determinada utilidade para a
Administração, ou seja, prestação de serviços.
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7.4. Revelar-se indispensável para o específico objeto do contrato a exigência que as empresas
interessadas na prestação de serviços de cartão combustível comprovem possuir um número mínimo de
postos habilitados para o abastecimento de frota, em determinadas áreas geográficas.
7.5. Além do pagamento pelo consumo efetivo de combustível em determinado período (a título de
reembolso), poderá haver a cobrança de uma taxa de administração pelos serviços prestados; daí caber
a cada instituição analisar e decidir de acordo com a sua realidade, sempre considerando o conjunto de
regras e princípios aplicáveis à espécie.
7.6. Inexistindo a ‘taxa de administração’ em benefício da contratada, a ‘retribuição’ da Administração
se identifica na transferência (temporária, caracterizando uma cessão de direitos) da exclusividade de
que desfrutará a contratada em viabilizar, através de sua rede conveniada, o fornecimento de
combustíveis à Administração Pública. Esta exclusividade é um bem intangível, pertencente à
Administração Pública, que será transferido à contratada, podendo ou não ser acompanhado do
pagamento de ‘taxa de administração’. É este ativo que oportunizará, eventualmente, que a ‘prestadora
de serviços’ (para a Administração Pública) obtenha sua ‘retribuição’ por via indireta, no contrato que
manterá com sua rede conveniada.
7.7. Extrai-se que a natureza da contratação de empresa especializada no gerenciamento de
combustíveis é a de prestação de serviços. Reconhece-se a presença de elementos da compra e venda e
da cessão de direitos, todavia de teor acessório ou subsidiário. Para que seja possível o enquadramento
dessa contratação na exceção do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 é preciso definir, ainda, se se trata de
serviço contínuo.
7.8. O que caracteriza o caráter contínuo de um determinado serviço é sua essencialidade para
assegurar a integridade do patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter o
funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo, de modo que sua interrupção possa
comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional. Tanto a
manutenção preventiva e corretiva de veículos como o fornecimento de combustíveis são essenciais para
o funcionamento de atividades administrativas, razão pela qual o gerenciamento de tais aquisições não
pode sofrer solução de continuidade, sob pena de paralisação de funções de permanente interesse
público. Resulta a possibilidade jurídica de aplicar-se o disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 a esses
contratos, desde que, insista-se, a Administração contratante demonstre a vantagem econômica da
prorrogação.
8.

HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA

8.1. Os cartões deverão ser entregues na Sede do CAU/DF localizada no SEPS 705/905, bloco “A”,
sala 417, CEP 70.390-055, Brasília/DF, das 9hs às 18hs. Telefone: (61) 3222 5176 e 3222 5179.
9.

VALOR DA DESPESA E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

9.1. O valor total estimado para a presente contratação anual é de R$ 5.034,24 (cinco mil e trinta e
quatro reais e vinte e quatro centavos), a uma taxa administrativa estimativa de 4,88% (quatro vírgula
oitenta e oito por cento) ao mês, a uma taxa administrativa estimativa de 4,88% (quatro vírgula oitenta
e oito por cento) ao mês.
9.2. As despesas decorrentes
6.2.2.1.1.01.04.04.006.
10.

desta

contratação

estão

previstas

na

conta contábil

PRAZOS DE ENTREGA
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nº

10.1. A CONTRATADA se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte do objeto, a qual
deverá ser efetivada em até 10 (dez) dias após a data da assinatura do contrato, justificando, se for o
caso, por escrito, as razões que impossibilitaram o não cumprimento desta obrigação, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas neste instrumento.
11.

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. Não será exigida garantia da execução do objeto, mas a CONTRATADA deverá garantir a
execução dos serviços, bem como o CAU/DF poderá reter, do montante a pagar, valores para assegurar
o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pela empresa fornecedora.
12.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA por intermédio de ordem bancária, emitida no
prazo de até 10 (dez) dias, contados do aceite definitivo do objeto, compreendido nesse período a fase
de ateste da Nota Fiscal/Fatura - a qual conterá o endereço, o CNPJ, os números do Banco, da Agência
e da Conta Corrente da empresa, o número da Nota de Empenho ou Contrato e a descrição clara do
objeto - em moeda corrente nacional, de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e
aceitas pelo CAU/DF.
12.2. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja
vedação legal para tal opção em razão do objeto executado, deverá apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,
conforme legislação em vigor.
12.3. A emissão da ordem bancária será efetivada após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e
atestada pelo Fiscal do processo e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante
consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (Positiva com efeito de
Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido
recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e
federais.
12.4. O respectivo documento de consulta ao SICAF e as demais certidões deverão ser anexados ao
processo de pagamento.
12.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela
será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CAU/DF.
12.6. Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da CONTRATADA, o mesmo
será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo de 5
(cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de anulação
da contratação e cancelamento do Empenho.
12.7. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá
ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério do CAU/DF.
12.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto à
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inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela
Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento
de seus créditos.
12.9. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da
CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações,
inadimplências contratuais e/ou outras responsabilidades desta última.
12.10. Caso a contratada opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto do
constante do termo de parceria, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento
contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos.
13.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução da presente contratação consistem na verificação
da conformidade, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do objeto.
13.2. A atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade, única,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne à execução do objeto contratado.
13.3. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por representante designado pelo CAU/DF,
na forma estabelecida em instrumento próprio, que registrará todas ocorrências, deficiências em
relatório, cujo 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.
14.

ENCARGOS DAS PARTES

14.1. Encargos das Partes:
14.1.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas adiante, respondendo pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial.
14.2. A CONTRATADA deve:
14.2.1. nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução contratual;
14.2.2. manter, durante a vigência da contração, as condições de habilitação exigidas, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;
14.2.3. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo de 3 (três) dias úteis,
contado da notificação da FISCALIZAÇÃO;
14.2.4. responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus bens, ou ainda a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução contratual;
14.2.5. respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
CONTRATANTE;
14.2.6. fiscalizar os serviços prestados pelos postos credenciados, com o objetivo de garantir um nível
satisfatório de qualidade, compreendendo a disponibilização de equipamentos, de horários de
funcionamento, presteza no atendimento.
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14.2.7. efetuar os pagamentos devidos aos estabelecimentos com os quais mantêm convênios. Não
respondendo, em nenhuma hipótese, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal
(CAU/DF), por esse pagamento.
14.2.8. efetivar o credenciamento de novos postos, conforme a necessidade da CONTRATANTE, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da solicitação.
14.2.9. acompanhar a divulgação dos postos autuados e/ou interditados pela Agência Nacional de
Petróleo – ANP por problemas de qualidade do combustível fornecido e divulgar imediatamente ao
gestor do contrato formalizado com o CAU/DF, devendo providenciar o novo credenciamento para
substituir o anterior no prazo de 30 (trinta) dias.
14.2.10. fornecer e/ou repor, para a CONTRATANTE, os cartões eletrônicos na quantidade equivalente
à frota desta.
14.2.11. atender prontamente quaisquer exigências do fiscal do contrato, inerente ao objeto da
contratação.
14.2.12. emitir relatórios mensais que permitam a administração e gerenciamento do objeto do contrato,
assim como, apresentar a Nota Fiscal/Fatura, em duas vias, discriminando em separado os materiais e
os serviços utilizados no período.
14.2.13. arcar com todas as despesas resultantes do sistema de gerenciamento eletrônico, instalações,
manutenção, relatórios e outras decorrentes.
14.2.14. repassar ao CONTRATANTE, durante o período de vigência contratual, todos os preços e
vantagens ofertadas ao mercado pela CONTRATADA.
14.2.15. responsabilizar-se, em caso de pane do sistema, pelo abastecimento dos veículos, mediante
autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.
14.2.16. manter todas as condições estabelecidas neste instrumento, caso ocorra, durante a vigência do
contrato, alteração na quantidade de veículos por aquisição, alienação e/ou diversificação da frota.
14.2.17. manter listagem atualizada na rede de postos de abastecimento integrados ao sistema objeto
deste contrato.
14.2.18. fornecer número de telefone e de fax do preposto a fim de atender às solicitações da
CONTRATANTE.
14.2.19. responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao patrimônio da CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou
reduzindo essas responsabilidades a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.
14.2.20. levar ao conhecimento do CONTRATANTE, imediatamente, qualquer irregularidade
constatada durante o fornecimento dos produtos.
14.2.21. manter quadro de pessoal suficiente para o atendimento dos serviços, conforme previsto neste
contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço
e demissão de empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o
CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os
encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais.
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14.2.22. iniciar a execução do serviço a partir da assinatura do contrato.
14.2.23. notificar os cooperados que não terão relação de emprego com o CAU/DF e deste não poderão
demandar quaisquer pagamentos.
14.3. São expressamente vedadas à CONTRATADA:
14.3.1. a veiculação de publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia autorização da
CONTRATANTE;
14.3.2. a subcontratação para a execução do objeto contratual;
14.3.3. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou
aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de seu
cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência
contratual.
14.4. A CONTRATANTE deve:
14.4.1. prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução contratual;
14.4.2. receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade
responsável pelo recebimento;
14.4.3. solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções; e
14.4.4. disponibilizar local adequado para a realização da entrega.
15.

HABILITAÇÃO

15.1. Estará habilitada a participar deste procedimento qualquer empresa do ramo de atividade do
objeto de contratação.
15.2. Possuir:
15.2.1. Certidão Negativa Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União da Receita Federal do Brasil;
15.2.2. Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Municipais ou Distrital da Secretaria de Estada da
Receita Federal;
15.2.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas do Tribunal Superior do Trabalho; e
15.2.4. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS da Caixa
Econômica Federal.
16. PROPOSTA
16.1. Configurar-se-á proposta vencedora, a de menor taxa de administração que esteja em consonância
com as especiações do objeto a ser contratado.
17.

ANULAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
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17.1. A anulação da contratação se dará nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e demais disposições
pertinentes.
18.

SANÇÕES

18.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ficará impedida de licitar
e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a
ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta
por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:
18.1.1. apresentar documentação falsa;
18.1.2. fraudar a execução contratual;
18.1.3. comportar-se de modo inidôneo;
18.1.4. cometer fraude fiscal; ou
18.1.5. fizer declaração falsa.
18.2. Para os fins do item 17.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92,
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
18.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei
nº 10.520/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada,
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 17.8., com as seguintes sanções:
18.4. Advertência;
18.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do CAU/DF, por prazo não superior a dois anos;
18.6. 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 Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior; ou
18.7. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas
de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo
prazo de até cinco anos.
18.8. O regime de aplicação de multas observará as seguintes condições:
18.8.1. 1% (um por cento) sobre o valor total contratado, nos casos de retardamento e de falha na
execução contratual, computado, por dia útil, pelo atraso injustificado na entrega, pela entrega parcial
dos produtos ou pela entrega de produto inadequado, sem as devidas regularizações, constatados a partir
do dia seguinte ao do termo final de entrega inicialmente fixado, limitado ao máximo de 6,0% (seis por
cento) do valor total contratado;
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18.8.2. até 15% (quinze por cento) do valor contratado, em caso de inexecução parcial do objeto,
caracterizada pela não entrega, pela entrega parcial dos produtos ou pela entrega de produto inadequado,
sem as devidas regularizações, constatadas no período entre 7 (sete) até 10 (dez) dias úteis contados a
partir do dia seguinte ao termo final de entrega inicialmente fixado, podendo ensejar a rescisão unilateral
do contrato pela Administração;
18.8.3. 30% (trinta por cento) do valor contratado, em caso de inexecução total do objeto, caracterizada
pela não entrega, pela entrega parcial dos produtos ou pela entrega de produto inadequado, sem as
devidas regularizações, constatadas após 10 (dez) dias contados a partir do dia seguinte ao termo final
de entrega inicialmente fixado, podendo ensejar a rescisão unilateral do contrato pela Administração.
18.9. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
18.10. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
18.11. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
18.12. A contratação, sem prejuízo das multas e demais cominações legais, poderá ser rescindida
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e
XVII, da Lei nº 8.666/93.
19. RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FONTE
19.1. Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estarão sujeitos, no que couber, às
retenções na fonte nos seguintes termos:
19.1.1. 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; e
19.1.2. 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; 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.
20. DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. É vedada utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado que
possa, ainda que indiretamente, elidir qualquer princípio constitucional.
20.2. 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
neste ato.
20.3.

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

20.4. No julgamento das propostas, o CAU/DF poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,

Página 23 de 33

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

registrado em ato acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
21. FORO
21.1. As questões decorrentes da execução deste objeto, 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.

Brasília, 2 de maio de 2019.

MARCUS THEODORO DE CARVALHO
Assistente Administrativo

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
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SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE
SISTEMA
INFORMATIZADO
DE
TICKET-COMBUSTÍVEL.

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 14.981.648/000109, representado pelo(a) presidente, Senhor(a) [inserir nome], CPF nº [inserir numero], 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: [inserir razão social], CNPJ nº [inserir numero], estabelecida [inserir endereço
completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo], CPF nº [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 857405/2019 (Pregão Eletrônico nº 1/2019), mediante as cláusulas
e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Prestação de serviços continuados de gerenciamento de sistema informatizado e integrado para
abastecimento de combustíveis através de ticket-combustível (cartão magnético ou com chip) para
atender veículo pertencente ao Conselho da Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF),
visando o fornecimento contínuo de combustíveis e os serviços de higienização e lubrificação
automotiva, em rede de postos e oficinas credenciados, conforme especificações constantes do Anexo
Termo de Referência, Anexo I, do Edital do Pregão Eletrônico nº 1/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. O valor total estimado deste contrato é de R$ _( ), a uma taxa de administração de xx%( ).
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 6.2.2.1.1.01.04.04.006.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. A vigência deste contrato inicia-se no ato de sua assinatura, encerrando-se no prazo de 12 (doze)
meses, podendo, por interesse da administração, ser prorrogado por sucessivos períodos, nos termos do
inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações posteriores.
4.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme legislação vigente.
CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
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5.1. 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 SEXTA – DOS ENCARGOS DAS PARTES
6.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico
nº 1/2019, deve:
6.2.1. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;
6.2.2. 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;
6.2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, inclusive no que
se referir ao acesso às dependências do CAU/DF;
6.2.4. 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;
6.2.5. Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados;
6.2.6. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando
da execução do serviço objeto deste contrato;
6.2.7. Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados
satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;
6.2.8. 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;
6.2.9. Coordenar e controlar a execução dos serviços contratados;
6.2.10. 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;
6.2.11. 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;
6.2.12. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;
6.2.13. Entregar os impressos na Sede do CAU/DF ou no local indicado, nas quantidades e
especificações solicitadas na ordem de serviço;
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6.2.14. 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;
6.2.15. Responsabilizar-se pelo sigilo do teor de todos os documentos produzidos.
6.3. 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.
6.4. São expressamente vedadas à CONTRATADA:
6.4.1. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da
CONTRATANTE;
6.4.2. a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
6.4.3. 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.
6.5. A CONTRATANTE deve:
6.5.1. Expedir ordem de serviço;
6.5.2. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante
ou preposto da CONTRATADA;
6.5.3. Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por empregados designados para esse fim;
6.5.4. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato;
6.5.5. Impedir que terceiros, sem autorização, executem os serviços objeto deste Contrato;
6.5.6. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas pela
CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato;
6.5.7. Realizar as avaliações da execução contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1. 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.
7.2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela
Administração da CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário.
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7.3. 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 OITAVA – DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL
8.1. 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:
8.1.1. Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
8.1.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
8.1.3. Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
CONTRATADA; e
8.1.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
8.2. 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.
8.3. Recebimento da documentação:
8.3.1. Recebida a documentação mencionada nesta cláusula, a FISCALIZAÇÃO do contrato deverá
apor a data de entrega ao CAU/DF e assiná-la.
8.3.2. 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.
8.3.3. 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.
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
9.1. 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 – DO REAJUSTE
10.1. Durante a vigência deste contrato, o percentual de taxa de administração será fixo e irreajustável.
10.2. Tendo em vista a natureza do objeto licitado, e a exclusivo critério da Administração, os valores
dos produtos e serviços envolvidos, sobre os quais se aplicará a taxa de administração, poderão ser
revistos pela Administração, de acordo com as variações emanadas de órgãos reguladores e afins.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
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11.1.1. 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.
11.2. 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) dias úteis
para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar,
motivadamente, providências acauteladoras.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO
DO CONTRATO
12.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula-se ao Edital
e anexos do Pregão Eletrônico nº 1/2019, constante do Processo Administrativo nº 857405/2019, bem
como à proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO
13.1. O recebimento do objeto será realizado pelo CAU/DF, após verificação da sua qualidade e
quantidade. O recebimento definitivo só será feito após o aceite e o atesto do empregado responsável.
13.2. O aceite/aprovação dos serviços pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços 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 QUARTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
14.1. 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.
14.2. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato
ou a outro empregado designado para esse fim.
14.3. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 10 (dez) dias, contados da
protocolização da nota fiscal/fatura e dos documentos relacionados na Cláusula Nona DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
14.4. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da
CONTRATADA.
14.5. 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.
14.6. 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.
14.7. 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.
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14.8. 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.
14.9. 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.
14.10. 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 QUINTA – DAS RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
FONTE
15.1. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber,
às retenções na fonte nos seguintes termos:
15.1.1. 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;
15.1.2. 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;
15.1.3. 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.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES
16.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem
prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o
valor total da contratação, a CONTRATADA que:
16.1.1. apresentar documentação falsa;
16.1.2. fraudar a execução do contrato;
16.1.3. comportar-se de modo inidôneo;
16.1.4. cometer fraude fiscal; e/ou
16.1.5. fizer declaração falsa.
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16.2. Para os fins do item 17.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92,
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
16.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei
nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de
inexecução parcial ou total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser
sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “16.4.1” a “16.6.1” abaixo,
com as seguintes sanções:
16.3.1. advertência;
16.3.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do CAU/DF, por prazo não superior a dois anos;
16.3.3. 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 Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior; ou
16.3.4. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas
de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo
prazo de até cinco anos.
16.4. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA,
atrasar, injustificadamente, a conclusão dos serviços prevista na ordem de serviço, por mais de 20 (vinte)
dias.
16.4.1. No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa
de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato.
16.5. Configurar-se-á a inexecução total do objeto, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA
deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data
estipulada para início da execução contratual.
16.5.1. No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de
até 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
16.6. Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA,
sem causa justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a execução
do serviço definido no contrato.
16.6.1. No caso de retardamento da execução a CONTRATADA poderá ser sancionada com multa diária
de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20 (vinte) dias, a partir de quando
será considerada a inexecução parcial do objeto.
16.7. O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração no caso de inexecução parcial ou
total, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica.
16.8. A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em
pelo menos uma das situações previstas na tabela 2 do item a seguir.
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16.9. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:
GRAU
1
2
3
4
ITEM
1
2
3

Tabela 1
CORRESPONDÊNCIA
% do valor global do Contrato
0,25%
0,5%
1%
2%
Tabela 2

DESCRIÇÃO
Executar serviço incompleto, de baixa qualidade, paliativo, substitutivo como por caráter
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar.
Fornecer informação falsa de serviço ou substituir material licitado por outro de qualidade
inferior.
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais.

GRAU

INCIDÊNCIA

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

4

Por dia

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado.

4

Por ocorrência

5

Utilizar produtos químicos para a realização dos serviços que não estejam aprovados pelos
órgãos governamentais competentes e que não sejam de primeira qualidade.

2

Por ocorrência

Por ocorrência

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
6

Executar serviço com sigilo necessário, fazendo vazar informação.

4

7

Manter a documentação de habilitação atualizada.

1

8

Cumprir prazo estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO

2

9

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus empregados.

1

10

Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO.

2

11
12
13
14

Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista, previdenciária e outros
documentos necessários à comprovação do cumprimento dos demais encargos trabalhistas.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na Cláusula Nona
- DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, deste documento.
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.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de multas,
após reincidência formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.

2
1

Por item e por
ocorrência
Por dia de
ocorrência
Por ocorrência
Por ocorrência
Por ocorrência e
por dia
Por ocorrência e
por dia

2

Por ocorrência e
por dia

3

Por item e por
ocorrência

16.10. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
16.10.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicação oficial.
16.11. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
16.12. 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 SÉTIMA – DO FORO
17.1. 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

CONTRATADA

CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL
(CAU/DF)
[ nome presidente ]
Presidente

[ NOME EMPRESA CONTRATADA ]
[ nome representante legal ]
[ cargo na empresa ]
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