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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAUIBA

EDITAL DO PREGAO ELETR6NICO N° 01/2020

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA (ME)
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Torna-se publico que 0 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU/BA,
autarquia federal, inscrito no CNPJ/MF sob 0 nO.15.158.665/0001-03, sediado na Rua Territ6rio do
Guapore, nO.218, Pituba, Salvador, Bahia, CEP:41830-520, criado pela Lei n.O12.378 de 2010, por
meio da Pregoeira ANA PAULA COUTO ALVES e equipe de apoio, designada pela Portaria nO01 de
2 de janeiro de 2020, realizara licita~ao, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, com
criterio de julgamento menor pre~o, sob a forma de execu~ao indireta, no regime de empreitada p~r
pre~o global, nos termos da Lei nO10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nO10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nO7.746, de 05 de junho
de 2012, das Instru~6es Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017, de n° 03 de 26 de abril
de 2018 e da Instru~o Normaiiva SLTI/MP nO01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nO 147, de 07 de agosto de 2014, do Decreto n°
8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto n° 7.746 de 05 de junho de 2012, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigelncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 20/11/2020
Horario: 14h
Local: Portal de Compras do Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO.

1.1. A contrata~ao de empresa especializada na presta~ao de servi~os de Contabilidade
Publica (execu~ao indireta). operacionalizado mediante registros fisicos e registros em sistema
Web, para 0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAU/BA, tudo conforme Termo de
Referi!lncia (Anexo I) deste Edital.

1.2. A licita~ao sera realizada em unico item.

1.3. 0 criterio de julgamento adotado sera 0 menor pre~o observadas as exigencias
contidas neste Edital e seus anexos quanta as especifica~6es do objeto.

2. DOS RECURSOS OR<;:AMENTARIOS.

2.1. As despesas para atender a esta licita~o estao programadas em dota~ao
or~amentaria pr6pria, prevista no Plano de A~o do CAU/BA, Elemento de Despesa nO
6.2.2.1.1.01.04.01.0001 - Consultoria Contabil.
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3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. 0 Credenciamento e 0 nlvel Msico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participa~o dos interessados na modalidade licitat6ria Pregao, em sua forma eletrOnica.

3.2. 0 cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sltio www.comprasgovernamentais.gov.br. p~r meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira _ ICP - Brasil.

3.3. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presun~o de sua capacidade tecnica para realizayao das
transay6es inerentes a este Pregao.

3.4. 0 licitante responsabiliza-se exciusiva e formalmente pelas transay6es efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inciusive os atos
praticados diretamente ou p~r seu representante, exciulda a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitayao p~r eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que p~r terceiros.

3.4.1 Eo de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados
cadastrais no SICAF e mante-Ios atualizados junto aos 6rgAos responsaveis pela
informa~o, devendo proceder, imediatamente, a correyAo ou a altera~o dos
registros tao logo identifique incorreyao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4.1.1.A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassifica~o no momento da habilitayAo.

4. DAS INFORMACOES PRELIMINARES.

4.1. 0 Edital e seus anexos poderao ser obtidos presencialmente na sede do CAU/BA,
localizada na Rua Territ6rio do Guapore, nO 218, Pituba, Salvador, Bahia, CEP 41.830-520,
segunda, quarta e sexta-feira, das 13 as 19 horas, mediante pagamento pelas c6pias
reprograficas; podendo tambem serem obtidos nos sltios eletrOnicos do CAU/BA
(https:/Iwww.cauba.gov.br/licitacoesl) e do Comprasnet
(https:llwww.comprasnet.gov.brlseguro/loginPortal.asp). Informay6es e esciarecimentos poderao
ser obtidos atraves do Canal de Atendimento do CAU/BA, no link https:/Iwww.cauba.gov.brlwp-
contentluploads/2020/07/Fale-com-o-CAU_BA-1.pdf, p~r contato telefOnico atraves dos telefones
71 9 84345 765 e 71 9 8123 7763; p~r correio eletrOnico licitacoes@cauba.gov.br; ou, ainda
presencialmente na sede do CAU/BA, mediante agendamento previo em razao da situayAo de
pandemia, atraves de sltio virtual, https:/Icau-ba2.reservio.com.

4.2. Oas decisOes da Pregoeira dar-se-a publicidade no sltio eletrOnico do CAU/BA, salvo
em relay80 aquelas cuja publicay80 e ciencia puderem ser feitas diretamente aos licitantes
participantes da sessao publica, principalmente, quanto ao resultado de:

4.2.1 Julgamento da licitayao e

4.2.2 Recursos porventura interpostos.

4.3. Os esclarecimentos e decis6es quanto a impugnay80 e recursos serAo divulgados no
sltio eletrOnico do CAU/BA (www.cauba.gov.br). quando houver impossibilidade de faze-IQ~Oo
Comprasnet. .v~~fI-\fI-~..

;'!I•• / ~ ,~~ ~
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4.4. A participaCilo na licitacilo, sem que tenha sido tempestivamente impugnado 0 Edital
importa em total e irrestrito conhecimento e aceitaci!o das condicoes estatuldas, ou seja, de que
os elementos silo suficientes, claros e precisos, nilo cabendo, portanto, posterior reclamaci!o.

4.5. Os licitantes deverilo observar 0 disposto nos subitens 4.3 e 4.4, sob pena de arcar
com os prejulzos decorrentes da inobservilncia das publicacoes oficiais.

6. DA PARTICIPACAO NO PREGAO.

5.1. A presente licitacilo e destinada, exclusivamente, a participacilo de microempresas e
empresas de pequeno porte (ME e EPP), na forma do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nO
123/2006 e artigo 6° do Decreto nO8.538/2015, que explorem ramo de atividade compativel com 0

objeto licitado, que atendam as condicoes exigidas neste edital e seus anexos e demais
disposicoes aplicaveis, que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP nO3, de 2018,
e que atendam as condi<;:oesconstantes do Termo de Referencia, Anexo I deste Edital.

5.1.1 Os licitantes deverilo utilizar 0 certificado digital para acesso ao Sistema.

5.2. Nilo poderilo participar desta IicitaCilo os interessados:

5.2.1 Empresas que nilo se enquadrem como microempresas ou empresas de pequeno
porte;

5.2.2 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econ6mico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, s6cios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnol6gicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que nilo agem representando interesse econ6mico em comum;

5.2.3 dirigentes, conselheiros e colaboradores do CAU/BA, inclusive familiares, na
forma prevista no art. 7° do Decreto nO7.203, de 2010.

5.2.4 empresario suspenso de participar de licitaCilo e impedido de contratar com 0

CAU/BA, durante 0 prazo da sancilo aplicada;

5.2.5 empresario declarado inid6neo para licitar ou contratar com a Administracilo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punici!o ou ate que
seja promovida sua reabilitacilo;

5.2.6 proibidos de participar de licitacoes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legisiacilo vigente;

5.2.7 que nilo atendam as condicoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.2.8 estrangeiros que nilo tenham representa<;:ilo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacilo e responder administrativa ou judicialmente;

5.2.9 que se enquadrem nas vedacOes previstas no artigo 9° da Lei nO8.666, de 1993;

5.2.10 que estejam sob falencia, concurso de credores ou insolvencia, em processo de
dissoluCilo ou liquidacilo;

5.2.11 entidades empresariais que estejam reunidas em cons6rcio;

5.2.12 organizacoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuandq_~oessa
condi<;:ilo(Ac6rdilo nO746/2014-TCU-Plenario); ~~~e.~~,c'b~ .~Jt.._.<>~()()10

~ ~{~~~,~~L_
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5.2.13 institui~oes sem fins lucrativos (panllgrafo unico do art. 12 da Instru~lio
Normativa/SEGES nO05/2017)

5.2.13.1. E admissivel a participa~lio de organiza~oes socia is, qualificadas na
forma dos arts. 5° a 7° da Lei 9.637/1998, desde que as servi~os objeto
desta licitaclio se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestao
firmado entre a Poder Publico e a organizacao social (Ac6rdao nO
1.406/2017- TCU-Plenario), mediante apresenta~ao do Contrato de Gestao e
dos respectivos atos constitutivos.

5.2.14 sociedades cooperativas, considerando a vedaclio contida no art. 10 da
Instru~ao Normativa SEGES/MP nO5, de 2017.

5.3. Nos termas do art. 5° do Decreta nO9.507, de 2018, e vedada a contrata~o de pessoa
juridica na qual haja administrador ou s6cio com poder de direcao, familiar de:

5.3.1. detentor de cargo em comissao au fun~o de confian~a que atue na area
responsavel pela demanda au contrata~ao; au

5.3.2. de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rglio contratante.

5.3.3. Para as fins do disposto neste item, considera-se familiar a conjuge, a
companheiro au a parente em linha reta au colateral, par consanguinidade au
afinidade, ate a terceiro grau (Sumula Vinculante/STF nO13, art. 5°, inciso V,
da Lei nO12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso III, do Decreta n.O
7.203, de 04 de junho de 2010);

5.4. Nos termos do art. 7° do Decreta n° 7.203, de 2010, e vedada, ainda, a utilizacao, na
execucao dos servi~os contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao au fun~ao de confian~a neste 6rgao contratante.

5.5. Como condi~ao para participa~ao no Pregao, a licitante assinalara "sim" au "nao" em
campo pr6prio do sistema eletronico, relativo as seguintes declara~oes:

5.5.1 que cumpre as requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nO123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49.

5.5.2 que esta ciente e concorda com as condicoes contidas no Edital e seus anexos;

5.5.3 que cumpre os requisitos para a habilitacao definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exiglmcias editalicias;

5.5.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilita~ao no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores;

5.5.5 que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso au insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de
aprendiz, nos termos do artigo r, XXXIII, da Constituicao;

5.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

5.5.7 que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante au forCado, observando a disposto nos incisos III e IV do a~ ~~ no
inciso III do art. 5° da Constituicao Federal; .,"'J)"I.~\~'\"~

V .§ <::5
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5.5.8 que os servic;:ossilo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiencia ou para reabilitado
da Previdencia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislac;:i!o,conforme disposto no art. 93 da lei nO8.213, de 24 dejulho de 1991.

5.6. A declarac;:ilofalsa relativa ao cumprimento de qualquer condic;:ilosujeitara 0 licitante as
sanc;:Oesprevistas em lei e neste Edital.

5.7. A participaC;:ilona licitac;:ilo importa em total e irrestrito conhecimento e submissilo as
condic;:Oesestatuidas neste Edital.

5.8. 0 descumprimento de qualquer condic;:ilo de participac;:i!oacarretara a inabilitac;:ilo do
licitante.

6. DA APRESENTACAo DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

6.1. Os licitantes encaminharilo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitac;:iloexigidos no edital, proposta com a descric;:ilodo objeto ofertado
e 0 prec;:o,ate a data e 0 horario estabelecidos para abertura da sessilo publica, quando, entilo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentac;:ilo

6.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitac;:ilo exigidos neste
Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderilo deixar de apresentar os documentos de habilitac;:aoque constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes 0 direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverilo encaminhar a
documentac;:lIode habilitac;:ilo,ainda que haja alguma restric;:lIode regularidade fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, § 1° da lC nO123, de 2006.

6.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operac;:Oesno sistema eletrOnico durante a
sessllo publica do Pregao, ficando responsavel pelo Onusdecorrente da perda de neg6cios, diante
da inobservi!ncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexllo.

6.6. Ate a abertura da sessilo publica, os licitantes poderllo retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitac;:iloanteriormente inseridos no sistema

6.7. Nlio sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificac;:i!o entre as
propostas apresentadas, 0 que somente ocorrera ap6s a realizac;:lIo dos procedimentos de
negociac;:iloe julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compOem a proposta e a habilitac;:lIo do licitante melhor
classificado somente serllo disponibilizados para avaliac;:lIoda Pregoeira e para acesso publico
ap6s 0 encerramento do envio de lances.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

7.1. 0 licitante devera enviar sua proposta mediante 0 preenchimento, no sistema
eletrOnico, dos seguintes campos:

7.1.1 Valor mensal e anual (modelo anexo);

Rua leff116rio do Guapore 218, Pituba (~P·41830·520 Salvildor!SA
www.c(luba.orQ.br
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7.1.2 Descri9ao do objeto, contendo as infonma90es similares a especifica9ao do Termo
de Referencia;

7.2. Todas as especifica90es do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na presta9ao dos servi90s.

7.3.1 A Contratada devera arcar com 0 onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanta aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com 0 quantitativo de vale transporte, devendo complementa-Ios, caso 0 previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfat6rio para 0 atendimento do objeto
da licita9ao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do
§1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.3.2 Caso 0 eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior as necessidades da contratante, a Administra9ao devera efetuar 0
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos
servi90s demandados e executados, concomitantemente com a realiza9ao, se
necessario e cabfvel, de adequa9ao contratual do quantitativo necessario, com
base na alfnea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 enos termos do art. 63,
§2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017.

7.4. A empresa e a tlnica responsavel pela cota9ao c~rreta dos encargos tributarios. Em
caso de erro ou cota9ao incompativel com 0 regime tributario a que se submete, serao adotadas
as orienta90es a seguir:

7.4.1 cota9ao de percentual menor que 0 adequado: 0 percentual sera mantido durante
toda a execu9ao contratual;

7.4.2 cota9ao de percentual maior que 0 adequado: 0 excesso sera suprimido,
unilateralmente, e havera glosa, quando do pagamento, e/ou redu91io, quando da
repactua9ao, para fins de total ressarcimento do debito.

7.5. Se 0 regime tributario da empresa implicar 0 recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cota9llo adequada sera a que corresponde a media dos efetivos recolhimentos da
empresa nos tlltimos doze meses, devendo 0 licitante ou contratada apresentar a Pregoeira ou a
fiscaliza9ao, a qualquer tempo, comprova9ao da adequa9ao dos recolhimentos, para os fins do
previsto no subitem anterior.

7.6. Independentemente do percentual de tributo inserido no pagamento dos servi90s serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legisla9ao vigente.

7.7. A apresenta9aO das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi90es nelas contidas, em conformidade com 0 que dispoe 0 Termo de Referencia,
assumindo 0 proponente 0 compromisso de executar os servi90s nos seus termos, bern como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execu9ao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substitui91io.

7.8. Os pre90s ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao\<ie
exclusiva responsabilidade do licitante, nao Ihe assistindo 0 direito de pleitear ualquer . 0,

,oj. "sob alega9ao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto. .' ~ ".,,~
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7.9. 0 prazo de validade da proposta nllo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentac;;lIo.

7.10. Os licitantes devem respeitar os prec;;os maximos estabelecidos nas normas de
regl!!ncia de contratac;;6espublicas federais, quando participarem de licitac;;6espublicas.

7.10.1 0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administrac;;lIo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizac;;lIo pelo Tribunal de Contas da
Unillo e, ap6s 0 devido processo legal, gerar as seguintes consequencias:
assinatura de prazo para a adoc;;lIo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituic;;lIo; ou
condenac;;llo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorrl!!ncia de
superfaturamento por sobreprec;;ona execuc;;lIodo contrato

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES.

8.1. A abertura da presente licitac;;lIo dar-se-a em sessllo publica, por meio de sistema
eletrOnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. 0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que nllo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis, ilegalidades, ou nllo apresentem as especificac;;6esexigidas no Termo de Referencia.

8.2.1 Tambem sera desclassificada a proposta que identifique 0 lieitante.

8.2.2 A desciassificac;;lIo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
aeompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3 A nao desclassificac;;llo da proposta nao impede 0 seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitac;;lIo.

8.3. 0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarllo da fase de lances.

8.4. 0 sistema disponibilizara campo pr6prio para troca de mensagens entre a Pregoeira e
os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverllo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrOnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consign ado no registro.

8.5.1 0 lance devera ser ofertado pelo valor total.

8.6. Os licitantes poderllo oferecer lances sucessivos, observando 0 horario fixado para
abertura da sessllo e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. 0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. 0 intervalo minimo de diferenc;;ade valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relac;:aoaos lances intermediarios quanto em relac;:aoa proposta que cobrir a m"'tbor
oferta devera ser de R$10,00 (dez reais). ~<r-n\tz;\",

~ ~v,~","

~4~::~66
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8.9. Sera adotado para 0 envio de lances no pregilo eletrOnico 0 modo de disputa "aberto e
fechado", em que os licitantes apresentarilo lances publicos e sucessivos, com prorrogac;:oes.

8.10. A etapa de lances da sessilo publica tera durac;:ilode dez minutos e, ap6s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de durac;:iloda sessilo publica.

8.11. A prorrogac;:iloautomatica da etapa de lances, de que trata 0 item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse perlodo de
prorrogac;:ilo, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.12. Nilo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessilo
publica encerrar-se-a automaticamente.

8.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogac;:i!o automatica pelo sistema,
podera a Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir 0 reinicio da
sessilo publica de lances, em prol da consecuc;:i!odo melhor prec;:o.

8.14. Nilo serilo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.15. Durante 0 transcurso da sessilo publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificac;:aodo licitante.

8.16. No caso de desconexilo com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregao,
o sistema eletrOnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc;:ilodos lances.

8.17. Quando a desconexilo do sistema eletrOnico para 0 pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessilo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas
vinte e quatro horas da comunicac;:ilo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sltio eletrOnico
utilizado para divulgac;:ilo.

8.18. 0 criterio de julgamento adotado sera 0 menor prec;:o,conforrne definido neste Edital e
seus anexos.

8.19. Caso 0 licitante nilo apresente lances, concorrera com 0 valor de sua proposta.

8.20. A melhor classificada nos termos do item anterior tera 0 direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicac;:ilo automatica
para tanto.

8.21. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nilo se manifeste no prazo estabelecido, serilo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificac;:ao,para 0 exerclcio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.22. No caso de equivalllncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

8.23. S6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. \(

~~e,~~,(...
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8.24. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, 0 criterio de desempate sera
aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei nO 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia,
sucessivamente, aos servi90s:

8.25. prestados p~r empresas brasileiras;

8.25.1 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

8.25.2 prestados p~r empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legisla9ao.

8.26. Persistindo 0 empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico
dentre as propostas ou os lances empatados.

8.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, 0 pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 0 melhor
pre90, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negocia9ao em condi90es diferentes das
previstas neste Edital.

8.27.1 A negocia9ao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.27.2 0 pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociac;:ao
realizada, acompanhada, se for 0 caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirma9ao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.27.2.1. Eo facultado ao pregoeiro prorrogar 0 prazo estabelecido, a partir de solicita9ao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo 0 prazo.

8.28. Ap6s a negocia9ao do pre90, 0 Pregoeiro iniciara a fase de aceita9ao e julgamento da
proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negocia9ao, 0 pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequa9ao ao objeto e a compatibilidade do pre90 em relac;:ao ao maximo
estipulado para contrata9ao neste Edital e em seus anexos, observado 0 disposto no paragrafo
unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.o 10.024/2019.

9.2. Sera desclassificada a proposta ou 0 lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In
SEGES/MP n. 5/2017, que:

9.2.1 nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

9.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

9.2.3 nao apresente as especifica90es tecnicas exigidas pelo Termo de Referemcia;

9.2.4 apresentar pre90 manifestamente inexequivel;

9.2.4.1. Quando 0 licitante nao conseguir comprovar que possui ou possuira recur:;\"s
suficientes para executar a contento 0 objeto, sera considerada inex~l a
proposta de pre90s ou menor lance que: ~.. ~ )~.

\' .' 1'9
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9.2.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacilo, apresente
precos global ou unitarios simb6licos, irris6rios ou de valor zero, incompativeis
com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que 0 ate convocat6rio da licitacilo nilo tenha estabelecido
limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacoes de
propriedade do pr6prio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracilo.

9.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderilo ser efetuadas diligencias, na forma do § 3' do artigo
43 da Lei n' 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligencias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita.

9.5. Na hip6tese de necessidade de suspensilo da sessilo publica para a realizacilo de diligencias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessilo publica somente poden~ ser reiniciada
mediante aviso previo no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedencia, e a
ocorrencia sera registrada em ata

9.6. 0 Pregoeiro podera convocar 0 licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de nilo aceitacilo da
proposta.

8.9.1. Eo facultado ao pregoeiro prorrogar 0 prazo estabelecido, a partir de solicitacilo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo 0 prazo

8.9.2.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nilo
alterem a substancia das propostas;

8.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacoes do objeto,
podera ser colhida a manifestacilo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

8.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, 0 Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificaciio.

8.12. Havendo necessidade, 0 Pregoeiro suspendera a sessilo, informando no "chat" a nova
data e horario para a continuidade da mesma.

8.13. Encerrada a analise quanto a aceitaciio da proposta, 0 pregoeiro verificara a habilitacilo
do licitante, observado 0 disposto neste Edital

9 DA HABILITACAO.

9.1.Como condicilo previa ao exame da documentacilo de habilitacllo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, 0 Pregoeiro verificara 0 eventual
descumprimento das condicoes de participaCilo, especial mente quanta a existencia de
sancllo que impeca a participaCilo no certame ou a futura contratacllo, mediant~ a
consulta aos seguintes cadastros: l1' v.,'(

9Jq_e,( is-~\
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de CondenaC;OesCiveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justic;a
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar reguerido. php).
d) Lista de Inid6neos e 0 Cadastro Integrado de Condenac;Oespor IIfcitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica poden~ haver a substituic;ao das
consultas das alineas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de
Pessoa Juridica do TCU (https:/Icertidoesapf.apps.tcu.gov.brl)

9.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
tambem de seu s6cio majoritario, por forc;a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que preve, dentre as sanc;Oesimpostas ao responsavel pela pratica de
ate de improbidade administrativa, a proibic;ao de contratar com 0 Poder
Publico, inclusive por intermedio de pessoa juridica da qual seja s6cio
majoritario.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situac;;aodo Fornecedor a existencia de
Ocorrencias Impeditivas Indiretas, 0 gestor diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relat6rio de
Ocorrencias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2. 0 licitante sera convocado para manifestac;ao previamente a
sua desclassificac;ao.

9.1.3. Constatada a existencia de sanc;ao, 0 Pregoeiro reputara 0 licitante inabilitado,
por falta de condic;ao de participac;;ao.

9.1.4. No caso de inabilitac;ao, havera nova verificac;;ao, pelo sistema, da eventual
ocorrencia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nO
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitac;ao da
proposta subsequente.

9.2.Caso atendidas as condic;Oesde participac;ao, a habilitac;ao do licitantes sera verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relac;ao a habilitac;ao
juridica, a regularidade fiscal, a qualificac;ao econ6mica financeira e habilitac;ao tecnica,
conforme 0 disposto na Instruc;aoNormativa SEGES/MP nO03, de 2018.

9.2.1. 0 interessado, para efeitos de habilitac;;ao prevista na Instruc;ao Normativa
SEGES/MP nO03, de 2018 mediante utilizac;;aodo sistema, devera atender as
condic;;Oesexigidas no cadastramento no SICAF ate 0 terceiro dia util anterior
a data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovac;Oes constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentac;ao da proposta, a respectiva
documentac;ao atualizada.

-.;~9.2.3. 0 descumprimento do subitem acima implicara a inabilitac;ao do licitan~~to
se a consulta aos sitios eletr6nicos oficiais emissores de certidO. !i)fe\~fM> .6
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Pregoeiro tograr exito em encontrar a(s) certidao(oes) viliida(s), conforme art.
43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitac;ao complementares,
necessarios a confirmac;ao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, 0 licitante
sera convocado a encaminha-Ios, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitac;ao.

9.4.Somente havera a necessidade de comprovac;ao do preenchimento de requisitos
mediante apresentac;ao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relac;ao a integridade do documento digital.

9.5.Nao serao aceitos documentos de habilitac;ao com indicac;ao de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6.Se 0 licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se 0

licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

9.6.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenc;as de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizac;ao do recolhimento dessas contribuic;oes.

9.7. Ressalvado 0 disposto no item 6.3, os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentac;ao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitac;ao.

9.8. As disposic;oes inerentes a Habilitac;ao (Qualificac;ao Tecnica; Qualificac;ao Econcmico-
Financeira; Regularidade fiscal e Trabalhista; Deciarac;oes e Habilitac;ao Jurldica) constam do
Termo de Referencia, Anexo I deste Edital, e demais disposic;oes aplicaveis.

9.9. Constatado 0 atendimento as exigencias de habilitac;ao fixadas no Edital, 0 licitante
sera declarado vencedor.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 2
(duas) horas/dias, a contar da solicitac;ao do Pregoeiro no sistema eletronico e devera:

10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. A proposta devera ser realizada de forma que 0 valor total mensal e total
ofertado pelo vencedor;

10.1.3. conter a indicac;ao do banco, numero da conta e agencia do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em considerac;ao
no decorrer da execuc;ao do contrato e aplicac;ao de eventual sanc;ao a Contratada, se for 0 caso.

10.2.1. Todas as especificac;oes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

10.3. Os prec;os deverilo ser expressos em moeda corrente nacional, e~al. ~s~s
e por extenso (art. 5° da Lei nO8.666/93). . ,y ",~~f'12
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10.3.1. Ocorrendo divergelncia entre os valores numericos e os valores expressos por
extenso, prevalecerao estes ultimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicao que induza 0 julgamento a
mais de um resultado, sob pena de desclassificacao.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo
considerada aquela que nao corresponda as especificagties ali contidas ou que estabeleca vinculo
a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrigao do objeto, 0 valor e os documentos
complementares estarao disponiveis na internet, ap6s a homologagao.

11 DOS RECURSOS.

11.1. 0 Pregoeiro declarara 0 vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizacao fiscal
e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for 0 caso, concedera 0 prazo de
no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencao de recorrer, de forma
motivada, isto e, indicando contra quais decisties pretende recorrer e por quais motiv~s, em
campo pr6prio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existencia de motivacao da intengao de recorrer, para decidir se admite ou nao 0 recurso,
fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momenta 0 Pregoeiro nao adentrara no merito recursal, mas apenas
verificara as condigties de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestacao motivada do licitante quanto a intengao de recorrer
importara a decadencia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido 0 recurso, 0 recorrente tera, a partir de entao, 0 prazo de tres
dias para apresentar as razties, pelo sistema eletrilnico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazties tambem pelo sistema
eletrilnico, em outros tres dias, que comecarao a contar do termino do prazo do recorrente,
sendo-Ihes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.3. 0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no
enderego constante neste Edital.

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.

12.1. A sessao publica podera ser reaberta:

12.1.1. Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anulacao de atos anteriores
a realizagao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a pr6pria sessao
publica, situagao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependa~1" elI')
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12.1.2. Quando houver erro na aceitac;ao do prec;o melhor classificado ou quando 0

licitante declarado vencedor nao assinar 0 contrato, nao retirar 0 instrumento equivalente
ou nao comprovar a regularizac;ao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC nO
123/2006, serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

12.2.1. A convocac;ao se dara por meio do sistema eletrOnico ("chat") ou e-mail de
acordo com a fase do procedimento licitat6rio.

12.2.2. A convocac;ao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICA9AO E HOMOLOGA9AO.

13.1. 0 objeto da licitac;ao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso nao haja interposic;ao de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a regular
decisao dos recursos apresentados.

13.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara 0 procedimento licitat6rio.

14 DA GARANTIA DE EXECUCAO.

14.1. As disposic;oes inerentes a garantia de execuc;ao constam do Termo de Referencia,
Anexo I deste Edital, e demais disposic;oes aplicaveis.

13 DO TERMO DE CONTRATO.

13.1 Ap6s a homologac;ao da licitac;ao, em sendo realizada a contratac;ao, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2 0 adjudicatario tera 0 prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocac;ao, para assinar 0 Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratac;llo, sem
prejuizo das sanc;oes previstas neste Edital.

13.2.1 Alternativamente a convocac;:aopara comparecer perante 0 6rgao ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato, a Administrac;ao podera encaminha-Io para
assinatura, mediante correspondencia postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrOnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data de seu recebimento.

13.2.2 0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitayao justificada do adjudicatario e aceita pela Administrac;:ao.

13.2.3 a contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas no edital e seus
anexos;

13.2.4 a contratada reconhece que as hip6teses de rescisao sao aquelas previstas no\,
artigos 77 e 78 da Lei nO 8.666/93 e reconhece os direitos da Admi~r~'6.)' "e.~0
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. , :~. <.. ,t''o!.
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13.3 0 prazo de vigencia da contratacao e de 12 meses, podendo ser prorrogado ate 60
meses e ou conforme previsao no instrumento contratua/.

13.4 Previamente a contratacao a Administracao realizara consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensao temporaria de participacilo em licitacao, no ambito do 6rgao ou entidade,
proibicao de contratar com 0 Poder Publico, bem como ocorrencias impeditivas indiretas,
observado 0 disposto no art. 29, da Instruc;;aoNormativa n° 3, de 26 de abril de 2018, enos termos
do art. 60, III, da Lei nO10.522, de 19 de julho de 2002, consulta previa ao CADIN.

13.4.1 Nos casas em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato,
e 0 fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu
cadastramento, sem Onus, antes da contratacao.

13.4.2 Na hip6tese de irregularidade do registro no SICAF, 0 contratado devera
regularizar a sua situac;;aoperante 0 cadastr~ no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis,
sob pena de aplicacao das penalidades previstas no edital e anexos.

13.5 Na assinatura do contrato sera exigida a comprovac;;aodas condicOes de habilitacao
consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigllncia do contrato ou
da ata de registro de precos.

13.6 Na hip6tese de 0 vencedor da licitacao nao comprovar as condicOes de habilitacao
consignadas no edital ou se recusar a assinar 0 contrato, a Administracilo, sem prejuizo da
aplicacilo das sancOes das demais cominacOes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar
outr~ licitante, respeitada a ordem de classificacao, para, ap6s a comprovacao dos requisitos para
habilitacao, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociac;;ao,
assinar 0 contrato.

14 DO REAJUSTE.

14.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual sao as estabelecidas no Termo de
Referencia, anexo a este Edital.

15 DA ACEITAC;:AODO OBJETO E DA FISCALlZAc;:AO.

15.1 Os criterios de aceitacilo do objeto e de fiscalizacao estao previstos no Termo de
Referencia.

16 DAS OBRIGAC;:OESDA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

16.1 As obrigacOes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de
Referencia.

17 DO PAGAMENTO.

17.1 As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referencia, anexo
a este Edital.

Rua l"errit6rio do GlJdpOre 218, Pituba CEP-41830-'>20 Snivrldor/BA
www.cduba.orq.br

http://www.cduba.orq.br


Conselho de Arquitetura
e Urbanismo da Bahia

18 DAS SAN<;:OES ADMINISTRATIVAS.

18.1 Comete infra9lio administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, 0
licitante/adjudicatario que:

18.1.1 nlio assinar 0 termo de contrato ou aceitar/retirar 0 instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

18.1.2 nlio assinar a ata de registro de pre90S, quando cabivel;

18.1.3 apresentar documenta9lio falsa;

18.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.5 ensejar 0 retardamento da execu9lio do objeto;

18.1.6 nlio mantiver a proposta;

18.1.7 cometer fraude fiscal;

18.1.8 comportar-se de modo inidOneo;

18.5

18.2 As san90es do item acima tambem se aplicam aos integrantes do cadastr~ de reserva,
em preglio para registro de pre90s, que, convocados, nlio honrarem 0 compromisso assumido
injustificadamente.

18.3 Considera-se comportamento inidOneo, entre outros, a declara9lio falsa quanto as
condi90es de participaylio, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou 0 conluio entre os
licitantes, em qualquer momenta da licita9lio, mesmo ap6s 0 encerramento da fase de lances.

18.4 0 licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infrac;;Oesdiscriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc;;Oes:

18.4.1 Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nlio acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contrata9ao;

18.4.2 Multa de 5% (cinco por cento) sobre 0 valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

18.4.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com 0 6rglio, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administra9ao Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de ate dois anos;

18.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Uniao e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de ate cinco anos;

18.4.4.1 A San9lio de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
tambem e aplicavel em quaisquer das hip6teses previstas como infra9lio
administrativa;

18.4.5 Declarac;;liode inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9lio Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic;;lio ou ate que seja
promovida a reabilita9lio perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos ,
prejuizos causados; ~v· ,el

, l?e-;p"
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as dem 's ~a :\ ~ iy
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18.6 Se, durante 0 processo de aplicac;ilo de penalidade, houver indicios de pratica de
infrac;ilo administrativa tipificada pela Lei nO12.846, de 1° de agosto de 2013, como ate lesivo a
administrac;ilo publica nacional ou estrangeira, c6pias do processo administrativ~ necessarias a
apura~o da responsabilidade da empresa deverilo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para cillncia e decisilo sobre a eventual instaura9ao de investigac;ilo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabiliza9ao - PAR.

18.7 A apura~o e 0 julgamento das demais infra90es administrativas nilo consideradas
como ate lesivo a AdministraC;ilo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei nO12.846, de
1° de agosto de 2013, seguirilo seu rito normal na unidade administrativa.

18.8 0 processamento do PAR nilo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apura9ilo da ocorrllncia de danos e prejuizos a Administra9ilo
Publica Federal resultantes de ate lesivo cometido p~r pessoa juridica, com ou sem a participac;ilo
de agente publico.

18.9 Caso 0 valor da multa nilo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Uniilo ou Entidade podera cobrar 0 valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do C6digo Civil.

18.10 A aplica~o de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativ~ que assegurara 0 contradit6rio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se 0 procedimento previsto na Lei nO8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nO
9.784, de 1999.

18.11 A autoridade competente, na aplica9aO das san90es, levara em considera9ao a
gravidade da conduta do infrator, 0 carater educativ~ da pena, bem como 0 dano causado a
Administra9ao, observado 0 principio da proporcionalidade.

18.12 As penalidades serilo obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.13 As san90es p~r atos praticados no decorrer da contrata9ao estao previstas no Termo
de Referllncia.

19 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

19.1 Ate 03 (trlls) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

19.2 A impugna~o podera ser realizada p~r forma eletrOnica, pelo e-mail
licitacoes@cauba.gov.br ..

19.3 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elabora~o deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugna9ao no prazo de ate 2 (dois) dias uteis contados da data de
recebimento da impugnac;ao.

19.4 Acolhida a impugnac;ilo, sera definida e publicada nova data para a realiza9ilo do
certame.

19.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitat6rio deverao ser
enviados ao Pregoeiro, ate 03 (trlls) dias uteis anteriores a data designada para abertura da
sessao publica, exclusivamente p~r meio eletrOnico via internet, no endereco indicado no Edit~1)

,;Q~e\ec~
.~.je."(~.~,o~cl"
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19.6 0 Pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias
uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsldios formais aos
responsaveis pela elaborayao do Edital e des anexos.

19.7 As impugnacoes e pedides de esclarecimentos nile suspendem os prazos previstos no
certame.

19.7.1 A concessilo de efeito suspensivo a impugna,.ao e medida excepcional e devera
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacilo.

19.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serilo divulgadas pelo sistema e
vincularilo os participantes e a Administracao.

20 DAS DISPOSICOES GERAIS.

20.1 Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletrOnico.

20.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessilo sera automaticamente transferida para 0

primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicacilo em contrario, pelo Pregoeiro.

20.3 Todas as refen!lncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarilo 0 horario de Brasilia - DF.

20.4 No julgamento das propostas e da habilitacao, 0 Pregeeiro podera sanar erros ou
falhas que nilo alterem a substilncia das propostas, dos documentos e sua validade jurldica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-Ihes validade
e eficacia para fins de habilitayao e ciassificacilo.

20.5 A homologa,.ao do resultado desta licitacilo nilo implicara direito a contratacao.

20.6 As normas disciplinadoras da licitacilo serilo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam 0 interesse da
Administrayao, 0 princlpie da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

20.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas
propostas e a Administracao nllo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitat6rio.

20.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a 0 dia
do inlcio e incluir-se-a 0 do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administra,.ao.

20.9 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara 0 afastamento
do licitante, desde que seja posslvel 0 aproveitamento do ato, observados os princlpios da
isonomia e do interesse publico.

20.10 Em caso de divergencia entre disposiyoes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compoem 0 processo, prevalecera as deste Edital.

20.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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20.11.3ANEXO III - Modelo de Proposta Comercial.

20.11.4ANEXO IV - Declara~o de Proposta Independente.

Salvador, 19 de outubro de 2020.

GILCIN

Presidente do CAU/BA

dN.rx r~ ..Qoou», ~
~NA PAULA COUTO ALVES

Pregoeira
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ANEXOI
TERMO DE REFERENCIA

1.0BJETO

1.1 A contratalfao de empresa especializada na prestalfao de servilfos de Contabilidade Publica
(execulfao indireta), operacionalizado mediante registros fisicos e registros em sistema Web, para 0
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAU/BA.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 0 CAU/BA. diante de sua crialf1lo e personalidade juridica e obrigalfOes legais, se fazem
necessario deter a disposilfao as mais avanlfadas e completas estrategias de solUIfOesnos ambitos da
gestao administrativa, financeira e contabil.
Neste sentido, foi observado a necessidade da contratalfao de empresa especializada na prestalfao de
servic;:oscontabeis para administralfao publica, com 0 objetivo de manter e aprimorar a estruturac;:aoe
organizac;:aofuncional do conselho a para as demandas de assessoramento, consultoria, e execuc;:ao
contabil do conselho.
Eo importante ressaltar que as exigemcias legais impostas aos 6rgaos publicos, precisam ser
prontamente atendidas. Os servic;:os a serem contratados atenderao as normas de contabilidade
Publica e do Conselho Federal de Contabilidade e de demais 6rgaos competentes.
Justifica-se ainda a presente contratalf1lo uma vez que 0 CAU/BA nao possui, em sua estrutura de
gestao de pessoas, equipe com a tal competencia e atribuic;:ao.
Sendo assim, para 0 melhor desenvolvimento das rotinas e atividades institucionais, se faz necessario
a amplialfao de temas como compliance, governanlfa, accountability, de controles e que envolvam as
rotinas do conselho, e, desta forma, a contratalfao deste servilfo vai ao encontro a este objetivo.
Portanto, a presente contratac;:aose justifica visando propiciar e capacitar 0 CAU/BA de elementos e
estrutura de apoio contabil condizentes a estrategia, alem de dar suporte necessario para os fluxos
contabeis, as recomendaC;:Oesda legislac;:aodos 6rgaos de controle e dos principios da administrac;:ao
publica.

3. ESPECIFICACOES DO OBJETO

3.1 A prestac;:aode servic;:osde Contabilidade Publica, operacionalizada mediante registros fisicos e
registros em sistemas Web, englobara as seguintes tarefas:

a) Analise, classificalf1lo e contabilizac;:ao da documentac;:ao correspondente aos atos de gestao
economico-financeiro do CAU/BA, com emissao dos Livros Diario e Razao;

b) Realizalfao de conciliac;:Oesbancarias mensais entre a razao contabil e extratos bancarios;
c) Levantamento, elaborac;:aoe apresentac;:aode balancetes, balanc;:ose demais demonstrac;:6es

contabeis mensais, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da
disponibilizac;:aoda documentac;:aopara registro;

d) Elaboralflio da proposta orlfamentaria anual, bem como a sua reformulalflio no exercicio
vigente e transposilfOes (se necessario), nos prazos fixados pelo CAUlBA;

e) Elaborac;:lioda prestalflio de contas anual do CAU/BA, em conformidade com as exigencias do
Tribunal de Contas da Unilio - TCU e Normas internas do pr6prio Conselho, a ser concluida
ate 0 ultimo dia utiI do mes de janeiro de cada ano;

f) Atendimento presencial as atividades do setor contabil por profissionais qualificados na sede
da CONTRA TANTE, limitado a 10(dez) horas tecnicas semanais do encarregado e 10 (dez)
horas mensais do supervisor;

g) Confecc;:aode folhas de pagamento e emissao de contracheques, ferias, rescisOes c~tr'tliPais
e encargos sociais, elaborados e apresentados no prazo maximo de 4 (q atro) di ;fidos,

" • \"'1(. ", ,I 20. '
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contados a partir do dia da solicitac;:aoda CONTRATANTE e emissao das respectivas guias de
recolhimento dos encargos e impostos devidos;

h) Registro e contrato de trabalho em caso de admissao de funcionarios;
i) Proceder as anotac;:oesno livro de registro de funcionarios e nas carteiras profissionais, bem

como a atualizac;:aodos mesmos;
j) Elaborac;:ao de rescisao contratual, da guia de recolhimento da multa de FGTS e do aviso

previo. Emissao da guia de entrada no segura desemprego. Homologac;:oesem sindicatos e na
DRT. Assessoria quanta a duvidas sobre parcelas que sao devidas aos funcionarios quando da
possibilidade de desligamento deste Conselho. Orientac;:oes e adoc;:ao de procedimentos
quando do afastamento dos funcionarios por doenc;:as,acidentes de trabalho e periodo de
maternidade;

k) Assessoria presencial, via telefone ou e-mail sobre gastos com setor pessoal, sobre fatos e
ocorrencias que possam causar futuros litigios trabalhistas;

I) Participac;:ao,quando antecipadamente convocado, de reunioes Plenarias e de Diretoria, para
prestar esciarecimentos relacionados ao objeto licitado;

m) Analise das prestac;:oes de contas mensais, das propostas orc;:amentarias e anuais e das
reformulac;:oesorc;:amentMas, se houver, do CAU/BA, com emissao dos respectivos pareceres
tecnicos;

n) Registro das notas fiscais de prestac;:ao de servic;:os, exigidos pela legislac;:ao fiscal, com
lanc;:arnentosefetuados em sistema apropriado para 0 registro destes acontecimentos;

0) Emissao de guias de recolhimento dos impostos e contribuic;:oes retidas: ISS e DARF,
referentes aos impostos municipais e federais, respectivamente;

p) Elaborac;:aoda DMS (Deciarac;:aoMensal de Servic;:os),DIRF (Declarac;:aodo Imposto Retido na
Fonte), RAIS (Relac;:ao Anual de Informac;:oes Sociais), CAGED (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados), entre outras que sejam necessarias, conforme previsao legal;

q) Emissao e regularizac;:ao de certidoes do CAU/BA junto a Secreta ria da Receita Federal
(quitac;:aode Tributos e Contribuic;:oesFederais e Dlvida Ativa da Uniao), Certidao Negativa de
Debitos inclusive Dlvida Ativa espedida pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado da
Bahia, Certidao Negativa de Debito da Previdencia Social, Certificado de Regularidade do
FGTS expedido pela Caixa Economica Federal e outras que se fizerem necessarias;

r) Assessorar a Presidencia e a Diretoria Geral do CAU/BA em assuntos referentes as areas
contabeis;

s) Assessorar a Comissao de Licitac;:ao,quando convocado, para elaborar calculos relativos a
balanc;:opatrimonial e planilhas de prec;:osde empresas participantes em licitac;:oesdo CAU/BA;

t) Outras atribuic;:oesnao especificadas, mas que fazem parte da area contabil e de pessoal;

3.2 Para a boa execuc;:aodos servic;:ossera disponibilizada na sede do CONTRATANTE uma sala
dotada de computador que possui acesso ao sistema SISCONT.NET (Implanta), onde a
CONTRATADA, por intermedio de urn contador, devera comparecer pelo menos 2 (duas) vezes por
semana, com a finalidade de atualizar 0 sistema com informac;:oes contabeis. Toda documentac;:ao
contabil estara a disposic;:aoda CONTRATADA na sede do CAU/BA.

4. SISTEMAS DE CONTAS DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO A SEREM
ANALISADOS

4.1 A execuc;:ao do trabalho nas areas contabeis abrangera 0 sistema orc;:amentario, patrimonial,
financeiro e de compensac;:ao.

5. CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

5.1 Equipe minima

5.1.1 Os Irabalhos deverao ser realizados por, no minimo, 02 (dois) profissionais Contadores, com
especializac;:ao em contabilidade publica ou comprovada experiencia minima de 01 (um)~a~<'em
assessoria a conselho profissional. .:f~Q.f/-\'

,,\121
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5.1.2 A experiemcia dos profissionais que executa ram os servi90s deve ser comprovada atraves de
atestados de capacidade tecnica, emitidos em nome de cada profissional.

5.2 Disponibilidade

5.2.1 Ap6s assinatura do contrato, a contratada tem ate 60 dias para comprovar representacao e/ou
filial em Salvador, Estado da Bahia.

5.2.2 Para a realiza9l!0 dos trabalhos, 0 contratado devera manter um canal de facil comunica9l!0
com 0 CAU/BA, disponibilizando e-mail, telefone e demais contatos.

5.3 Procedimentos iniciais ap6s a assinatura do contrato

5.3.1 Em ate 30 dias, a contratada devera apresentar ao CAU/BA a estrutura de parecer
or9amentario-contabil a ser executado na realiza9l!0 dos trabalhos para 0 CAU/BA.
5.3.2 Em ate 90 dias, a contratada devera elaborar 0 parecer or9amentario-contabil do 4° trimestre
contabil de 2020 sobre as demonstra90es contabeis do CAU/BA.

5.4. Local de execuyiio dos serviyos

5.4.1 Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAU/BA, situado na Rua Territ6rio do
Guapore, 218 Pituba, CEP 41.830-520, Salvador, Bahia.

5.5 EXECUCAO DOS SERVICOS - ITENS MiNIMOS DE VERIFICACAO

5.5.1 Analise das Demonstra90es Contabeis Aplicadas ao Setor Publico:

a) Balan90 Or9amentario;
b) Balan90 Financeiro;
c) Demonstrayao das Varia90es Patrimoniais;
d) Balan90 Patrimonial;
e) Balancete Analitico de Verifica9ao;
f) Demonstra9l!0 do Fluxo de Caixa.

5.5.2 Conciliayiio do Balancete Analitico

5.5.3 Concilia980 Bancaria: verificar os saidos bancarios das contas contabeis de disponibilidades
com os das contas correntes, atraves de AUDITORIA.NET.

5.5.4 Classifica9l!0 de contas: verificar adequa9l!0 dos registros contabeis em suas contas
espec[ficas. Identificar saidos invertidos em contas patrimoniais.

5.5.5 Conferllncia das receitas e despesas: confrontar os registros de despesas e receitas
or9amentarias com as patrimoniais para identifica980 de eventuais divergllncias.

5.5.6 Provisoes da folha de pagamento: identificar as provisoes mensa is da folha de pagamento no
passiv~ da entidade.

5.5.7 Deprecia9l!0: identificar a deprecia980 mensal dos bens patrimoniais.

5.5.8 Conferencia de inventano de patrim6nio: conferir os registros contabeis de bens patrimoniais
com os controles de inventario de patrim6nio. 0.~

~'(' ~I/,\..
parecer que apresente os resultad~~'(~~~~iS

L..:b-4-" ' .~ ,~.1:)/
5.5.9 Indicadores Financeiros: estruturar

abaixo:
a) SuperaviVDeficit Or9amentario;
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b) Superavit /Deficit Patrimonial;
c) Superavit IDeficit Financeiro;
d) ComparayAo da receita corrente do perfodo atual com 0 perfodo anterior;
e) Analise de compatibilidade de receita do CAU/BA.

5.5.10 Analise de encerramento do exercfcio: verificar todos os procedimentos contabeis adotados
pelo CAU/BA;

5.5.11 Acompanhamento do CAU/BA - Orientar 0 CAU/BA e analisar documentos e atos advindo do
CAU/BA no tratamento dos apontamentos feitos par meio do parecer emitido sobre a prestayAo de
contas contabil.

5.5.12 Folha de pagamento e rotinas de Departamento de Pessoal

5.5.12.1 Rotinas de admissao de funcionario:

a) Registro de funcionarios e prestadores de servil(os no Sistema Pessoal da contabilidade;
b) Inclusao de Ficha Salario Famflia;
c) Inclusao da ficha de dependentes de IRRF;
d) Inclusao do Horario de Trabalho;
e) Dados bancarios do colaborador;
f) Caged de admissao;
g) Demais procedimentos para admissao de funcionario nao listados acima.

5.5.13 Rotlnas vinculadas a folha de pagamento

a) ElaborayAo e conferencia da Folha de Pagamento Mensal;
b) Contecyao de folha de pagamento par centro de custos;
c) ElaborayAo dos Contracheques;

d) Envio dos contracheques para 0 e-mail pessoal do colaborador;
e) Calculo de pensao alimentrcia;
f) ElaborayAo, conferencia e emissao da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS;
g) ElaborayAo, conferencia e emissao da GPS - Guia da Previdencia Social -GPS
h) ElaborayAo. conferencia e emissao da guia de ContribuiyAo Sindical- GRCUS;
i) ElaborayAo, conferencia e emissao da guia de Imposto de Renda Retido de salarios, ferias e

rescisOes;
j) ElaborayAo, conferencia e emissao da guia de PIS sobre folha de Pagamento incidente sobre

salarios, ferias e rescisOes;
k) Emissao de listagem da mensalidade sindical;
I) OrientayAo sobre atualizayAo da CTPS e do Livro de Registro de Empregados;
m) ElaborayAo, conferencia e emissao RelayAo dos Salanos de ContribuiyAo;
n) ElaborayAo de Aviso Previo de Ferias;
0) ElaborayAo, conferencia e emissao de arquivo "txt." Para envio ao banco;
p) ElaborayAo, conferencia e emissao do Recibo de Ferias;
q) ElaborayAo, conferencia e emissao de Folha Complementar;
r) ElaborayAo, conferencia e emissao de guias referente a folha complementar;
s) ElaborayAo, conferencia e emissao de Recibo de Pagamento a AutOnomos;
t) ElaborayAo, conferencia e emissao das guias referente aos RPAs emitidos;
u) Demais procedimentos vinculados a folha de pagamento nao listados acima.

5.5.14 Rotina de desllgamento de funclonarlo
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a) SolicitayAo de extrato analltico do FGTS para Fins Rescis6rios;
b) ElaborayAo, conferencia e emissao do Terrno de Rescisao de Contrato

rescis6rias;
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c) Elabora9ilo, conferencia e emissilo das guias referente a Rescisilo Contratual;
d) Elabora9ilo, conferencia e emissilo da guia Documentos para homologa9ilo de Rescisilo de

Contrato;
e) GRFP - Guia de Recolhimento Rescis6rio do FGTS;
f) Elabora9ilo, conferencia e emissilo da Rela9ilo dos Salarios de Contribui9ilo;
g) Elabora9ilo, conferencia e emissilo da guia de Seguro Desemprego;
h) Elabora9ilo, conferencia e emissao de rescisilo complementar;
i) Elabora9ilo, conferencia e emissilo das guias de rescisao complementar;
j) Demais procedimentos para desligamento de funcionario nilo listados acima.

5.5.15 Rotinas Auxiliares

a) Elabora9ilo, conferencia e emissilo das provisOes de farias;
b) Elabora9ilo, conferemcia e emissao das provisOes de 13° salario;
c) Elabora9ilo de planilha p~r centro de custo para contabiliza9ilo da folha de pagamento pelo

setor financeiro;
d) Calculos de diferen9as: (salario, farias, 1/3 farias, abono pecuniario, 13° salario, hora extra,

adicional noturno, gratifica9ilo, entre outras diferen9as);
e) Calculo das diferen9as de auxilio alimenta9ao e vale transporte;
f) Elabora9ao de planilha dos encargos p~r centro de custos para contabiliza9ilo pelo setor

financeiro;
g) Elabora9ilo de planilha p~r funcionario referente ao pagamento do plano de saude;
h) Elabora9ilo de RDT (retifica9ao de dados do trabalhador);
i) Cadastro de numero de PIS/NIS/NIT, para funcionarios que nilo possurrem 0 registro;
j) Elabora9ilo, conferencia e emissao da planilha para inclusilo no Portal da Transparencia;
k) Elabora9ilo, conferencia e emissao de declara90es de solicita9ilo de restitui9ao de tributos e

encargos;
I) Elabora9ao, conferencia e emissao da RAIS - Rela9ao Anula de Informa90es Sociais;
m) Elabora9ao, conferemcia e emissao da DIRF - Declara9ilo de Imposto Retido na Fonte.

5.5.16 Dos prazos legais - A contratada devera observar os prazos legais para a emissilo dos
documentos detalhados neste termo de referencia.

5.5.17 Da participa9ao em eventos tacnicos do CAU/BA - Contribuir com 0 seminario tacnico nacional
anual do CAU/BA relativo a procedimentos contabeis, dando suporte ao CAU/BA na estrutura9ilo de
pauta e apresenta90es de assuntos inerentes a contabilidade publica e praticas contabeis
recomendadas.

6. VALOR ESTIMADO

6.1 0 valor estimado para a contrata9ilo sera tornado publico apenas e imediatamente ap6s 0
encerramento do envio de lances, em conformidade com 0 Decreto nO10.024 de 2019.

6.1.1 Para a estimativa de custo foi realizada consulta junto a empresas de assessoria contabil para
obten9iio da base de mercado, conforme planilha de media dos or98mentos obtidos.

7. CONDI<;:OES PARA PARTICIPAR DA LlCITA<;:AO

7.1 A presente licita9ao a destinada, exclusivamente, a participa9ilo de microempresas e empresas de
pequeno porte (ME e EPP), na forma do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nO123/2006 e artigo
6° do Decreto nO8.538/2015, que explorem ramo de atividade compatrvel com 0 objeto licitado, e que
atendam as condi90es exigidas neste edital e seus anexos.

.(0

7.2 0 licitante para participar deste Pregilo devera estar previamente credenciado no SI<;:Afb~~~,.
qualquer unidade de cadastramento dos Orgaos/Entidades da Presidencia d Re' Ii a\ 'I 5)<:-

"
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Ministerios, das Autarquias e das Funda<;:oesque integram 0 Sistema de Servi<;:osGerais - SISG, ate 0
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas, e estejam devidamente
credenciadas na Secretaria de Logfstica e Tecnologia da Informa<;:ao SLTI, p~r meio do site:
http://www.comprasgovemamentais.gov.br para acesso ao sistema eletrOnico;.

7.3 0 licitante descredenciado no SICAF tera sua chave de identificacao e senha suspensas
automaticamente;

7.4 0 licitante devera remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrOnico, via internet,
a sua proposta de pre<;:os,deciarando que atende os requisitos do art. 3° da Lei Complementar n:
123/2006, alterada pela Lei Complementar n.o 147, de 07 de agosto de 2014.

7.5 Neste procedimento serao adotados os criterios estabelecidos nos artigos 42 e 43 da Lei
Complementar n.o 123/06.

7.6 Nao poderao se beneficiar do regime diferenciado e favorecido as empresas que se enquadrem em
qualquer das exclusoes relacionadas no §4° do art. 3° da Lei Complementar n.o 123/06.

7.7 0 uso da senha de acesso pelo licitante e de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao p~r ele efetuada diretamente, ou por seu representante, nao cabendo ao provedor
do sistema ou ao CAUIBA responsabilidade p~r eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que p~r terceiros.

7.8 Nao poderao participar deste Pregao:

7.8.1 Empresas que nao se enquadrem como microempresas ou empresas de pequeno porte;

7.8.2 Empresario suspenso de participar de licitacao e impedido de contratar com 0 CAU/BA,
durante 0 prazo da sancao aplicada;
7.8.3 Empresario declarado inidOneo para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni<;:aoou ate que seja promovida sua reabilitacao;

7.8.4 Empresario impedido de licitar e contratar com a Uniao, durante 0 prazo da san<;:aoaplicada;

7.8.5 Sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;

7.8.6 Empresario cujo estatuto ou contrato social nao inclua 0 objeto deste Pregao;

7.8.7 Empresario que se encontre em processo de dissolu<;:ao,recuperacao judicial;

7.8.8 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econOmico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, s6cios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnol6gicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nao agem representando interesse
econOmico em comum;

7.8.9 Dirigentes, conselheiros e colaboradores do CAU/BA, inclusive familiares, na forma prevista no
art. 7° do Decreto nO7.203, de 2010.

7.8.10 Cons6rcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constitui<;:ao.

7.8.11 A participa<;:aona licita<;:aoimporta em total e irrestrito conhecimento e submissao as condi<;:oes
estatufdas neste Edital.

.,'0
7.8.12 0 descumprimento de qualquer condi<;:aode participa<;:aoacarretara a inabilita<;:aodo liCJ~~~t .

. ". ]'2gvr
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10. QUALIFICACAO TI~CNICA

10.1. A documenta~ao referente a qualifica~ao tecnica do licitante consistira em:

8.1.1 Comprova9ilo de registro em nome da empresa licitante, no Conselho Regional de Contabilidade
-CRC.

8.1.2 Apresenta9io de no minima de 01 (um) atestado (s) de Capacidade Tecnica, em papel
timbrado, emitido p~r pessoa (s) juridica (s) de direito publico constando informa9ilo expressa que a
empresa licitante tenha prestado ou prestando, a contento, servi90s de assessoria contabil a entidade
regida pela Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico, com comprova9ilo de experilincia minima de 01
(um) ana com 0 SISCONT.NET. 0 atestado devera estar em nome da licitante contendo as seguintes
informa90es: nome do contratado e do contratante, razilo social e CNPJ do contratado.

8.1.3 Declara9ilo firmada pelo representante legal da licitante atestando a disponibilidade de equipe
tecnica para execu9io deste Edital composta de no minima 2 (dois) contadores, bem como a
qualifica9io e forma9ilo profissional, com experiencia comprovada em contabilidade publica, de pelo
menos 2 (dois) anos.

8.1.4 No caso dos profissionais Contadores vinculados a proposta, as comprova90es de seus
registros no Conselho Regional de Contabilidade, mediante apresenta9ilo das c6pias das Carteiras de
Identidade Profissional ou outros instrumentos que comprovem os registros, bem como a regularidade
de suas obriga90es perante 0 CRC.

8.1.5 Comprova9ilo que 0 Contador Responsavel Tecnico pertence ao quadro permanente da
proponente, sendo aceitavel para tanto, registro na Carteira de Trabalho, contrato de presta9ilo de
servi90s ou participa9ilo societaria.

8.1.6 Comprova9ilo da experiencia profissional requerida da equipe tecnica vinculada a proposta,
mediante c6pia dos registros na carteira de trabalho ou outra forma de comprova9ilo inequivoca
(declara90es/atestados) .

11, QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

11.1. A documenta~ao referente a qualifica~ao economico-financeira do licitante consistira
em:

9.1.1 Balan90 patrimonial do ultimo exercicio social exigivel, apresentado na forma da lei, no qual
devera haver demonstra9io de patrimonio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado para a contrata9io.

9.1.2 Certidilo negativa de feitos sobre falencia, recupera9ao judicial ou recupera9ilo extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

9.1.3 Eo vedada a substitui9ao do Balan90 Patrimonial p~r balancetes ou balan90s provis6rios. Caso
o exercicio financeiro anterior ao da licita9io esteja encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data da
sessilo publica de abertura deste Pregilo, 0 Balan90 Patrimonial podera ser atualizado por indic!!_&
oficiais. ~'('.~q.~..

{ ~...~~,
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12. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1. A documentao;;iio referente a regularidade fiscal e trabalhista do licitante consistira em:

10.1.1 A habilitacllo das licitantes sera verificada por meio do Sicaf (habilitacilo parcial) e da
documentaciio complementar especificada neste Edital.

10.1.2 As licitantes que nilo atenderem as exigencias de habilitaciio parcial no Sicaf deverllo
apresentar documentos que supram tais exigencias, quais sejam:

10.1.2.1 Comprovante de Inscricao no Cadastr~ Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da
Fazenda (CNPJ/MF).

10.1.2.2 Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal. se houver,
relativo ao domicllio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com 0
objeto contratual.

10.1.2.3 Certificado de Regularidade perante 0 Fundo de Garantia por Tempo de ServiCo.
emitido pela Caixa Econ6mica Federal.

10.1.2.4 Certidao Negativa de Debitos perante 0 Instituto Nacional do Seguro Social.

10.1.2.5
e Municipal.

Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual ou do Distrito Federal

10.1.2.6 Prova de Regularidade trabalhista por meio de apresentaCilo da Certidao Negativa de
Debitos Trabalhistas.

10.1.3 Realizada a habilitacao parcial no Sicaf, sera verificado eventual descumprimento das
vedacoes para participacilo do licitante no certame, mediante consulta ao:

10.1.3.1 Sicaf, a fim de verificar a composicao societaria das empresas e certificar eventual
participacao indireta que ofenda ao art. 9°, III, da Lei nO8.666/93.

10.1.3.2 Cadastre Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica CNJ, no endereco eletr6nico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

10.1.3.3 Cadastro Nacional das Empresas Inid6neas e Suspensas _ CEIS. no endereco
eletr6nico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.

10.1.4 As consultas previstas na Condicao anterior realizar-se-ao em nome da sociedade empresaria
licitante e tambem de eventual matriz ou filial e de seu s6cio majoritario.

10.1.5 Efetuada a verificacao referente ao cumprimento das condicoes de participaCilo no certame, a
habilitacilo das licitantes sera realizada mediante a apresentacao da seguinte documentacilo
complementar, para fins de comprovacilo de regularidade trabalhista: Prova de inexistencia de debitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943, tendo em vista 0 disposto no art. 3° da Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011. '(' ~)\o
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10.1.6 As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documenta~o
exigida para efeito de comprovaci!o da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrici!o.

10.1.7 Havendo alguma restrici!o na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado 0 prazo de
5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que 0 proponente for declarado 0
vencedor do certame, prorrogavel p~r igual perfodo, a criterio da Administra~o, para a regularizaci!o
da documentaCi!o, pagamento ou parcelamento do debito, e emissi!o de eventuais certid6es negativas
ou positivas com efeito de certidi!o negativa.

10.1.8 A ni!o-regularizaci!o da documentaCi!o no prazo previsto no subitem anterior implicara
decadlmcia do direito a contrataci!o, sem prejufzo das sanc6es previstas no item 15 deste Edital,
sendo facultado a AdministraCi!o convocar os licitantes remanescentes na ordem de ciassificaci!o.

13. HABILITACAO JURiDICA

13.1. A documentacao referente ii habilitaciio juridica do licitante consistira em:

11.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual.

11.1.2 Ato constitutiv~, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades p~r ac6es, acompanhado dos documentos de
eleici!o de seus administradores. Havendo aiterac6es ou consolidac6es, estas deveri!o acompanhar os
demais documentos.

11.1.4 Decreto de autorizaci!o, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais e ate de registro ou autorizaCi!o para funcionamento expedido
pelo 6rgi!0 competente, quando a atividade assim 0 exigir.

11.1.5 Inscrici!o do ate constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
investidura ou nomeaci!o da diretoria em exercfcio.

11.1.6 No caso de 0 licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar
certidao ou declaraCi!o de enquadramento no citado regime.

14. DAS DECLARACOES

12.1 0 licitante devera apresentar as seguintes declaract6es:

12.1.1 DeciaraCi!o que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilita~o e sujeita-se aos
termos e condic6es da licitaCi!o.

12.1.2 DeclaraCi!o de n!lo possuir em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condic!lo de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

12.1.3 Declarac!lo do proponente que nao esta suspenso do direito de licitar e nao tenha sido
declarado inidOneo por qualquer 6rg!lo ou entidade do Governo Federal, Estadual ou do Distrito
Federal e Municipal.
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13.1.1. Adotar todas as providllncias necessarias para a fief execuc;;llodo objeto em conformidade com
as disposic;;Oesdeste Termo de Referlmcia, do Edital e do Contrato, prestando 0 servic;;o com
eficiencia, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos e demais condic;;Oes
estabelecidas.

13.1.2 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes da prestac;;aodos
servic;;osobjeto deste Termo de Referencia.
13.1.3 Assumir todas as responsabilidades pelos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais,
decorrentes do objeto deste Termo de Referencia, observando, inclusive, as Normas
Regulamentadoras, eximindo 0 CAU/BA do estabelecimento de quaisquer vfnculos trabalhistas.

13.1.4 Garantir que os servic;;os sejam prestados em conformidade com as exigencias da
CONTRATANTE.

13.1.5 Acatar as instruc;;Oese observac;;Oesformuladas pela fiscalizac;;llo, estabelecidas neste Termo
de Referencia, no contrato e/ou legislac;;aopertinente, ficando, desde logo, ressaltado que a atuac;;aoda
fiscalizac;;aonao exime a contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre todos os servic;;os
prestados.

13.1.6 Aceitar, nas mesmas condic;;Oescontratuais, os acrescimos ou supressOes que se fizerem
necessarios ate 0 limite de 25% (vinte e cinco p~r cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

14.1 Proporcionar todas as facilidades e prestar as informac;;Oese esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo licitante e necessarios ao desenvolvimento das atividades relativas as obrigac;;Oes
assumidas.

14.2 Pagar os valores correspondentes a remunerac;;aodo objeto do contrato pactuados neste Termo
de Referencia.

14.3 Acompanhar e fiscalizar 0 objeto deste Termo de Referencia p~r meio de agente designado, 0
qual anotara em registro pr6prio todas as ocorrencias constatadas.

14.4 Atestar os documentos fiscais correspondentes aos servic;;oscontratados, quando executados
a contento e aceitos.

14.5 Notificar 0 licitante Contratado, p~r escrito, sobre imperfeic;;Oes,falhas ou irregularidades
constatadas na prestac;;aodos servic;;osobjeto deste Termo de Referencia para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessarias.

14.6 Manter arquivado, junto ao processo administrativ~ ao qual esta vinculado 0 presente Termo
de Referencia, toda a documentac;;aoreferente a contratac;;ao.

14.7 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da aplicac;;llode eventuais penalidades, garantindo-Ihe
o direito ao contradit6rio e a ampla defesa.

14.8 0 CAU/BA podera reter pagamentos equivalentes a quantias suficientes a garantia de
eventuais indenizac;;Oestrabalhistas, ate 0 transito em julgado das respectivas sentenc;;as,sendo que 0
licitante ressarcira 0 CAU/BA de qualquer despesa que este vier a ser condenado a pagar, uma vez
que nao havera qualquer vinculo de emprego do CAU/BA com os colaboradores da Contratada. (. e'~O
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15.2 AdjudicaCAo Global.

16. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

16.1 A execuc;;ao do contrato sera acompanhada e fiscalizada por colaborador que venha a ser
designado pelo Presidente, compreendendo-se no acompanhamento e na fiscalizacao:

16.1.1 Supervisionar a prestac;;aodos servic;;os,garantindo que todas as provid€mcias sejam tomadas
para regularizacao de falhas ou defeitos observados.

16.1.2 Levar ao conhecimento do representante da contratada qualquer irregularidade fora de sua
competiincia.

16.1.3 Exigir da contratada todas as providiincias necessarias a boa execuc;;aodo contrato, anexando
aos autos do processo de contratac;;iioc6pias dos documentos escritos que comprovem as solicitacoes
de providiincias.

16.1.4 Acompanhar os servicos executados, atestar sua prestac;;ao e indicar as ocorriincias de
indisponibilidade dos servic;;oscontratados.

16.1.5 Encaminhar ao representante legal da contratada os documentos relacionados as multas
aplicadas a contratada, bem como os referentes a pagamentos.

16.1.6 0 acompanhamento e a fiscalizac;;Ao nao excluiriio a responsabilidade da contratada nem
conferirao ao CAU/BA responsabilidade solidaria ou subsidiaria, inclusive perante terceiros, p~r
quaisquer irregularidades e/ou informac;;oesincorretas na execuc;;aodos servic;;oscontratados.

16.1.7 As determinac;;oese as solicitacoes formuladas pelo representante do CAU/BA, encarregado da
fiscalizac;;iio do contrato, deverao ser prontamente atendidas pela contratada, ou na impossibilidade,
justificada p~r escrito;

17. ACEITACAO E DO PAGAMENTO

17.1 Os pagamentos serAo realizados ap6s a apresentac;;ao do documento fiscal exigfvel em
conformidade com a legislacao de regiincia e com eles as informacoes sobre 0 banco, ag€mcia e
numero da conta corrente da contratada.

17.2 A contratada devera encaminhar 0 documento fiscal exigivel, discriminando todas as importilncias
devidas, correspondentes aos servicos efetivamente prestados.

17.3 0 documento fiscal referido no subitem 14.1 devera destacar as retenc;;oes previstas na
Instrucao Normativa RFB nO1.234, de 11 de janeiro de 2012 e demais legislacoes pertinentes. A
retenc;;aotambem sera realizada nos moldes da Lei Complementar nO116/2003 e outras legislacoes de
regencia.

17.5 Na hip6tese de a contratada ser optante do Simples, a fim de fazer incidir a nao retencao de
tributos, conforme art. 4°, XI, da InstrucAo Normativa RFB nO 1.234/2012, devera anexar a fatura
declarac;;aodevidamente assinada p~r seu representante legal, sob as penas da lei.

17.6 Recebido 0 documento fiscal exigfvel, 0 CAU/BA providenciara sua afericao e, ap6s aceitac;;ao
dos servicos prestados, efetuara 0 pagamento no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da
apresentaciio da respectiva nota fiscallfatura. .~o
17.7 0 atraso no pagamento do documento fiscal emitido, desde que a Contratada nao,~:
concorrido de alguma forma para tanto, sujeitara 0 CAU/BA ao pagamento de juros morat6rio de.O,S.'?/
(cinco decimos por cento) ao mes, ate 0 efetivo pagamento, alem da devida atualiza 0 mo~a(ia.l 30'

~
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17.8 0 CAU/BA reserva-se no direito de nao efetuar 0 pagamento se, no ate da atestacao, a
prestacao dos serviCos nao atender as situacOes descritas neste Termo de Refer{lncia, inclusive no
caso de a contratada deixar de apresentar a documentacao de regularidade fiscal para com 0 Fundo
de Garantia p~r Tempo de Servico, Instituto Nacional do Seguro Social, as Fazendas Publicas Federal,
Estadual ou do Distrito Federal e Municipal, e regularidade trabalhista.

17.9 0 CAU/BA nao paganfl qualquer valor nao constante ou fora dos criterios estabelecidos neste
Termo de Refer{lncia.

17.10 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada enquanto pendente de liquidacao qualquer
obrigac;:aofinanceira em virtude de penalidade ou inadimpl{lncia contratual, sem que isso gere direito a
alleracao dos precos, ou de compensacao financeira por atraso de pagamento. 0 CAU/BA podera
deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a mullas ou indenizacOes devidas pela
contratada, conforme este Termo de Refer{lncia.

17.11 Havendo erro na emissao do documento de cobranc;:aou circunstfmcia que impeca a liquidac;:ao
da despesa, como rasuras, entrelinhas, ou falta de algum dos documentos, a nota fiscallfatura sera
devolvida a contratada e 0 pagamento ficara pendente ate que sejam sanados os problemas.

17.12. Nesta hip6tese, 0 prazo para pagamento sera reiniciado ap6s a regularizac;:aoda situal(ilo ou
reapresental(ilo dos documentos, nao acarretando quaisquer Onus para 0 CAU/BA.

17.13 A simples existencia da relac;:ao contratual sem a contraprestac;:ao do servic;:o nao enseja
nenhum pagamento a contratada.

17.14 0 CAU/BA nao se responsabilizara pelo pagamento de quaisquer servicos realizados sem a
solicitac;:aoe autorizacao do fiscal do contrato.

18. RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1. 0 licitante respondera p~r quaisquer prejuizos ou danos, p~r culpa ou dolo, causados p~r seus
empregados ou prepostos ao CAU/BA e/ou a terceiros, em decorr{lncia da prestacao dos servicos,
seja a que titulo for;

18.2. 0 CAUIBA estipulara prazo para a devida reparac;:ao,a depender da gravidade e extensao dos
danos.

19. CONTRATO

19.1 Ap6s a adjudicac;:ao e homologac;:ao do procedimento licitat6rio, convocar-se-a 0 licitante
vencedor para assinatura do instrumento contratual, que devera ocorrer, impreterivelmente, no prazo
de ate 5 (cinco) dias uteis, a contar da comunicac;:ao, sob pena de decair do direito a contratac;:aoe
sem prejuizo das sancoes previstas neste Termo de Refer{lncia e no art. 81 da Lei nO8.666, de 1993.

19.2. 0 prazo para assinatura do contrato podera, em situacao excepcionalissima, ser prorrogado
uma unica vez, p~r igual periodo, quando solicitado pelo licitante vencedor em ate 48h (quarenta e oito
horas), a contar do recebimento da comunicacao constante do item 16.1, desde que ocorra motivo
relevante e aceito pelo CAU/BA.

19.3. Na celebracao do contrato serao exigidas as mesmas condicOes de habilital(ilo.
\\0

19.4. 0 contrato a ser assinado com 0 licitante vencedortera vigencia de 12 (doze) meses"~~s
da data da sua assinatura. (If ~': ""~",<:S
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19.5. Pela inexecucao total ou parcial do contrato podera, garantidos 0 contradit6rio e a ampla
defesa, ser aplicada ao contratado as sanciies de que tratam os artigos 86 a 88 da Lei nO8.666, de
1993, bem como as san!f(ies e penalidades previstas neste Termo de Referencia.

20. DAS SAN<;:OES E PENALIDADES

20.1. Incorre em infracao administrativa, nos termos da Lei nO8.666, de 1993 e da Lei nO10.520, de
2002, a Contratada que:

20.1.1 Nao executar, total ou parcialmente, qualquer das obrigaciies assumidas em decorrencia da
contratacao;

20.1.2 Ensejar 0 retardamento da execucao do objeto;

20.1.3 Fraudar a execucao do contrato;

20.1.4 Comportar-se de modo inidOneo;

20.1.5 Cometer fraude fiscal;

20.1.6 Nao manter a proposta apresentada.

20.2 A Contratada que cometer qualquer das infraciies discriminadas no subitem acima ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanciies:

20.2.1 Advertencia p~r faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem preju[zos
significativos para a Contratante;

20.2.2 Multa morat6ria de 0,5% (meio p~r cento) por dia de atraso injustificado sobre 0 valor da parcela
inadimplida, ate 0 limite de 30 (trinta) dias;

20.2.3 Multa compensat6ria de 5% (cinco p~r cento) sobre 0 valor total do contrato, no caso de
inexecUl;:aototal do objeto;

20.2.4 Em caso de inexecuyao parcial, a multa compensat6ria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida.

20.2.5 Suspensao do direito de licitar e impedimento de contratar com 0 CAU/BA, pelo prazo de ate
dois anos;

20.2.6 Impedimento de licitar e contratar com a Uniao, e consequente descredenciamento no SICAF
pelo prazo de ate cinco anos;

20.2.7 Oeclarayao de inidoneidade para licitar ou contratar com a administrayao publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a
contratante pelos prejuizos causados;

20.3 Tambem ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei nOB.666, de 1993, a Contratada
que:

20.3.1. Tenha sofri?o con~enayao definitiva p~r praticar, p~r meio dolosos, fraude fi~C!t\\~O
recolhlmento de qualsquer trlbutos; :-C~~\i:>"~

.I)" f ,,}0 '"
20.3.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitayao; ~,'~ '; 32r

Rua ferrit6rio do GUdpore 218, Pituba CEP-Q18]O-S20 Sa!vndor/6A "
www.cauba.orq.br

http://www.cauba.orq.br


Conselho de Arquitetura
e Urbanismo da Bahia

20.3.3 Demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a administracao em virtude de atos
ilfcitos praticados.

20.4 A aplicaCao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativ~ que
assegurara 0 contradit6rio e a ampla defesa a Contratada, observando-se 0 procedimento previsto na
Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nO9.784, de 1999;

20.5 A autoridade competente, na aplicaCao das sancoes, levara em consideraCao a gravidade da
conduta do infrator, 0 carater educativo da pena, bem como 0 dano causado a Contratante, observado
o principio da proporcionalidade;

20.5. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.6 As hip6teses de rescisao contratual serao regidas pelos artigos 77 a 80 da Lei nO8.666, de 1993.

21. PRAZO DE VIGENCIA

21.1 0 prazo de viglincia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura
podendo, a criterio da CONTRATANTE e sob condicoes vantajosas, ser prorrogado mediante termo
aditivo, por sucessivos periodos, nos termos do art. 57, II, da Lei nO8.666/1993.

21.2 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou
supressoes que se fizerem necessarios ate 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme legisiacao vigente.

22. REAJUSTE DE PRECOS

22.1 Decorrido 0 prazo de 12 (doze) meses da data da apresentaciio da proposta, podera a contratada
fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variacao efetiva do custo de producao ou
dos insumos utilizados na consecuciio do objeto contratual, limitado pelo Indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA), na forma do que dispoem 0 art. 40, XI, da Lei nO8.666, de 1993 e os art. 2°
e 3° da Lei nO10.192, de 2001.

22.2 Os reajustes deverao ser precedidos de solicitacao da Contratada.

22.3 A Contratada podera exercer, perante 0 Contratante, seu direito ao reajuste dos precos do
contrato ate a data da prorrogaCao contratual subsequente.

22.4 Caso a Contratada nao solicite tempestivamente 0 reajuste e prorrogue 0 contrato sem pleitea-Io,
ocorrera a preclusao do direito de reajustar.
22.5 0 Contratante devera assegurar-se de que os precos contratados sao compativeis com aqueles
praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contrataciio mais vantajosa.

23. PROVA DE CONCEITO

23.1 0 licitante classificado em primeiro lugar devera, no prazo de tres dias, ap6s a data da
convocaciio formal, apresentar-se na sede do CAUIBA para participar da Prova de Conceito atraves de
ao menos 1 (um) dos profissionais atestados no item 5.3.3 deste termo de referencia.

23.2 0 descumprimento do prazo acarretara a desclassificacao da licitante.

23.3 A prova de conceito sera realizada em sessao pilblica onde 0 licitante devera demonstrar 0
atendimento aos requisitos elencados abaixo. 0 cumprimento dos requisitos sera avaliado pela equipe

tecnica do CAU/BA. 'V"O~~~~~O
. )\,)~~(Il

\ "
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23.4 A equipe tecnica do CAU/BA emitira parecer conclusivo sobre 0 atendimento do conjunto de
requisitos exigidos.

23.5 Caso 0 licitante nao demonstre 0 atendimento de ao menos 85% (oitenta e cinco por cento)
das exigencias requeridas, a proposta sera desclassificada, devendo ser chamada a pr6xima licitante,
de acordo com a ordem de classificaC;;aopara realizaC;;aoda Prova de Conceito nas mesmas condic;;Oes
discriminadas nesse Termo de Referencia.

23.6 A prova de conceito consistira de:

23.6.1 Emissao de parecer orc;;amentano-contabil trimestral de reprovaC;;aopara 1 (um) conselho
estadual escolhidos como teste, apontando quais as impropriedadesldivergencias existentes, com
base na analise das demonstraC;;Oescontabeis extrafdas do SISCONT.NET. Deverao ser observados
os seguintes itens mfnimos de verificaC;;aodeste Termo de Referencia:

a) Analise das Demonstrac;;OesContabeis Aplicadas ao Setor Publico: diferenc;;asnos saldos do
Balanc;;oFinanceiro e Demonstrac;;aodo Fluxo de Caixa;
b) ConciliaC;;aoBancaria: verificar os saldos bancarios das contas contabeis de disponibilidades
com os das contas correntes;
c) ClassificaC;;aode contas: identificar saidos invertidos em contas patrimoniais;
d) DepreciaC;;ao:identificar a depreciaC;;aomensa I dos bens patrimoniais;
e) Conferencia de inventario de patrim6nio: conferir os registros contabeis de bens patrimoniais
com os controles de inventario de patrimc'inio.

23.6.2 Emissao de parecer orc;;amentario-contabil trimestral de aprovaC;;aopara 1 (um) conselho
estadual escolhidos como teste, com base na analise das Demonstrac;;OesContabeis Aplicadas ao
Setor Publico (Balanc;;oOrc;;amentario,Balanc;;oFinanceiro, Demonstrac;;aodas Variac;;OesPatrimoniais,
Balanc;;oPatrimonial, Demonstrac;;aodo Fluxo de Caixa). Deverao ser observados os seguintes itens
minimos de verificaC;;ao deste termo de referencia com base nas definic;;Oes do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Publico (MCASP) 6· ediC;;aoda Secreta ria do Tesouro Nacional (STN):

a) Indicadores Financeiros:
b) SuperavitlDeficit Orc;;amentario;
c) Superavit !Deficit Patrimonial;
d) Superavit !Deficit Financeiro;
d) VariaC;;aoabsoluta e relativa da receita corrente do periodo atual com 0 periodo anterior.

23.6.3 ElaboraC;;aode 1 (um) Aviso Previo de Ferias detalhando os valores de remuneraC;;aode ferias,
1/3 de ferias, abono pecunia rio e impostos retidos na fonte (INSS e IRRF) com base em dados
funcionais apresentados pelo Nucleo de Gestao de Pessoas da Geremcia Administrativa do CAU/BA
como teste.

24. ESCOLHA DA MODALIDADE LICITATORIA

24.1 Considerando que os padrOes, os niveis de qualidade, a qualificac;;1lotecnica, as quantificac;;Oese
as especificac;;Oesdos servic;;os a serem adquiridos estao adequadamente definidos por meio de
especificac;;Oesusuais no mercado e de modo objetivo no presente Termo de Referencia, entende-se
que a contratac;;aoque ora se pretende esta enquadrada como servic;;ocomum, tendo a obrigatoriedade
na modalidade Pregao Eletr6nica, do tipo Menor Prec;;o.

25. GARANTIA CONTRA TUAL

25.1 Sera exigido do licitante vencedor, no prazo maximo de 10 (dez) dias, a partir da assinatura do
contrato, prestac;;aode garantia contratual em favor do CAU/BA, correspondente a 5% (cinco PO~Q
do valor total do contrato, numa das seguintes modalidades de que trata 0 artigo 56 da Lei ~o~. \ !>.

.' f if\\'-
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a) Cauc;:aoem dinheiro ou titulos da dfvida publica federal;
b) Seguro-garantia;
c) Fianc;:abancaria.

25.2. Caso 0 licitante vencedor opte p~r apresentar titulos da divida publica, eles deverao ter valor
de mercado compativel com aquele a ser garantido, preferencialmente em consonancia com as
especies recomendadas pelo Governo Federal, como os previstos no art. 2° da Lei nO10.179/2001.

25.3. Caso 0 licitante opte pela cauc;:aoem dinheiro, deve providenciar 0 dep6sito perante instituic;:ao
financeira indicada pelo CAU/BA, em conta remunerada, para os fins especificos a que se destina,
sendo 0 recibo de dep6sito 0 unico meio habil para comprovar esta exigemcia.

25.4. Se 0 valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer
obrigac;:ao, 0 licitante devera proceder a respectiva reposic;:ao no prazo de ate 3 (tres) dias uteis,
contados da data em que for notificado pelo CAU/BA, sob pena de rescisao contratual, multa e
responsabilizac;:aodo licitante pelos eventuais danos causados ao CAU/BA.

25.5. A garantia sera restitufda ao licitante ap6s total cumprimento das obrigac;:Oespactuadas no
contrato, nos termos da legislac;:aovigente.

26. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

26.1 0 periodo de execuc;:ao dos servic;:os sera 0 da vigencia do contrato, de 12 (doze) meses,
prorrogaveis no formado inciso II do artigo 57 da Lei N° 8.666/93, conforme previsto no termo de
contrato.

27. VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATACAO

27.1 Conforme previsto no art. 40, inciso X, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 0 valor global
anual estimado para 12 (doze) meses de contrato corresponde a R$ 78.400,00 (SETENTA E OITO MIL
E QUATROCENTOS REAIS).

27.2 0 valor acima expresso representa 0 valor maximo que 0 CAU/BA pretende pagar ao vencedor
do certame.

27.3 No valor proposto deverao estar inclusos todos os tributos, taxas e emolumentos, Federais,
Estaduais ou do Distrito Federal e Municipais (a excec;:ao dos tributos de natureza direta e
personallssima, que oneram pessoalmente 0 licitante, nao devendo ser repassados ao CAUlBA),
inclusive encargos sociais, previdenciarios, securitarios e quaisquer outros que incidam ou venham a
incidir sobre 0 objeto deste Termo de Referencia, ficando desde logo estabelecido que 0 CAU/BA nada
devera quanta a tais encargos vez que ja estao incluidos no prec;:ototal da contratac;:ao.

28. DOTACAO ORCAMENTARIA

28.1 Os recursos financeiros para pagamento da execuc;:ao dos servic;:osobjetos desta licitac;:aoe
demais condic;:Oesa ele referentes, sera debitado na dotac;:aoorc;:amentaria6.2.2.1.1.01.04.01.0001 -
Consultoria Contabil.

Salvador, 15 de setembro de 2020.

Ralfe de Almeida Vinhas
Gerente Administrativo Financeiro

Mat. 007
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, QUE FAZEM
ENTRE SI 0 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DA BAHIA - CAU/BA E A EMPRESA _

o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU-BA, com sede na Rua
Territ6rio do Guapore, nO218, Pituba, Salvador, Bahia, CEP. 41.830-520, inscrito no CNPJ sob 0 nO
15.158.665/0001-03, neste ate representado por seu Presidente, Arq.e Urb , inscrita no
Registro Geral sob 0 nQ e CPF/MF nO ,doravante denominada CONTRATANTE,
e a empresa , inscrita no CNPJIMF sob 0 nO , sediada na Rua
-:-:-:--:-:_;---:;,-' doravante designada CONTRATADA, neste ate representada por seu S6cio
Administrador, Sr. , portador da Carteira de Identidade nO e CPF/MF nO
_,--.,......--,' nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto n° 7.746, de 05 dejunho
de 2012, das Instruc;OesNormativas SEGES/MP nO05, de 26 de maio de 2017, de nO03 de 26 de abril
de 2018 e da Instruc;llo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n.O147, de 07 de agosto de 2014, do Decreto n°
8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto n° 7.746 de 05 de junho de 2012, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigencias estabelecidas neste Edital,
resolvem celebrar 0 presente Termo de Contrato, decorrente e em estrita conformidade com 0
PREGAO ELETR~NICO N° 01/2020, seu Termo de Referencia e anexos, mediante as cli[iusulas e
condic;Oesa seguir enunciadas.

1. cLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 0 objeto do presente instrumento e a contratac;llo de servic;os de contabilidade publica,
operacionalizada mediante registros fisicos e registros em Sistema Web, que serllo prestados nas
condic;Oesestabelecidas no Projeto Basico, anexo do Edital de Pregllo EletrOnico nO01/2020.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Pregllo EletrOnico n° 0112020, identificado no
prellmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcric;llo.

1.3 A prestac;llo dos servic;os de Contabilidade Publica, operacionalizada mediante registros f1sicos e
registros em Sistema Web, englobara as seguintes tarefas:

a) Analise, classificac;llo e contabilizac;llo da documentac;llo correspondente aos atos de gestllo
econOmico-financeiro do CAU-BA, com emissllo dos Livros Diario e Razllo;

b) Realizac;llo de concilia~es bancarias mensais entre razllo contabil e extratos bancarios;

c) Levantamento, elaborac;llo e apresentac;llo de balancetes, balanc;os e demais demonstra~es
contabeis mensais, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da disponibilizac;llo da
documentac;llo para registro;

d) Elaborac;llo da proposta orc;amentaria anual, bem como a sua reformulac;llo no exercicio vi~nt~6
transposic;Oes (se houver necessidade), nos prazos fixados pelo CAU-BA; 11 ~('O<;le~.~~"~

V:/< "H6. ~~
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e) Elaborayao da prestayao de contas anual do CAU-BA, em conformidade com as exig~ncias do
Tribunal de Contas da Uniao e Normas internas do pr6prio Conselho, a ser conclulda ate 0 ultimo dia
util do m~s de janeiro de cada ana;

f) Atendimento presencial as atividades do setor contabil por profissionais qualificados na sede da
contratante, limitado a 10 horas tecnicas semanais do encarregado e 10 horas mensais do supervisor;

g) ConfecC;ao de folhas de pagamento e emissao de contracheques, ferias, rescisOes contratuais e
encargos sociais, elaborados e apresentados no prazo maximo de quatro (quatro) dias corridos,
contados a partir do dia da solicitac;ao pela Contratante, e emissao das respectivas guias de
recolhimento dos encargos e impostos devidos;

h) Registro e contrato de trabalho em caso de admissao de funcionarios;

I) Proceder as anotaC;Oesno livro de registro de funcionarios e nas carteiras profissionais, bem como a
atualizayao dos mesmos;

Jl Elaborac;ao de rescisao contratual, da Guia de recolhimento da multa de FGTS e do aviso previo.
Emissao da guia de entrada do Seguro Desemprego do SB-13. Homologac;Oes em sindicatos e na
DRT. Assessoria quanto a duvidas sobre parcelas que sao devidas aos funcionarios quando da
possibilidade de desligamento deste Conselho. Qrientac;Oes e adoC;aode procedimentos quando do
afastamento dos funcionarios por doenc;as, acidentes no trabalho e perlodo de matemidade;

I) Assessoria presencial, via telefone ou e-mail sobre gastos com setor pessoal, sobre fatos e
ocorr~ncias que possam causar futuros litlgios trabalhistas;

m) Participayao, quando antecipadamente convocado, de ReuniOes Plenarias e de Diretoria, para
prestar esclarecimentos relacionados ao objeto licitado;

n) Analises das prestac;Oes de contas mensais, das propostas orc;amentarias anuais e das
reformulac;Oes orc;amentarias, se houver, do CAU-BA, com emissao dos respectivos pareceres
tecnicos;

0) Registro das notas fiscais de prestac;ao de servic;os, exigidos pela legislayao fiscal, com
lanc;amentos efetuados em sistema apropriado para 0 registro destes acontecimentos;

p) emissao de guias de recolhimento dos impostos e contribuic;Oesretidas: ISS e DARF, referentes aos
impostos municipais e federais, respectivamente;

q) elaboraC;ao da DMS (DeciaraC;aoMensal de Servic;os) e DIRF (DeclaraC;aodo Imposto Retido na
Fonte), RAIS (RelaC;aoAnual de Informac;Oes Sociais), CAGED (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados), entre outras que sejam necessarias, conforme previsao legal;

r) Emissao e regularizayao de certidOes do CAU-BA junto a Secreta ria da Receita Federal (Quitayao
de Tributos e Contribuic;Oes Federais e Dlvida Ativa da Uniao), Certidao Negativa de Debitos inclusive
Dlvida Ativa expedida pela Secretaria de Fazenda do Govemo do Estado da Bahia, Certidao Negativa
de Debito da Previd~ncia Social, Certificado de Regularidade do FGTS eXpedido pela Caixa
EconOmica Federal e outras que se fizerem necessarias;

5) Assessorar a Presid~ncia e Diretoria Geral do CAU-BA em assuntos referentes as areas contabeis;

t) Assessorar a Comissao de Licitayao, quando convocado, elaborando calculos relativos a balanc;o
patrimonial e planilhas de prec;osde empresas participantes em licitac;iies do CAU-BA; .0

i ~\
~ ft.' ~..

u) Qutras atribuic;iies nao especificadas, mas que fazem parte da area contabil e de pe~~;~~'l~~~
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1.4 Para a boa execu~ao dos servi~os sera disponibilizada na sede do contratante uma sala dotada de
computador que possui 0 software denominado SISCONT.NET (implanta), onde a contratada, por
intermedio de um contador, devera comparecer pelo menos 2 (duas) vezes por semana, com a
finalidade de atualizar 0 sistema com informa(/Oes contabeis. Toda documenta~ao contabil estara a
disposiCao da contratada na sede do CAU-BA.

2. cLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1 0 prazo de vigl!!ncia deste Termo de Contrato e aquele fixado no Edital, de 12 (doze) meses, a
contar da data de assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado por interesse do CONTRATANTE
ate 0 limite de 60 (sessenta) meses, na forma da Lei 8.666/93.

2.1.1 A CONTRATADA nao tem direito subjetivo a prorroga~o contratual.

2.2 A prorroga~ao de contrato devera ser promovida mediante celebra~ao de termo aditivo.

3. cLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1 0 valor mensal da contrata~o e de R$ mensais, perfazendo 0 valor global anual de
R$ .

3.2 No valor acima esta incluido todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execu~ao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos socia is, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra~ao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contrata~o.

4. cLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 As despesas decorrentes desta contrata~o correrao a conta dos recursos especificos
consignados no or~amento do CONTRATANTE para 0 exercicio de 2020, sob a Dota~ao Or~amentaria
nO6.2.1.1.01.04.01.0001 - Consultoria Contabil.

4.2 No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correrao a conta dos recursos pr6prios para atender as
despesas da mesma natureza, cuja aloca~o sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

6. cLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1 Nos termos do artigo 36, §3°, da Instru~ao Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, 0
prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da apresenta~ao da Nota
FiscallFatura, acompanhada dos demais documentos comprobat6rios do cumprimento das obriga~Oes
da Contratada.

5.2 0 pagamento somente sera efetuado ap6s 0 "atesto', pelo funcionario competente, da Nota
FiscallFatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.

5.3 0 "atesto' da Nota FiscallFatura fica condicionado a verifica~ao da conformidade da Nota
FiscallFatura apresentada pela Contratada com os servi~os efetivamente executados, bem como as
seguintes comprova~Oes, que deverao obrigatoriamente acompanha-Ia:

a) Da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrOnicos oficiais ou a documenta~o
mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993;

5.4 Havendo erro na apresenta~ao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteri. re \'()(J
circunstAncia que impe~a a Iiquida~o da despesa, 0 pagamento ficara pendente ate ~ue a..(~~

~ .• \' (f·
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providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a
comprovac;;aoda regulariza9ao da situa9ao, nAo acarretando qualquer Onus para 0 Contratante.

5.5 Na Nota FiscaliFatura devera vir destacado, tambem, as retenc;;Oesprevistas na Instruc;;ao
Normativa RFB nO1.234, de 11 de janeiro de 2012 e altera90es posteriores (IRPJ, PIS, COFINS e
CSLL).

5.5.1 Mesmo que a CONTRATADA nao fa93 constar na Nota Fiscal/Fatura as retenc;;Oescitadas no
subitem 19.4, CAU-BA tara as retenc;;Oesprevistas em tal legisla9Ao e as repassara, integralmente,
para a Secretaria da Receita Federal atraves de Documento de Arrecadac;;aode Receitas Federais -
DARF.

5.5.2 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nO
123, de 2006, nao sofrera a retenc;;Aotributaria quanta aos impostos e contribuic;;Oesabrangidos p~r
aquele regime. No entanto 0 pagamento ficara condicionado a apresentac;;aode comprovac;;aop~r meio
de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

5.6 0 pagamento sera efetuado p~r meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante dep6sito em conta-
corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outr~ meio previsto
na legisla9Ao vigente.

5.7 0 Contratante nAo se responsabilizara p~r qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura nAo tenha sido acordada no contrato.

5.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nAo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, 0 valor devido devera ser acrescido de encargos morat6rios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para 0 pagamento ate a data do efetivo
pagamento, a taxa de 6% (seis p~r cento) ao ano, aplicando-se a seguinte f6rmula:
EM = I x N xVP
EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Indice de atualiza9Ao financeira, calculado segundo a f6rmula:
1= (6/100)

365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para 0 pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

6. cLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1 0 prec;;oconsignado no contrato sera corrigido anualmente, observado 0 interregno mlnimo de um
ano, contado a partir da data limite para a apresentac;;aoda proposta, pela variac;;Aodo IGP-M/FGV -
Indice Geral de Prec;;osdo Mercado. .

6.2 Nos reajustes subseqOentes ao primeiro, 0 interregno mlnimo de um ana sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7. cLAUSULA SETIMA - REGIME DE EXECU<;Ao DOS SERVI<;OS E FISCALIZA<;Ao

7.1 0 regime de execuc;;aodos servic;;osa serem executados pela CONTRATADA, os materiais que
serAo empregados e a fiscalizac;;ao pelo CONTRATANTE sAo aqueles previstos no Projeto Basico,
bem como no Edital de Pregllo EletrOnico nO e seus Anexos.

7.2 Designa-se no ato de assinatura deste contrato, 0 colaborador Ralfe Almeida Vinhas, Matrl?,~ n.o
007, empregado do CAU/BA, gestor do presente Contrato e p~r conseqOencia responsav~~~'flara
os correspondentes efeitos, especialmente no que tangem a fiscaliza9Ao e 0~~'t~'i1iI.~da
efetiva execuc;;aodo seu objeto. ~ ,_. "I 39
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7.2.1 A substitui~o do gestor ora designado caracteriza ate unilateral do CAU/BA, dando-se ci!ilncia a
CONTRATADA por meio de comunicacllo escrita.

8. cLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1 Silo obrigacOes do CONTRATANTE:

8.1.1 Prestar as informacOes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,
necessarias ao desenvolvimento das atividades relativas as obrigacOes da contratada.

8.1.2 Pagar a importl!ncia correspondente aos serviCos no prazo contratado.

8.1.3 Acompanhar e fiscalizar a execucllo deste Contrato, atraves de um funcionario especialmente
designado que anotara em registro pr6prio todas as ocorr!ilncias relacionadas com 0 Contrato.

8.1.4 Providenciar todas as publicaCOesoliciais pertinentes no Diario Olicial da Unillo.

9. cLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1 Silo obrigacOes da CONTRATADA:

9.1.1 Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, 0
objeto do Contrato em que se verificarem vfcios, defeitos ou incorrecOes resultanles da execu~o ou
de materiais empregados pela contratada.

9.1.2 Manter durante a execucllo do Contrato, todas as condicOes de habilitacllo e qualilica~o.

9.1.3 Executar lielmente 0 objeto dentro do melhor padrllo de qualidade, de forma que os servicos a
serem executados mantenham todas as especificacOes tecnicas e qualidades exigidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) e Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia (CRC-BA),
cumprindo todas as especilicacOes estabelecidas na proposta de precos e documentos apresentados
ao CONTRATANTE, bem como 0 Termo de Referllncia do Edital de Pregllo EletrOnico nO 01/2020.

9.1.4 Submeter-se a liscalizacllo p~r parte do CONTRATANTE, acatando as determinacOes e
especificacOes contidas no Edital de Pregllo EletrOnico nO0112020e seu Termo de Refer!ilncia.

9.1.5 Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, despesas com
mllo-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, seguros e
outras despesas que incidam direta ou indiretamente na execucllo dos servicos objeto deste
instrumento.

9.1.6 Utilizar de forma privativa e conlidencial, os documentos fomecidos pelo CONTRA TANTE para a
execu~o do Contrato.

10. cLAUSULA DECIMA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 As sancOes relacionadas a execucllo do contrato 5110 aquelas previstas na Lei nO8.666/93
previstas no Edital de Pregao EletrOnico nO0112020 e Termo de Referllncia.

24.1 0 atraso injustificado na execu~o do contrato sujeitara a Contratada, ap6s regular processo
administrativo, a penalidade de:

.;,.'}
a) multa morat6ria de ate 1% (um p~r cento) por dia de atraso injustificado sobre 0 valor,.M'M%:@ida
contratacllo, ate 0 limite de 10 (dez) dias. .!f.~:;<:?"'i'&;<i>'>0/:\\' .~140

\
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24.1.1 A aplica~o da multa morat6ria nlio impede que a Administra~o rescinda unilateralmente 0
Contrato e aplique as outras sanc;Oescablveis.

24.2 A inexecuc;lio total ou parcial do contrato, ou 0 descumprimento de qualquer dos deveres
elencados no Edital e no contrato, sujeitara a Contratada, garantida a previa defesa, sem prejulzo da
responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:

a) advert6ncia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nlio acarretarem prejulzos
significativos ao objeto da contrataC;lio;

b) multa compensat6ria de ate 10% (dez por cento) sobre 0 valor global da contratac;lio;

c) suspenslio de licitar e impedimento de contratar com 0 CAU prazo de ate dois anos;

d) declara~o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrac;lio Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punic;ao ou ate que seja promovida a reabilitac;lio perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administrac;ao pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido 0 prazo da penalidade de suspenslio do
subitem anterior.

24.2.1 A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar 0 Contrato, ap6s devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administrac;lio, equivale a inexecuc;lio total do contrato, sujeitando-a
as penalidades acima estabelecidas.

24.2.2 A aplica~o de qualquer penalidade nlio exclui a aplica~o da multa.

24.3 Tambem ficam sujeitas as penalidades de suspenslio de licitar e impedimento de contratar e de
deciarac;ao de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razlio
do contrato decorrente desta licitac;lio:

24.3.1 tenham sofrido condenac;Oes definitivas par praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;

24.3.2 tenham praticado atos iIIcitos visando a frustrar os objetivos da licitac;lio;

24.3.3 demonstrem nlio possuir idoneidade para contratar com a AdministraC;lio em virtude de atos
illcitos praticados.

24.4 A aplicac;lio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativ~ que
assegurara 0 contradit6rio e a ampla defesa observando-se 0 procedimento previsto na Lei nO8.666,
de 1993, e subsidiariamente na Lei nO9.784, de 1999.

24.5 A autoridade competente, na aplicac;lio das sanc;Oes, levara em considerac;ao a gravidade da
conduta do infrator, 0 carater educativ~ da pena, bem como 0 dano causado a Administrac;lio,
observado 0 princlpio da proporcionalidade.

24.6 As multas devidas elou prejulzos causados ao Contratante serlio deduzidos dos valores a serem
pagos ou, quando for 0 caso, serlio inscritos na Dlvida Ativa da Unilio e cobrados judicialmente.

24.7 Caso 0 Contratante determine, a multa devers ser recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, a contar da data do recebimento da comunicac;lio enviada pela autoridade competente. .~,~
24.8 As sanC;Oesaqui previstas slio independentes entre si, podendo ser aplicadas isola~~~ no
caso das multas, cumulativamente, sem prejulzo de outras medidas cablveis. #(~Q_~~:1
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11. cLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO

11.1 0 presente Terrno de Contrato podera ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, com as conseqOllncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejufzo da aplicac;;lio
das sanc;;Oesprevistas no Edital de Preglio EletrOnico nO0112020, seu Terrno de Referllncia e Anexos.

11.2 Os casos de rescislio contratual serlio forrnalmente motivados, assegurando-se IIICONTRATADA
o direito IIIprevia e ampia defesa.

11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescislio administrativa
prevista no art. 77 da Lei nO8.666, de 1993.

11.4 0 terrno de rescislio, sempre que possfvel, devera indicar:

11.4.1 Balanc;;odos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 Relac;;liodos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3 Indenizac;;Oese multas.

12. cLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDAC;OES

12.1 ~ vedado IIICONTRATADA:

12.1.1 Caucionar ou utilizar este Terrno de Contrato para qualquer operac;;liofinanceira;

12.1.2 Interromper a execuc;;lio dos servic;;os sob alegac;;lio de inadimplemento por parte do
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. cLAUSULA DECIMA TERCEIRA - AL TERAC;OES

13.1 Eventuais alterac;;Oescontratuais reger-se-lio pela discipiina do art. 65 da Lei nO8.666, de 1993.

13.2 A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condic;;Oescontratuais, os acrescimos ou
supressOes que se fizerem necessarios, ate 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.3 As supressOes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderlio exceder 0
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. cLAUSULA DECIMA QUARTA - PUBLlCAC;AO

14.1 Incumbira ao CONTRATANTE providenciar a publicac;;liodeste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial da Unilio. no prazo previsto na Lei nO8.666. de 1993.

15. cLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO

15.1 0 Foro para solucionar os litfgios que decorrerem da execuc;;liodeste Terrno de Contrato sera 0
da Sec;;lioJudiciaria do Estado da Bahia.
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Para firmeza e validade do pactuado, 0 presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Salvador, Bahia, _ de de _

CONTRATANTE: __

Presidente do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU-BA

CONTRATADA:. -;::-:~_;;_:;==__._-------------------------
S6cio Administrador .

GESTOR PELO CAU/BA:
RALFE DE ALMEIDA VINHAS

Gerente Administrativo Financeiro
Matrrcula nOO07

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF/MF=-:-------------------
R.G.: _

NOME:
CPF/MF:""":-----------------
R.G.: _
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ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

Ao
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU/BA
Rua Territ6rio do Guapore, nO218, Pituba, Salvador, Bahia, CEP 41.830-520, Salvador, Bahia.

Prezados Senhores,

Em cumprimento as condicOes e exig~ncias do PREGAO ELETRONICO nO 01/2020 submetemos a
apreciacao de V.S· a proposta comercial da empresa , inscrita no CNPJ/MF
n° , em conformidade com as disposiCOes do Edital e Termo de Refe~ncia
respectivos.

Objeto: execucao de trabalhos de analise e revisBo das demonstracOes contabeis aplicadas ao
setor publico, emissao de pareceres orcamentario-contabeis, elaboracao de folha de pagamento e
rotinas de departamento de pessoal como admissBo e desligamento de funcionarios e tratamento
das obrigacOes acess6rias trabalhistas e demais servicos correlatos constante e conforme Termo
de Refer~ncia anexo ao Edital.

Valor da proposta (mensal):
Valor da proposta (global/an-ua--:I-:-"):---------

Declaramos, para os fins que se fizerem necessarios, que os servicos serBo executados atendendo
integralmente as exig~ncias do PregBo Eletronico nO0112020, e que no valor proposto estBo inclusos
todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao dos services.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitaCBo, bern como
concordamos, sem restricao, com as condic6es e requisitos cons!antes no Edital e seus anexos.

Informamos que 0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

Atenciosamente,

____ , __ de de 2020

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

"Observacao.: Este documento devera ser redigido em papel timbrado da licitante. Na hil;l6,t,~ da
empresa lici!ante nBo possuir papel timbrado, devera fazer a sua identificacao na folha coFft~n,Cfqfno
mlnimo, a razao social, numero do CNPJ, endereco da empresa, endereco eletroni ,site~ejtioliver),
telefone, fax (se houver). ~ I44
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ANEXOIV
DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(representante do licitante), inscrito no

Registro Geral sob 0 nO e CPF/MF n° , como representante devidamente

constitufdo da licitante (identificar;§o da licitante), inscrita no CNPJ/MF

nO , para fins do disposto no Edital do Pregllo Eletr6nico n° 0112020, declara, sob as

penas da lei, em especial 0 art. 299 do C6digo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licita~o foi elaborada de maneira

independente pela Licitante, e 0 conteudo da proposta nllo foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outr~ participante potencial ou de fato da

presente Licitacllo, p~r qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a inten~o de apresentar a proposta elaborada para participar do presente Pregllo nllo foi

informada, discutida ou recebida de qualquer outr~ participante potencial ou de fato do presente

Pregllo, p~r qualquer meio ou p~r qualquer pessoa;

(c) que nllo tentou, p~r qualquer meio ou p~r qualquer pessoa, infiuir na decisllo de qualquer outr~

participante potencial ou de fato da presente Licita~o quanto a participar ou nllo do referido Pregllo;

(d) que 0 conteudo da proposta apresentada para participar do presente Pregllo nllo sera, no todo ou

em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outr~ participante potencial

ou de fate do presente Pregllo antes da adjudica~o do objeto do referido pregllo;

(e) que 0 conteudo da proposta apresentada para participar do presente Pregllo nllo foi, no todo ou em

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 6rgllo

licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensllo desta declaracllo e que detem plenos poderes e

informacOes para firma-Ia.

Local e data.

Nome e assinatura do representante legal

Observacllo: Este documento devera ser redigido em papel timbrado da licitante. Na hip6te~e da
empresa licitante nllo possuir papel timbrado, devera fazer a sua identifica~o na folha conte~II' no
mfnimo, a razllo social, numero do CNPJ, endereco da empresa, endereco eletr6nico, Sit'/)oC·!tj~er),
telefone, fax (se houver). :. ,~~,'
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