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REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO  

CARTA CONVITE Nº 001/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1071159/2020
1
 

 

ÓRGÃO REQUISITANTE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL - 

CAU/MS 

FONTE DE RECURSOS: 6.2.2.1.1.01.04.04.012 – Serviços de Reparos, Adaptações e Conservação de Bens 

Móveis e Imóveis 

DATA DE ABERTURA: 16/07/2020 - 14h00min – Horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul (MS). 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sede do CAU/MS - Rua Espirito Santo, n. 205 - Campo Grande-MS. 

VALOR TOTAL ESTIMADO:  

OBTENÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão adquirir o presente Edital e seus anexos, 

gratuitamente na sede do CAU/MS, na Gerência Administrativa e Financeira, na forma eletrônica, por 

meio digital, ou ainda, através de download (via internet), no sítio eletrônico oficial do CAU/MS: Portal 

da Transparência – Licitações – Editais e Resultados (https://transparencia.caums.gov.br/?p=1085). 

I - O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL - CAU/MS, 

autarquia federal criada através da Lei 12.378, de 31 dezembro de 2010, inscrita no CNPJ sob n. 

14.807.913/0001-29, com sede na Rua Espírito Santo, n. 205, esquina com Av. Afonso Pena, Campo 

Grande-MS, por intermédio de sua Presidência, representada neste ato pelo Arquiteto e Urbanista Luís 

Eduardo Costa, torna público que fará realizar licitação na modalidade CARTA CONVITE, do tipo 

MENOR PREÇO (GLOBAL), na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço 

global, para contratação do objeto descrito neste Edital e seus anexos. A presente licitação reger-se-á 

pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicando-se subsidiariamente, no 

que couber, as disposições da Lei Federal n° 12.846, de 1º de agosto de 2013; Decreto Federal n° 8.420, 

de 18 de março de 2015; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015; 

com alterações posteriores de ambas legislações e demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a 

espécie e que regem a matéria. 

II – O recebimento da documentação requerida para participação da presente licitação, será realizado 

em data, horário e local mencionados no preâmbulo deste Edital, salvo comunicação expressa em 

contrário. Após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para tomar parte do certame, 

ocorrerá à abertura dos envelopes, em sessão pública, que será conduzida pelo Presidente da Comissão 

de Licitação – CL e membros, designados pela Portaria nº 058/2018-2020, de 19 de novembro de 2019, 

ou no futuro, ao que os substituir.  

  

 Campo Grande, MS, 02 de julho de 2020. 

 

Arquiteto e Urbanista LUÍS EDUARDO COSTA 

Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

 de Mato Grosso do Sul 

 

 

 

                                                           
1 Todas as normas de segurança sanitária em razão da pandemia do COVID-19 deverão ser respeitadas sob pena de 

impedimento de participação da sessão pública. 

https://transparencia.caums.gov.br/?p=1085
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1. DO OBJETO 

1.1. Escolha da proposta mais vantajosa para execução de obras de reforma predial com ampliação e 

restauro de fachada, para adaptação de sua infraestrutura e espaços internos para receber as futuras 

instalações do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso do Sul, observando-se 

o que determina o Art. 111, da Lei nº 8.666/93, no imóvel situado na Rua Dr. Ferreira nº 28, esquina com 

Rua General Melo, na cidade de Campo Grande/MS. mediante o regime de execução empreitada por 

preço global, incluindo materiais e mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, disponíveis no seguinte endereço: 

https://transparencia.caums.gov.br/?p=1085. 

1.2. Por se tratar de um imóvel tombado pelo patrimônio histórico, as empresas que solicitarem 

habilitação na licitação, além de devidamente registradas no respectivo Conselho de Fiscalização 

Profissional, deverão comprovar que possuem em seu quadro técnico profissional arquiteto e urbanista, 

devidamente habilitado e com atribuições específicas para direção de obra e serviços técnicos 

relacionados com Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, 

monumentos e restauro, mediante CAT (Certidão de Acervo Técnico) que comprove a execução 

de obras de restauração arquitetônica em edificação(ões) protegida(s) por legislação de 

tombamento em âmbito municipal, estadual ou federal. 

1.3. O imóvel, objeto da presente licitação, foi restaurado e recuperado em 2012, através do Contrato n. 

05/2012, firmado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN, através da sua 

Superintendência em Mato Grosso do Sul, através do Processo Administrativo nº 01401.000068/2010-

19, sendo que as obras, objeto da presente licitação, visam apenas a conversão funcional e adaptação 

de sua infraestrutura e espaços internos para receber as futuras instalações do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do Estado de Mato Grosso do Sul-CAU/MS. 

1.4. As especificações detalhadas do objeto constam do Termo de Referência, Edital e seus anexos, em 

particular o PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO, constituído pelos “anexos de ordem técnica”, 

partes complementares do Edital que, a ele se vinculam e, igualmente, integram o dossiê de 

informações sobre a presente licitação, os quais não poderão ter seus coeficientes de produtividade e 

quantitativos alterados, sob pena de desclassificação, constando orientações e dados objetivos 

suficientes para as licitantes elaborarem suas propostas, quais sejam: 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

 COMPOSIÇÕES; 

 ORÇAMENTO RESUMO; 

 COMPOSIÇÃO DE BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS); 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

 PROJETO ARQUITETÔNICO 

 PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA 

METÁLICA); 

 PROJETO HIDROSSANITÁRIO (INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, INSTALAÇÃO DE ESGOTO 

SANITÁRIO E DETALHES, DETALHES DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E ESGOTO SANITÁRIO, 

INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM PARA AR-CONDICIONADO);  

 PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – PSCIP; 

 MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1.5. O PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO e seus elementos constitutivos poderão ser examinados e 

adquiridos, sem nenhum ônus aos interessados, diretamente na Gerência Administrativa e Financeira, 

https://transparencia.caums.gov.br/?p=1085
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na forma eletrônica, por meio digital, na sede do CAU/MS, situada na Rua Espirito Santo, n. 205, Jardim 

dos Estados, Campo Grande-MS, em dia de expediente, no horário compreendido entre as 12h00min às 

18h00min, desde que fornecido pelo interessado, dispositivo de armazenamento de dados específico 

para tal fim (CD, DVD, PEN DRIVE, etc.), assim como, quando das hipóteses de vista franqueada. (art. 32, 

§ 5º, da Lei nº 8.666/1993) pelos meios expostos neste Edital. (art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 

8.666/1993) 

1.6. Os serviços relativos à rede elétrica de baixa, rede lógica, telefonia e CFTV, objeto de licitação a 

parte, SERÃO EXECUTADOS DE FORMA APARENTE, após levantamento minucioso das necessidades 

constatadas in loco no decorrer da obra. Os projetos relativos a esses serviços constarão do presente 

edital apenas para conhecimento dos licitantes. 

NOTA: Conforme enunciado do TCU - Acórdão 10049/2018-Segunda Câmara do TCU, de 

16/10/2018, "o parcelamento do objeto deve ser adotado apenas na contratação de serviços 

de maior especialização técnica, uma vez que, como regra, ele não propicia ampliação de 

competitividade na contratação de serviços de menor especialização". Neste contexto, o 

parcelamento do objeto será aplicável ao presente processo licitatório.  

 

1.7. Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias, diretas e indiretas, tributos e/ou 

encargos incidentes, ou que venham a incidir sobre a execução do objeto, competindo inclusive àquelas 

decorrentes de suas atividades, de seus profissionais ou de sua estrutura (física, organizacional, 

comportamental, logística ou tecnológica), ou ainda, qualquer dispêndio junto à órgãos de serviços 

públicos, entidades e/ou outras empresas de terceiros, em parceria ou não, assim entendido toda e 

qualquer outra que se faça necessário para a perfeita e fiel execução do contrato, como, também, o 

cumprimento integral das obrigações assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame.       

(art. 71, da Lei nº 8.666/1993) 

1.8. Depois de formalizada a apresentação da proposta de preços, não será admitida em hipótese 

alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações do certame, 

face ao desconhecimento do objeto licitado e/ou de dificuldades técnicas não previstas anteriormente, 

ora ainda, por motivos infundados, errôneos, ou mesmo, alegações desprovidas de cabimento, 

sujeitando-se a proponente às penalidades cabíveis, na forma da Lei. (art. 43, § 6º, da Lei nº 8.666/1993) 

1.9. O CAU/MS reserva-se o direito de rejeitar a(s) proposta(s) que não atender(em) às especificações 

do presente edital e seus anexos, revogar o presente certame na forma do artigo 49 da Lei 8666/93, 

além de suspender, revogar, ou anular no todo ou em parte, a presente licitação, assim como itens da 

planilha orçamentária, antes de efetivado o Contrato, sem que, em decorrência de quaisquer dessas 

medidas, tenham os participantes direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer 

natureza. 

1.10. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 

legais, poderá subcontratar partes do objeto, para atividades que não constituam o escopo principal do 

objeto, até o limite admitido de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, desde que, devidamente 

aprovada e ratificada pelo CONTRATANTE. (art. 72, da Lei nº 8.666/1993); 

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

previstas no Plano de Ação e Orçamento do CAU/MS para o exercício 2020, na rubrica nº 

4.02.03.012.6.2.2.1.1.01.04.04.012 – Serviços de Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e 

Imóveis. 
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar da presente licitação: 

2.1.1. Quaisquer empresas, legalmente constituídas, enquadradas no ramo de atividade econômica 

pertinente e compatível (CNAE), comprovadamente correlacionado ao objeto da licitação, e que, 

satisfaçam as condições do Edital. 

2.1.2. Empresas que atendam às exigências constantes no Edital e seus anexos, inclusive quanto à 

documentação requerida para sua habilitação, qualquer que seja sua forma de constituição. 

2.1.3. Empresas cujo objeto social em vigor, especifique atividade pertinente e compatível com o 

objeto da licitação. 

2.1.4. Empresas que estiverem constituídas no país, devidamente em consonância com as leis 

brasileiras. 

2.1.5. Empresas e equiparadas que apresentarem os documentos aqui exigidos,  não estiverem sob 

falência, concurso de credores, em dissolução ou liquidação, recuperação judicial ou extrajudicial, 

estado de cisão, fusão ou incorporação, ou ainda, sob declaração de inidoneidade ajuizada por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, que lhe tenha sido aplicada 

por força da Lei nº 8666/1993, em qualquer esfera administrativa do Poder Público. 

2.2. Será vedada a participação de licitantes, que se enquadrem nas seguintes condições e/ou 

situações: 

2.2.1. Pessoa física (PF), dotada de individualidade, sem personalidade jurídica, conforme definições 

do Código Civil – Lei Federal n° 10.406/2002. 

2.2.2. Empresa que explore ramo de atividade não-compatível com o objeto da licitação. 

2.2.3. Empresa que, a qualquer tempo, possua restrições quanto à capacidade técnica (operacional ou 

profissional), idoneidade financeira e, salvado os casos, regularidade fiscal ou trabalhista, na forma da 

Lei. 

2.2.4. Empresa que se encontre sob falência, concurso de credores, em dissolução ou liquidação, 

recuperação judicial ou extrajudicial, estado de cisão, fusão ou incorporação, ou ainda, que tenha 

falência decretada. 

2.2.5. No caso de recuperação judicial ou extrajudicial, não será vedada, desde que apresente certidão 

emitida pela instância judicial competente, certificando sua aptidão econômica e financeira para 

participar de certames licitatórios. (Acórdão TCU n° 8.271/2011 – 2ª Câmara) 

2.2.6. Empresa que possua entre seus sócios, proprietários, dirigentes e/ou administradores, pessoa 

pertencente ao quadro de funcionários, dirigente ou conselheiro do CAU/MS. (art. 9º, inciso III, da Lei 

n° 8.666/1993) 

2.2.7. Empresa que possua em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18 

(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, empregados com idade inferior 

a 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 

anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7°, da Constituição Federal de 1988. (Lei Federal nº 9.854/1999) 

2.2.8. Empresa integrante de um mesmo grupo econômico, assim entendida aquelas que tenham 

sócios, proprietários, dirigentes e/ou administradores em comum, ou ainda, aquelas que se utilizem de 

recursos de forma compartilhada (materiais, tecnológicos e/ou humanos), exceto se, não se evidenciar 

interesses econômicos em similaridade, sob hipótese alguma, ou além disso, apresentar conotação de 

conluio entre os interessados. 
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2.2.9. Empresa que esteja impedida de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, declarada 

inidônea por qualquer órgão ou entidade pública federal, estadual ou municipal, nos termos do art. 

87, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, na data de realização da presente licitação. 

2.2.10. Empresas reunidas em consórcio ou grupos de empresas, qualquer que seja sua forma de 

constituição. 

NOTA: É cabível a vedação da participação de consórcios no certame, tendo em vista que é 

prerrogativa do Poder Público, ou seja, discricionariedade da administração, na condição de 

CONTRATANTE, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei nº 8.666/1993, nos termos 

do seu art. 33 e pacífica jurisprudência do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU), na medida em 

que o objeto da contratação (caso em tela), não se esbarra nas questões de maior vulto e de 

maior complexidade técnica, à justificar a necessidade de “união de esforços” para se somar 

qualificações econômico-financeiras e/ou qualificações técnicas. Neste sentido, não há restrição à 

competitividade da licitação, porquanto, caracterizado por um universo ilimitado de empresas 

que, isoladamente, possuam condições de suprir os requisitos de habilitação do Edital. 

2.2.11. Sociedades cooperativas em que, pela natureza de suas atividades ou pelo modo como é 

usualmente executado no mercado em geral, exijam subordinação de mão de obra – vedada pelo art. 

5º, da Lei Federal nº 12.690/2012 –, bem como, de pessoalidade e habitualidade. (Súmula n° 281 – 

TCU) 

2.2.12. Sociedades estrangeiras que não labore no país, ou que, não tenham representação legal no 

Brasil, com poderes expressos para receber citação e/ou responder administrativamente ou 

judicialmente. 

2.2.13. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição. 

(Acórdão TCU nº 0746-09/2014 – Plenário) 

2.2.14. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º, da Lei nº 

8.666/1993, bem como, o responsável pela elaboração ou autor do projeto, pessoa física (PF) ou 

jurídica (PJ), quando for o caso. 

2.2.15. Pessoa jurídica enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI), conforme disposições 

da Lei Complementar n° 128 e Deliberação n 018/2020 – CEP – CAU/BR, de 07 de maio de 2020.  

2.2.16. Empresas inadimplentes com o CAU/MS, ou que possua profissionais de seu quadro técnico 

nesta condição. 

2.3. Do envio de envelopes via postal, por licitante ausente à sessão pública de abertura: 

2.3.1. As licitantes interessadas em participar enviando apenas os envelopes, deverão encaminhá-los 

com antecedência razoável, devidamente identificados, aos cuidados da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, à 

sede do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, situada na Rua 

Espirito Santo, n. 205, Jardim dos Estados, CEP 79.020-080, Campo Grande-MS, contendo no mínimo 

as seguintes informações: 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CAU/MS  

PROCESSO Nº. 1071159/2020 

Carta Convite nº 001/2020 

DATA DE ABERTURA: 16/07/ 2020       HORÁRIO: 14h00min 

DADOS COMPLETOS DO PROPONENTE (CNPJ, RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, TELEFONE) 

2.3.2. É de inteira responsabilidade das licitantes interessadas, os envelopes que forem remetidos via 

postal, ou mesmo, qualquer outro meio de envio utilizado que não esteja previsto no Edital. 
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2.3.3. O envio antecipado dos envelopes, sem a presença do interessado, impedirá a licitante de se 

manifestar nas fases do procedimento licitatório, decaindo do direito de fazer qualquer reclamação 

e/ou alegação sobre os atos praticados,  ressalvando-se o direito recursal, na forma da Lei. 

2.3.4. A acusação dos envelopes no protocolo geral do CAU/MS, não caracteriza o seu recebimento, 

devendo a licitante interessada prever prazos suficientes para sua logística, fazendo-o com que 

alcance tempo hábil, à sua recepção pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CAU/MS. 

2.4. A licitante responsabilizar-se-á pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados, em qualquer fase da licitação, assumindo todo o ônus pela preparação e elaboração de 

sua proposta, assim como, aqueles necessários à sua habilitação, não cabendo quaisquer tipos de 

ressarcimentos, independentemente do resultado do certame. 

2.5. Todos os custos decorrentes da documentação requerida para participação da presente licitação, 

assim como, da elaboração e da formulação da proposta de preços, é de responsabilidade única e 

exclusivamente da licitante interessada, não os competindo em nenhum caso, sob qualquer hipótese, ao 

CAU/MS. 

2.6. Da realização de visita técnica: (facultativa e não-obrigatória) 

2.6.1. Os interessados poderão procurar a GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO CAU/MS, 

situada à Rua Espírito Santo, n. 205, Centro, neste Município, em dia de expediente, no horário 

compreendido entre 13h00min e 17h00min, para agendar a realização da visita técnica, a fim de 

constatar as condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto licitado, sobretudo, das 

dificuldades de ordem técnica à sua execução. 

2.6.2. O agendamento da visita técnica deverá ser realizado previamente, com no mínimo 24h (vinte 

e quatro horas) de antecedência à data designada para a sessão pública de abertura da presente 

licitação, através do telefone (67) 99977-6352, com o Sr. Claudio Lisias Lucchese, ou ainda, pelo e-mail: 

gerad@caums.org.br. 

2.6.3. Para cumprimento da visita técnica, o representante da empresa interessada, preferencialmente, 

por intermédio de integrante do seu quadro de Responsáveis Técnicos (RT), deverá apresentar-se 

munido de documento oficial de identificação pessoal, assim como, declaração e/ou equivalente, 

indicando-o ou autorizando-o a representá-la perante a visita. 

2.6.4. Será admitido apenas 01 (um) representante por empresa interessada, sendo que cada um 

deles só poderá representar apenas uma única empresa para participação do presente certame, não 

cabendo em hipótese alguma, representações múltiplas. 

2.6.5. A interessada têm o direito à visita técnica de forma prévia, de caráter facultativo e não-

obrigatório, porém, deverá decidir se arcará com o ônus de tal operação, ou, assumirá o risco de uma 

avaliação menos acurada para elaboração de sua proposta, assim entendido que correrão por sua 

conta e risco quaisquer despesas necessárias à realização da presente visita. 

2.6.6. A interessada que optar pela não-realização da visita técnica, casual de sua participação na 

presente licitação, deverá apresentar junto ao ENVELOPE N° 01 (documentos de habilitação), 

declaração expressa da abstenção de realizá-la, firmando completa aceitação do objeto, na 

conformidade do Edital e seus anexos. 

2.6.7. A interessada que decidir pela renúncia ou declínio da visita técnica e, eventualmente 

subestimar sua proposta, estará incorrendo em risco típico do seu negócio, não podendo futuramente 

opô-lo contra a Administração, para eximir-se de qualquer obrigação assumida, caso venha a ser 

vencedora no presente certame, ou mesmo, para qualquer pretensão em rever os termos do 

instrumento contratual que advir, ressalvado aqueles de direito, na forma da Lei. 

mailto:gerad@caums.org.br
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2.6.7.1. A desistência, renúncia ou declínio da visita técnica (não-realização), acarretará tácita 

aceitação de todas as condições e adversidades que possam existir para o cumprimento do objeto 

licitado, sem nenhum ônus à Administração; e 

2.6.7.2. O não-comparecimento para a realização da visita técnica, indicará que a interessada tem 

total conhecimento de todas condições necessárias para o fiel cumprimento das obrigações a serem 

assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame. 

2.6.8. A mera realização da visita, não se consubstancia em condição única e suficiente para a 

participação na presente licitação, ficando as interessadas cientes desde já que, deverão cumprir 

integralmente todas as exigências editalícias e, após apresentação da proposta de preços, não serão 

admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com 

suas obrigações, face ao desconhecimento do objeto licitado e/ou de dificuldades técnicas não 

previstas anteriormente, caso venha a ser vencedora no presente certame. 

2.6.9. Após a efetivação da visita, será fornecido o “Atestado de visita técnica”, emitido sob a 

responsabilidade da GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO CAU/MS, declarando que a 

interessada tomou conhecimento de todas as informações necessárias e que tem pleno conhecimento 

de todas as condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto da licitação. 

2.6.10. Quaisquer dúvidas de ordem técnica, assim como, aquelas que surgirem no decorrer da visita 

técnica, e que, não puderem ser prontamente sanadas ou esclarecidas, deverão ser solicitadas por 

escrito à GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO CAU/MS, na forma do presente Edital. 

3. DAS CONDIÇÕES DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

3.1. As licitantes que comprovarem o enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 

Porte (EPP), nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, terão tratamento diferenciado, 

favorecido e simplificado das demais, consoante disposições contidas nos art. 42 a 45, do mesmo 

diploma legal. 

3.1.1. As licitantes deverão comprovar o enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP), conforme cada caso, através dos seguintes documentos e/ou equivalentes: 

a) Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante;  

b) Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), relativa ao ano-calendário do 

exercício anterior, devidamente acompanhada do “recibo de entrega”, junto a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB), na forma da Lei; ou 

c) Declaração de Enquadramento de Porte Empresarial (ME/EPP), emitida pelo Contador ou 

Técnico Contábil (ANEXO II) ou equivalente, com firma reconhecida. 

3.1.2. A simples consulta de optante do “Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições” – SIMPLES NACIONAL, não substitui em hipótese alguma, as comprovações expostas no 

subitem 3.1.1 do Edital. 

3.1.3. As comprovações deverão constar emitidas a no máximo 60 (sessenta) dias, imediatamente 

anteriores à data de sua apresentação, devendo ser apresentada impreterivelmente no ato do 

credenciamento. 

3.2. A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), mesmo que apresente alguma restrição, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista. (art. 43, da Lei Complementar nº 123/2006). 
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3.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente 

for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento dos débitos e para emissão 

de novas eventuais certidões negativas, ou, certidões positivas com efeitos de negativa. (art. 43, § 1º, do 

mesmo diploma legal). 

3.2.2. A não-regularização da documentação, no interstício do prazo previsto no subitem anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 

8.666/1993, sendo facultado à Administração, convocar as licitantes remanescentes, de forma 

subsequente, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, nota de empenho e/ou 

instrumento equivalente, ou mesmo, revogar a licitação. (art. 43, § 2º, do mesmo diploma legal). 

3.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para a Microempresa (ME) 

ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006 e 

art. 5º, do Decreto nº 8.538/2015, considerado por definição como “empate ficto”. 

3.3.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela Microempresa 

(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada. (art. 44, § 1º, do mesmo diploma legal). 

3.3.2. O critério de desempate previsto, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). (art. 45, § 2º, do mesmo 

diploma legal). 

3.4. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ocorrendo o empate ficto, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

3.4.1. A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), mais bem classificada, poderá 

apresentar proposta de preços inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 

será adjudicado em seu favor o objeto licitado. (art. 45, inciso I, do mesmo diploma legal) 

3.4.2. A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) melhor classificada, será convocada 

pela Comissão de Licitação – CL, para, se desejar, apresentar “nova” proposta de preços para 

desempate, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir da sua convocação por 

parte da Administração, para manifestação e remessa, sob pena de preclusão. (art. 5º, § 7º, do Decreto 

nº 8.538/2015) 

3.4.3. Não ocorrendo à contratação da Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), serão 

convocadas as empresas remanescentes, de forma subsequente, na ordem de classificação, para o 

exercício do mesmo direito, hipótese em que a contratação deverá ocorrer pelo menor preço. (art. 45, 

inciso II, do mesmo diploma legal) 

3.4.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pela Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP), que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 3.3.1 do Edital, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

proposta. (art. 45, inciso III, do mesmo diploma legal) 

3.4.5. A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), deverá entregar a nova proposta de 

preços, nos mesmos moldes em que se deu anteriormente, na conformidade do Edital, endereçado a 

Comissão de Licitação – CL, respeitado o disposto do subitem 3.4.2 do Edital, salvo comunicação 

expressa em contrário, ou ainda, estabelecido em notificação, sob pena de preclusão. 
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3.4.6. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput dos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame. (art. 45, § 1º, do mesmo diploma legal) 

4. DA IMPUGNAÇÃO, DOS ESCLARECIMENTOS E DOS PRAZOS 

4.1. RELATIVO À IMPUGNAÇÃO: 

4.1.1. Qualquer cidadão, pessoa física (PF), é parte legítima para impugnar este Edital, devendo 

protocolizar o pedido até 05 (cinco) dias antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, apontando de forma clara e objetiva, as eventuais falhas e/ou irregularidades que 

entenderem viciar o instrumento convocatório, promovendo petições devidamente instruídas e 

formalizadas, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, 

sem prejuízo da faculdade prevista no § 1°, art. 113, da Lei n° 8.666/1993. (art. 41, § 1º, da Lei n° 

8.666/1993) 

4.1.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração a 

licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura pública de abertura dos 

envelopes de habilitação e propostas, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso e 

dada por intempestiva. (art. 41, § 2º, da Lei n° 8.666/1993) 

4.1.3. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a proponente de participar do processo 

licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. (art. 41, § 3º, da Lei n° 

8.666/1993) 

4.1.4. Se procedente e acolhida a petição contra o ato convocatório, seus vícios serão sanados e, caso 

necessário, será designada nova data para a realização do certame, exceto se, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. (art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993) 

4.1.5. O pedido de impugnação, caso haja, deverá ser impreterivelmente protocolizado na sede do 

CAU/MS, dirigido ao Presidente da Comissão de Licitação – CL, situada na Rua Espirito Santo, n. 205, 

Centro, Campo Grande-MS, em dia de expediente, no horário compreendido entre das 12h00min às 

18h00min, formalizado em vias originais, devidamente assinado pelo seu titular ou representante legal, 

e quando necessário, acompanhado da documentação que comprove poderes para tal feito. 

4.1.6. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal, intempestivas e/ou 

subscritas por representante não-habilitado legalmente, ou ainda, se peticionadas na forma de cópias 

reprográficas (fotocópias), não-original ou não-autenticadas, por correio eletrônico (e-mail), ou que, 

por qualquer motivo diverso não seja possível aferir a sua origem, procedência e/ou competência. 

4.2. RELATIVO A ESCLARECIMENTOS: 

4.2.1. Quaisquer informações, esclarecimentos, providências e/ou dúvidas, estritamente de caráter 

legal ou ordem técnica, bem como, aquelas decorrentes de interpretação do Edital e seus anexos, 

poderão ser solicitadas, devendo promovê-las impreterivelmente por escrito, apresentadas através do 

e-mail gerad@caums.org.br, e em nenhum outro, sob pena de não ser conhecido, com antecedência 

mínima de até 02 (dois) dias úteis, antes da data designada para realização do presente certame. 

4.2.2. As impugnações e/ou os esclarecimentos que se fizerem necessários, mesmo que tempestivos, e 

corretamente apresentados em suas formas usuais, não têm efeito de recurso, portanto, não haverá 

efeito suspensivo ou tampouco sua remessa à autoridade superior, cabendo ao Presidente da 

Comissão de Licitação – CL todos os poderes para averiguação de quaisquer contestações que se 

façam ao texto editalício, decidindo-se sobre cada caso, conforme pertinentes. 

mailto:gerad@caums.org.br
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4.2.3. Decairá do direito de impugnar ou questionar os termos do Edital e seus anexos, aquele que, 

tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar na data da sessão pública de abertura da presente 

licitação ou a posteriori, falhas e/ou irregularidades não registradas anteriormente, hipótese em que 

tal comunicação não terá efeito de recurso e dada por intempestiva. 

4.2.4. Tomar-se-á por base, para efeito de contagem dos prazos, a exclusão da data fixada no 

preâmbulo deste Edital, e a inclusão da data do vencimento para o recebimento das impugnações 

e/ou os esclarecimentos. 

5. DOS ENVELOPES E FORMA DE APRESENTAÇÃO 

5.1. Os documentos para habilitação, assim como, a proposta de preços, deverão ser apresentados 

separadamente, em 02 (dois) invólucros distintos, todos fechados, lacrados e indevassáveis, os quais 

deverão ser obrigatoriamente identificados em sua parte externa, com as informações abaixo previstas e 

na seguinte forma:  

ENVELOPE Nº 01 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CAU/MS 

PROCESSO Nº. 1071159/2020 

Carta Convite nº 001/2020 

DATA DE ABERTURA: 16/07/ 2020 - HORÁRIO: 14h00min 

NOME DA EMPRESA: (Indicar se é ME ou EPP) 

 

ENVELOPE Nº 02 – “PROPOSTAS DE PREÇO” 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CAU/MS 

PROCESSO Nº. 1071159/2020 

Carta Convite nº 001/2020 

DATA DE ABERTURA: 16/07/ 2020  -  HORÁRIO: 14h00min 

NOME DA EMPRESA: (Indicar se é ME ou EPP) 

 

5.2. A ausência e/ou incorreção da redação constante na parte externa dos envelopes, não constituirá 

motivo bastante, quer, para a inabilitação ou desclassificação da licitante, que poderá retificá-los no 

momento de sua apresentação. 

5.3. Caso eventualmente ocorra à abertura dos invólucros, de forma inversa, ou mesmo, de forma 

equívoca, ao estabelecido no Edital, será aquele lacrado novamente e restituído, sem análise de seu 

conteúdo e sem prejuízo dos demais atos legais. 

5.4. Os documentos dos invólucros deverão ser colecionados separadamente, sem folhas soltas, 

redigidos em língua portuguesa (PT-BR), salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, impressos 

legitimamente por qualquer processo de cópia reprográfica, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, bem como, devidamente rubricados e assinados, com identificação do signatário e 

assinatura do responsável legal, quando for o caso. 

5.5. Os documentos exigidos no ENVELOPE N° 01 (documentos de habilitação), deverão ser 

apresentados em 01 (uma) única via, em original ou autenticados por qualquer meio oficial, quais 

sejam, Tabelião de Notas, Autenticação Digital (Lei Federal nº 8.935/1994), Selo de Desburocratização e 

Simplificação (Lei Federal nº 13.726/2018), ou ainda, publicado na imprensa oficial brasileira, conforme 

legislação vigente, salvo aqueles com disposições em contrário. 

5.6. Em caráter excepcional, a cópia reprográfica não-autenticada (fotocópia), poderá ser certificada por 

membro da Comissão de Licitação do CAU/MS, mediante a comparação entre o original e a sua 

reprografia, para conferência e atestação da autenticidade. (art. 32, da Lei nº 8.666/1993) 

5.7. A Comissão de Licitação – CL poderá, a qualquer tempo, solicitar os originais de qualquer 

documento, para confrontação às reprografias apresentadas pela licitante, caso julgue necessário. 

6. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

6.1. Para fins de credenciamento os interessados na participação do presente certame, deverão 

apresentar-se munidos de documentação oficial que o habilite a responder em nome da licitante, o 

qual, fazer-se-á mediante a apresentação de: 
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a) cópia de documento oficial de identificação pessoal: registro de identidade (RG), carteira 

nacional de habilitação (CNH) e/ou qualquer outro documento equivalente, do representante apto 

ao credenciamento, quando elegível; 

b) comprovação de poderes legais para representação da licitante: 

b.1) tratando-se de representante legal: ato constitutivo ou estatuto em vigor, ou última alteração 

subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante) ou equivalente, no qual 

estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

b.2) tratando-se de representante outorgado: instrumento “público” ou “particular” de procuração, 

que comprove os poderes do mandante para a outorga, com competência expressa que lhe confere 

poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em decorrência de tal investidura, à 

título da outorgante. Entende-se para fins deste Edital, documentação comprobatória, nos casos de: 

Instrumento Público – documento oficial com data de expedição não superior a 12 (doze) meses, contados 

entre a data de sua emissão e à de sua apresentação. No caso de o instrumento exceder ao interregno 

citado, faz-se necessária a apresentação obrigatória de “CERTIDÃO ATUALIZADA” da referida procuração, 

visando a seguridade processual. 

Instrumento Particular – documento específico expedido pela outorgante, conforme modelo TERMO DE 

CREDENCIAMENTO (ANEXO III) ou equivalente, com firma reconhecida. 

c) comprovação de enquadramento de porte empresarial (ME/EPP), objetivando os benefícios da 

Lei Complementar n 123/2006, observadas as condições fixadas no subitem 3.1.1 do Edital, 

quando for o caso. 

c.1) a responsabilidade pela comprovação de enquadramento das empresas e equiparações, 

compete única e exclusivamente à licitante, concedidas por seus sócios, proprietários, dirigentes 

e/ou administradores, bem como, seu Contador ou Técnico Contábil (responsável técnico), os quais 

se sujeitam a todas as consequências legais que possam advir de um enquadramento falso, 

errôneo ou duvidoso; 

c.2) a falsidade da declaração prestada, caracteriza-se como crime previsto no art. 299 do Código 

Penal, sem prejuízo do ajuste em outras figuras penais e das sanções previstas na legislação em 

vigor; 

c.3) a não-comprovação de enquadramento, ou ainda, o descumprimento da Lei, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, constituirá renúncia expressa e consciente da licitante, desobrigando a 

Administração à conceder os benefícios da Lei Complementar n 123/2006, aplicáveis ao presente 

certame, assim entendido não ter a  Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

devidamente comprovado o seu enquadramento de porte empresarial. 

6.2. A falta, incorreção ou invalidade do(s) documento(s) mencionado(s) na alínea “a” ou “b”, do subitem 

6.1 do Edital, não implicará na exclusão da licitante em participar do certame, mas impedirá o 

representante de se credenciar e se manifestar contra as decisões tomadas pela Comissão de Licitação – 

CL, assim como, nas demais fases do procedimento licitatório, ressalvando-se o direito recursal, na 

forma da Lei. 

6.3. A falta, incorreção ou invalidade do(s) documento(s) mencionado(s) na alínea “c”, do subitem 6.1 do 

Edital, não implicará na exclusão da licitante em participar do certame, mas a impedirá que usufrua dos 

benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, decaindo sumariamente do referido direito. 

6.4. Verificadas as credenciais de todos os interessados presentes, será declarada iniciada a sessão 

pública da licitação, com a abertura do primeiro envelope, de forma aleatória, não sendo aceito a partir 
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desse momento, a admissão de novos interessados, retardatários, ou ainda, a inclusão de qualquer 

documento ou informação que deveria constar originalmente da documentação de cada fase do 

procedimento licitatório. 

6.5. A sessão pública de abertura transcorrerá de forma ininterrupta até o encerramento dos trabalhos, 

salvo por motivos justos, quando a mesma poderá ser suspensa por prazo a ser definido pela Comissão 

de Licitação – CL, podendo ocorrer o reinicio na própria sessão, ou ainda, a posterior, para análises que 

se fizerem necessárias. 

6.6. Será admitido apenas 01 (um) representante por empresa interessada, sendo que, cada 

representante só poderá importar apenas à uma única firma credenciada para participação do presente 

certame, não cabendo em hipótese alguma, ou sob qualquer pretexto, representações múltiplas ou 

afiliadas. 

6.7. Todos quantos participarem de licitação promovida pela Administração, têm direito público 

subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido na Lei, podendo qualquer cidadão 

acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a 

realização dos trabalhos. (art. 4º, da Lei nº 8.666/1993) 

6.8. Não será aceita, em qualquer hipótese ou sob qualquer pretesto, a participação de licitantes 

retardatárias, a não ser como ouvinte. 

6.9. Só terão direito de usar a palavra, rubricar e ter acesso aos documentos dos envelopes de 

participação, aqueles que estiverem presentes às sessões públicas deste certame, representantes legais 

ou outorgados, assim como também, os membros da Comissão de Licitação – CL. 

6.10. O não-comparecimento de qualquer licitante e/ou representante, às sessões públicas deste 

certame, não impedirá que elas se realizem, não cabendo ao ausente, reclamação de qualquer natureza, 

ressalvando-se o direito recursal, na forma da Lei. 

6.11. Os documentos exigidos para o credenciamento, deverão ser apresentados fora dos ENVELOPES 

N° 01 e 02, entregues diretamente à Comissão de Licitação – CL, no momento da sessão pública de 

abertura da licitação. 

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. Para fins de habilitação, a proponente deverá apresentar os documentos em invólucro fechado, 

lacrado e indevassável, de acordo com o disposto neste Edital, contendo obrigatoriamente, sob pena de 

inabilitação, todos os requisitos abaixo, consistentes em: 

7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) tratando-se de empresa individual, requerimento de empresário individual, devidamente 

registrado na Junta Comercial (sede da licitante); ou 

b) tratando-se de sociedades comerciais, ato constitutivo ou estatuto em vigor e última alteração 

subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante); ou 

c) tratando-se de sociedades por ações (S/A), ato constitutivo ou estatuto em vigor e última 

alteração subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante), acompanhado 

de documentos de eleição dos atuais administradores em exercício; ou 

d) tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo ou estatuto em vigor e última alteração 

subsequente, devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas (PJ), 

acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou 
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e) tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira, ato de registro ou decreto de autorização 

para funcionamento no País, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; ou 

Parágrafo único: Os documentos relacionados nas alíneas de “a” a “e”, do subitem 7.2 do Edital, não 

precisarão constar do ENVELOPE N° 01 (documentos de habilitação), se estes, satisfatoriamente, já 

tiverem sido apresentados para o ato de credenciamento do certame, sem prejuízo da habilitação. 

7.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

7.3.1. Prova de inscrição no CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ/MF), pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 

7.3.2. Prova de inscrição no CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL e/ou MUNICIPAL, 

conforme competência e personalidade jurídica da empresa, relativa ao domicílio ou sede da licitante 

que ora se habilita. 

7.3.3. Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL e a SEGURIDADE SOCIAL (INSS), 

mediante Certidão Negativa de Débitos (CND), ou, Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de 

Negativa (CPN), relativos aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 

conjunta pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), na forma da Lei. (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/2014) 

7.3.4. Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL, mediante Certidão Negativa de 

Débitos (CND), ou, Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPN), relativos aos Créditos 

Tributários de ICMS, expedida pelo órgão competente, relativa ao domicílio ou sede da licitante que 

ora se habilita, na forma da Lei. 

7.3.5. Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL, mediante Certidão Negativa de 

Débitos (CND), ou, Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPN), expedida pelo órgão 

competente, relativa ao domicílio ou sede da licitante que ora se habilita, através de Certidão de 

Débitos Gerais (CDG) ou individualizada, de acordo com o expedidor, compreendendo no mínimo: a) 

Créditos Tributários quanto ao IPTU; b) Créditos Tributários quanto ao ISSQN. 

7.3.6. Prova de regularidade perante o FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), 

mediante Certificado de Regularidade de Situação – CRF, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. (Lei Federal nº 8.036/1990) 

7.3.7. Prova de regularidade perante a JUSTIÇA DO TRABALHO, mediante Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT), ou, Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPN), expedida 

pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST (http://www.tst.jus.br), nos termos do Decreto-Lei nº 

5.452/1943, Consolidação das Leis do Trabalho. (art. 29, inciso V, da Lei 8.666/1993) 

 

7.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

7.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

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

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

quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. (art. 31, inciso I, 

da Lei nº 8.666/1993) 

7.4.2. Certidão negativa de falência, concurso de credores, recuperação judicial ou extrajudicial, 

conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da licitante – pessoa jurídica (PJ); ou de Execução 

Patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física (PF), dentro do prazo de validade previsto na 

própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias, imediatamente 

anteriores à data de sua apresentação. (art. 31, inciso II, da Lei nº 8.666/1993) 

http://www.tst.jus.br/
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NOTA: As empresas que, eventualmente, estejam em processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial, deverão apresentar certidão emitida pela instância judicial competente, certificando 

que se encontram aptas econômica e financeiramente a participar de certames licitatórios, nos 

termos da Lei n° 8.666/1993. (Acórdão TCU n° 8.271/2011 – 2ª Câmara) 

7.4.3. Comprovação mínima de Capital Social ou Patrimônio Líquido, igual ou superior a 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação, relativamente à data da apresentação da proposta, 

facultando tal demonstração através dos seguintes elementos: certidão de registro atualizada, 

expedida pela Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante; ato constitutivo ou estatuto 

em vigor e última alteração subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial; balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social; ou outro equivalente. (art. 31, §§ 2º 

e 3º da Lei nº 8.666/1993) 

NOTA: A adoção de índices contábeis e patrimônio líquido mínimo é uma possibilidade 

facultada ao administrador e prevista na Lei nº 8.666/1993 de forma a procurar boas contratações 

e trazendo benefícios para o interesse público. (Acórdão TCU nº 1.214/2013 – Plenário; Acórdão 

TCU nº 1.265/2015 – 2ª Câmara; e Acórdão TCU nº 654/2020 – 2ª Câmara) 

7.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL E PROFISSIONAL: 

7.5.1. Comprovação de registro e regularidade, através de certidão atualizada, em nome da 

licitante, bem como de seu(s) responsável(is) técnico(s), expedida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-BR), nos termos da 

legislação aplicável, de titularidade da empresa licitante, legalmente habilitada para o exercício de suas 

atividades. (art. 30, inciso I, da Lei nº 8.666/1993).  

7.5.2. Declaração expressa da licitante, devidamente assinada pelo responsável, sob as penas do art. 

299 do Código Penal, de que, caso venha a ser vencedora no presente certame, terá disponibilidade 

técnico-operacional, bem como, dos veículos, maquinários e equipamentos, do aparelhamento e do 

pessoal técnico especializado, necessários e essenciais para o fiel cumprimento do objeto licitado, 

disponíveis quando da contratação e, quando o caso, em perfeitas condições de uso, sujeitos à vistoria 

“in loco” pelo CAU/MS (ANEXO VII). (art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666/1993) 

7.5.3. Declaração expressa da licitante, devidamente assinada pelo responsável, sob as penas do art. 

299 do Código Penal, de Responsabilidade Técnica (RT) e indicação da qualificação de cada um 

do(s) profissional(is), membro(s) da equipe técnica, que se responsabilizará pelos trabalhos de 

execução do objeto licitado e, disponíveis quando da contratação, caso venha a ser vencedora no 

presente certame (ANEXO IX). (art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666/1993) 

7.5.4. Termo de autorização/compromisso profissional do responsável técnico, no qual o(s) 

profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, 

declare(m) que participará(ão) da obra ou serviços, objeto da licitação, mesmo que a serviço da 

licitante e, disponíveis quando da contratação, caso venha a ser vencedora no presente certame, salvo 

sua substituição, por profissionais de experiência equivalente ou superior (ANEXO X). (art. 30, § 10º, da 

Lei nº 8.666/1993) 

7.5.5. Declaração expressa da licitante, devidamente assinada pelo responsável, sob as penas do art. 

299 do Código Penal, de que, caso venha a ser vencedora no presente certame, conhece e fará 

cumprir as Normas de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), regimentadas por meio das Normas 

Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) (ANEXO VIII). 

7.5.6. Comprovação da realização de visita técnica, desistência ou renúncia. Entende-se para fins 

deste Edital, documentação comprobatória, nos casos de: 
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a) ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, emitido pela GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO 

CAU/MS, em nome da licitante, de que ela, preferencialmente, por intermédio de integrante do seu 

quadro de Responsáveis Técnicos (RT), visitou os locais onde serão executados os serviços, objeto da 

licitação, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir, direta ou indiretamente, 

no cumprimento dos mesmos e, das condições e peculiaridades inerentes à sua natureza, sobretudo, 

das dificuldades de ordem técnica à sua execução, assim como, demais informações necessárias para 

o fiel cumprimento das obrigações advindas, caso venha a ser vencedora no presente certame 

(ANEXO V); ou 

b) DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA OU RENÚNCIA DA VISITA TÉCNICA (conhecimento da 

obra ou serviços), devidamente assinada pelo responsável, sob as penas do art. 299 do Código 

Penal, esclarecendo que, têm pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 

natureza do objeto licitado, na qual se compromete a acatar todas as condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no 

futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais de 

natureza técnica e/ou financeira, caso venha a ser vencedora no presente certame (ANEXO VI); 

NOTA: A inexistência de atestado de visita técnica, ou ainda, a ausência de declaração de 

desistência ou renúncia (conhecimento da obra ou serviços), será causa bastante para a 

inabilitação da licitante, conforme o caso, devendo comprovar no mínimo uma das opções 

facultadas. 

7.5.7. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 
Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação 
aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que 
participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas da 
contratação, conforme anexos do Projeto Básico e quadro do termo de referência (item 4.1.2.). 

7.5.7.1. Por se tratar de um imóvel tombado pelo patrimônio histórico, as empresas que solicitarem 

habilitação na licitação, além de devidamente registradas no respectivo Conselho de Fiscalização 

Profissional, deverão comprovar que possuem em seu quadro técnico profissional arquiteto e 

urbanista, devidamente habilitado e com atribuições específicas para direção de obra e serviços 

técnicos relacionados com Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, 

paisagístico, monumentos e restauro, mediante CAT (Certidão de Acervo Técnico) que comprove a 

execução de obras de restauração arquitetônica em edificação(ões) protegida(s) por 

legislação de tombamento em âmbito municipal, estadual ou federal. 
 
7.6. OUTRAS COMPROVAÇÕES (declarações legais): 

7.6.1. Declaração expressa da licitante, devidamente assinada pelo responsável, sob as penas do art. 

299 do Código Penal, de sujeição aos termos do Edital e seus anexos, à legislação, normas e 

regulamentações vigentes que orientam a presente licitação, bem como, de que recebeu toda 

documentação e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações relativas ao 

objeto da licitação, caso venha a ser vencedora no presente certame (ANEXO XI). 

7.6.2. Declaração expressa da licitante, devidamente assinada pelo responsável, sob as penas do art. 

299 do Código Penal, de elaboração independente de proposta, relativa a presente licitação (ANEXO 

XII). 
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7.6.3. Declaração, em papel timbrado, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de superveniência 

de fatos impeditivos a sua habilitação, em consonância com o § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93 

(ANEXO IV). 

7.7. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

7.7.1. Todos os documentos relativos à habilitação, deverão ser correspondentes à razão social e ao 

número do CNPJ/MF da empresa licitante que ora se habilita, sob pena de inabilitação, salientando 

que: 

a) se for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e válidos para 

todas as suas filiais, e que satisfaça todas as condições exigidas por Lei, como é o caso dos 

documentos dispostos nos subitens 7.3.3, 7.3.7, 7.4.3 e 7.5.1 do Edital. 

7.7.2. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação, 

conforme disposições contidas no Edital. (art. 43, da Lei Complementar n° 123/2006) 

7.7.3. Os documentos expedidos através de páginas da internet poderão ser apresentados em original 

ou cópia reprográfica não-autenticada (fotocópia), entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua 

autenticidade, por meio de consulta ao sítio oficial de seu expedidor, através de diligências e 

validações devidamente realizadas pela Comissão de Licitação – CL. 

7.7.4. Os documentos que não apresentem disposição expressa, do órgão expedidor, quanto a sua 

validade, terão prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias, imediatamente posteriores à data de sua 

emissão, exceto documentação cuja validade é indeterminada, como é o caso dos atestados de 

capacidade e/ou responsabilidade técnica. 

7.7.5. Para aferir o exato cumprimento das condições de habilitação, caso necessário, a Comissão de 

Licitação – CL poderá, a qualquer tempo, exigir que a licitante apresente o original dos documentos 

estabelecidos neste Edital, não podendo escusar-se de exibi-lo, constituindo-se motivo bastante para 

a sua inabilitação. 

7.7.6. Em hipótese alguma, serão aceitos “protocolos” ou “comprovantes”, referente a solicitações 

feitas junto à órgãos de serviços públicos e/ou suas repartições (expedidor), em substituição aos 

documentos estabelecidos neste Edital, tão pouco, cópias ilegíveis ou rasuradas, mesmo que 

devidamente autenticadas, neste último, caberá à Comissão de Licitação – CL, decidir sobre sua 

aceitação. 

7.7.7. Todos os documentos apresentados para participação da presente licitação, serão retidos pela 

Comissão de Licitação – CL e, obrigatoriamente, juntados aos autos do processo, facultado aos 

licitantes credenciados, fiscalizar a autenticidade formal e material, daqueles entregues uns pelos 

outros na ocasião da sessão pública de abertura e, impugná-los, querendo. 

7.7.8. Serão sumariamente inabilitadas, as licitantes que não apresentarem os documentos 

estabelecidos neste Edital, ou mesmo, apresentá-los com vícios e/ou desconformidades, que 

impossibilitem seu entendimento, sua veracidade, ou que, não atendam satisfatoriamente as 

exigências do ato convocatório. 

7.7.9. Ainda que possuam restrições fiscais ou fazendárias, as empresas deverão apresentar a 

totalidade dos requisitos exigidos para fins de comprovação da regularidade fiscal. 
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7.7.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento imediatamente posterior a 

habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério do CAU/MS, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa. 

7.7.9.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado 

à instituição convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

instrumento contratual, ou revogar a licitação.  

8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1. A proposta de preços deverá ser apresentada obrigatoriamente na forma impressa, em invólucro 

fechado, lacrado e indevassável, de acordo com o disposto neste Edital, elaborada em papel timbrado 

da empresa e/ou em formulário próprio, devidamente rubricada e assinada, em todas as suas páginas, 

com identificação do signatário e assinatura do responsável legal, contendo no mínimo, todos os 

requisitos abaixo, consistentes em: 

a) razão social, endereço, dados para contato e/ou informações complementares; 

b) dados bancários: conta, agência, código e nome da instituição (preferencial); 

c) carimbo padrão do CNPJ/MF (preferencial); 

d) número do processo e da licitação; 

e) descrição do objeto, sem conter alternativas ou qualquer outra condição que induza o julgamento 

a ter mais que um resultado, conforme modelo de PROPOSTA DE PREÇOS (ANEXO XIII) do Edital, 

ou equivalente; 

f) preço unitário e total, expressos em moeda corrente nacional brasileira (R$), verificado à data de 

sua apresentação, contendo todas as despesas financeiras, inclusive as legais e/ou adicionais, 

incidentes sobre o objeto licitado, respeitado os anexos de ordem técnica; 

g) validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, imediatamente posteriores à data de sua 

apresentação; ou ainda, na hipótese da sua omissão, será considerado o prazo indicado neste 

Edital; 

h) condições de pagamento; ou ainda, na hipótese da sua omissão, será considerado o prazo indicado 

neste Edital; 

i) INDICAÇÃO DE PREPOSTO (preferencial): recomendação expressa da licitante, utilizando-se de 

dados suficientes para compor as informações contratuais, caso venha a ser vencedora no presente 

certame (art. 68, da Lei nº 8.666/1993). A não indicação do preposto, não ensejará na 

desclassificação da licitante, podendo fazê-lo motivadamente de ofício, até à formalização do 

contrato. 

j) ANEXOS DE ORDEM TÉCNICA (versão impressa e digital): devidamente preenchidos e assinados 

pelo responsável, contendo unidades, quantidades, preços e percentuais praticados, unitários e 

totais, proporcionais às parcelas que compõem o objeto licitado, considerando-os partes 

complementares do Edital que, igualmente, integram o dossiê de informações sobre a presente 

licitação, impressos e em arquivos digitais gravados em extensão “PDF” e “EXCEL”, os quais não 

poderão ter seus coeficientes de produtividade e quantitativos alterados, sob pena de 

desclassificação, consistentes em: 
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 Planilha orçamentária – sintética e/ou analítica (conforme o caso); 

 Composição de custos unitários; 

 Composição de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas); 

 Cronograma físico-financeiro. 

 Orçamento resumo 

 

8.2. Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias, diretas e indiretas, tributos e/ou 

encargos incidentes, ou que venham a incidir sobre a execução do objeto, competindo inclusive àquelas 

decorrentes de suas atividades, de seus profissionais ou de sua estrutura (física, organizacional, 

comportamental, logística ou tecnológica), ou ainda, qualquer dispêndio junto à órgãos de serviços 

públicos, entidades e/ou outras empresas de terceiros, em parceria ou não, assim entendido toda e 

qualquer outra que se faça necessário para a perfeita e fiel execução do contrato, como, também, o 

cumprimento integral das obrigações assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame.       

(art. 71, da Lei nº 8.666/1993) 

8.3. Somente poderão serem apresentadas propostas que contemplem a totalidade do objeto licitado, 

obedecendo todos os quantitativos propostos e o critério de julgamento disposto no preâmbulo do 

Edital, não sendo admitida, em hipótese alguma, a apresentação de “proposta parcial” ou que se 

caracterize em parcelas do objeto, de quantitativos inferiores, ou ainda, apresentadas com rasuras, 

emendas, borrões, entrelinhas e/ou manuscritas. 

8.4. Não se admitirá propostas que apresentem preços simbólicos, global ou unitários, irrisórios e/ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração, quando for o caso. (art. 44, § 3º, da Lei n° 

8.666/1993)  

8.5. Serão sumariamente desclassificadas, as propostas que não atenderem às exigências do ato 

convocatório, no todo ou em parte, assim como, àquelas com valor global superior ao limite 

estabelecido neste Edital ou manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem 

preços vis ou excessivos. (art. 48, inciso II, da Lei nº 8.666/1993) 

8.6. Toda e qualquer representação numérica da proposta de preços, seja monetária (R$), taxas e/ou 

percentuais (%), deverão ser apresentadas obrigatoriamente em algarismos arábicos, grafados sob a 

forma decimal e somente com até 02 (dois) dígitos após a vírgula, unitário e total, com nível de 

precisão “TRUNCAR”, desprezando-se as cifras significativas posteriores, a fim de evitar possíveis erros 

de arredondamento. 

8.6.1. Os cálculos deverão ser elaborados, com estrita observância, levando-se em consideração a 

perfeita e completa execução da obra ou serviços, objeto da licitação, com o emprego e a utilização de 

produtos, materiais e mão de obra de qualidade, de acordo com as especificações técnicas 

estabelecidas nos “anexos de ordem técnica”, como, também, confrontados todos os elementos que 

constitui o PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO, de modo a não incorrer em omissões, por força de 

possíveis divergências, as quais jamais poderão ser alegadas para justificar eventuais pretensões de 

acréscimos, seja de materiais e/ou serviços, caso venha a ser vencedora no presente certame. 

9. DOS PROCEDIMENTOS E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

9.1. No horário e local indicado no preâmbulo do Edital, será aberta a sessão pública de processamento 

e julgamento da presente licitação, sob a responsabilidade da Comissão de Licitação – CL, fazendo uso 

dos critérios abaixo e, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, 



 

Rua Espírito Santo, 205, Jardim dos Estados | CEP: 79020-080 – Campo Grande/MS | Tel: (67) 3306-7848/3252 www.caums.gov.br | 

atendimento@caums.org.br     19 

consistentes em: 

a) abertura da licitação (credenciamento); 

b) habilitação ou inabilitação das licitantes; 

c) classificação da proposta de preços; 

d) homologação; e 

e) adjudicação. 

9.2. Após os respectivos credenciamentos, as proponentes deverão entregar simultaneamente à 

Comissão de Licitação – CL, os envelopes pertinentes, em 02 (dois) invólucros distintos, todos 

fechados, lacrados e indevassáveis, de acordo com o disposto neste Edital. 

a) ENVELOPE N° 01 (documentos de habilitação); 

b) ENVELOPE N° 02 (proposta de preços). 

9.3. Iniciado os trabalhos, casual da abertura do primeiro envelope, de forma aleatória, estará encerrado 

o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

9.4. Casual da conveniência do andamento dos trabalhos, os representantes presentes poderão indicar 

uma comissão constituída de alguns dentre eles, via de regra, composta por 03 (três) membros titulares, 

única e exclusivamente, para representá-los à rubricar a documentação confiada ao certame, durante as 

reuniões e/ou sessões realizadas, visando tão somente a celeridade processual administrativa, decisão 

que constará da circunstanciada ata, sem prejuízo dos demais atos legais, quando for o caso. 

9.5. RELATIVO A HABILITAÇÃO: 

9.5.1. Recolhidos os envelopes, a Comissão de Licitação – CL procederá a abertura destes e fará 

circular a documentação entre os presentes, para análise e verificação do seu conteúdo, que terá 

basicamente a seguinte pauta: 

a) abertura do ENVELOPE Nº 01, cujos documentos de habilitação serão rubricados pelos membros 

da Comissão de Licitação – CL e representantes presentes, ou por comissão constituída entre as 

licitantes, quando for o caso; 

b) examinar o cumprimento das exigências fixadas no Edital e seus anexos, para apresentação ao 

certame e julgá-los; 

c) decidir e declarar sobre a habilitação ou inabilitação das licitantes, registrando-se em ata 

circunstanciada; 

d) publicação do resultado da habilitação, com indicação das licitantes habilitadas ou inabilitadas, 

abrindo prazo para interposição de recurso. (art. 109, inciso I, c.c § 6º da Lei nº 8.666/1993) 

9.5.2. A Comissão de Licitação – CL, ao término dos trabalhos de julgamento da habilitação, intimará 

as licitantes e fará anunciar sobre o resultado da habilitação, na forma da Lei. 

9.5.3. Não tendo sido interposto recurso administrativo, tendo havido desistência expressa ou 

renúncia deste, ou ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, a Comissão de Licitação – CL 

proclamará a superação da fase, podendo avançar para fase seguinte, ou seja, classificação das 

propostas de preços. 

9.5.4. Obedecidos os ditames do Edital e da legislação em vigor, relativos a fase de habilitação, o 

envelope das empresas habilitadas para o presente certame, contendo as propostas de preços, serão 

abertos em ato público, previamente designado pela Comissão de Licitação – CL, hipótese ainda,                 



 

Rua Espírito Santo, 205, Jardim dos Estados | CEP: 79020-080 – Campo Grande/MS | Tel: (67) 3306-7848/3252 www.caums.gov.br | 

atendimento@caums.org.br     20 

que poderá ocorrer na mesma reunião e/ou sessão. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A documentação referente a qualificação técnica (operacional e/ou 

profissional), caso necessário, poderá ser analisada por servidor designado pela GERÊNCIA 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, convidado pela Comissão de Licitação – CL, a ser realizada no ato da 

sessão pública de abertura da presente licitação ou a posteriori, constando objetivamente em ata 

circunstanciada o parecer “favorável” ou “não-favorável” quanto a referida qualificação da licitante, ou 

ainda, emitindo a parte o referido parecer, para que possa ser juntado aos autos do processo, e a 

comissão, norteada pelo parecer, possa dar prosseguimento ao certame, conforme o caso. 

9.6. RELATIVO A PROPOSTA DE PREÇOS: 

9.6.1. O ajuizamento do mérito será efetuado de conformidade com o que dispõe os arts. 44 e 45, da 

Lei nº 8.666/1993, que adotará como critério de julgamento o disposto no preâmbulo deste Edital. 

Abertos os trabalhos de julgamento das propostas de preços, serão observados os procedimentos 

abaixo, que terá basicamente a seguinte pauta: 

a) abertura do ENVELOPE Nº 02, cujas propostas de preços serão rubricadas pelos membros da 

Comissão de Licitação – CL e pelos representantes presentes, ou por comissão constituída dentre as 

licitantes, quando for o caso; 

b) examinar o cumprimento das exigências fixadas no Edital e seus anexos, para elaboração das 

propostas de preços e julgá-las; 

c) decidir e declarar vencedora, a licitante mais bem classificada, registrando-se em ata 

circunstanciada; 

d) publicação do resultado da proposta de preços, por ordem de classificação, com indicação da 

vencedora, abrindo-se prazo para interposição de recurso. (art. 109, inciso I c.c. § 6º, da Lei nº 

8.666/1993) 

9.6.2. A verificação da conformidade da proposta de preços, em confronto com os requisitos do Edital 

e seus anexos, bem como, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial 

competente, será aferida na forma da Lei, promovendo-se a desclassificação das propostas 

desconformes ou incompatíveis, ou ainda, aquelas que: (art. 43, inciso IV, da Lei n° 8.666/1993) 

a) não atenderem às exigências legais, formais e/ou regulamentares da licitação, ou ainda, das leis 

brasileiras; (art. 48, inciso I, da Lei n° 8.666/1993) 

b) apresentarem-se superiores ao valor global estimado para à contratação, com preços elevados, 

unitário ou total, tomando-se como base a “planilha orçamentária” aprovada pela Administração; 

(art. 48, inciso II, da Lei n° 8.666/1993) 

c) apresentarem preços simbólicos, global ou unitários, irrisórios e/ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 

ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a 

totalidade da remuneração, quando for o caso; (art. 44, § 3º, da Lei n° 8.666/1993) 

d) apresentarem-se em desacordo com o objeto licitado, proporcionada por composições e/ou 

itens não-previstos ou não-especificados, para a presente licitação; 

e) apresentarem coeficientes de produtividade e quantitativos alterados, quando comparados com 

aqueles inicialmente previstos no PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO e respectivos anexos. 

f) apresentarem-se inexequíveis; (art. 48, § 1º, da Lei nº 8.666/1993) 
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g) apresentarem preços, ofertas e/ou vantagens alternativas. 

9.6.2.1. Para efeito de demonstração de inexequibilidade de proposta será utilizada a metodologia 

prevista nos §§ 1º e 2º do Inc. II do Art. 48 da Lei 8.666/93. 

9.6.2.2. Consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pela administração, ou 

b) valor orçado pela administração. 

9.6.2.3. Qualquer licitante, quando solicitada pela Comissão de Licitação do CAU/MS, a suprir 

informações acessórias sobre sua proposta, decorrentes do presente edital, deverá fazê-lo no prazo 

de 48 horas, sob pena de desclassificação. 

9.6.2.4. Dos licitantes classificados, os valores unitários das Propostas, expressos em Planilha de 

Custos e Formação de Preços, não devem ser inferiores a 70% dos respectivos valores unitários 

orçados pela Administração. Caso haja algum item que ultrapasse essa margem, será exigida 

comprovação de, no mínimo, três orçamentos de pesquisa de valores de mercado. 

9.6.3. A verificação da conformidade da proposta de preços, poderá ser feita exclusivamente em 

relação à proposta mais bem classificada, e especialmente, para efeito de avaliação da exequibilidade 

ou de sobrepreço, serão considerados: o preço global, os quantitativos e os preços unitários 

considerados relevantes, conforme o caso. 

9.6.4. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão e confiabilidade dos 

cálculos que conduziram à sua totalização, procedendo-se as correções aritméticas necessárias no 

caso de eventuais divergências e/ou falhas, sejam por erros materiais ou omissões, levando em 

consideração os aspectos que beneficiem a Administração e não impliquem em nulidade do 

procedimento e/ou invalidação da proposta de preços, total ou parcial, tomando-se como referência, 

sempre que possível, os preços unitários, obedecendo ainda às seguintes disposições: 

a) havendo divergência entre os valores registrados na proposta de preços e àqueles apresentados 

nas totalizações da “planilha orçamentária” e suas “composições unitárias”, prevalecerá as 

correções efetuadas considerando-se a apuração destes últimos, vedada a majoração do valor 

global proposto, sob pena de desclassificação; (Acórdão TCU nº 1.811/2014 e Acórdão TCU nº 

2.546/2015 – Ambos Plenário) 

b) as eventuais correções, serão consideradas para cômputo dos valores, total e global, da 

proposta de preços, tomando-se como corretos, àqueles oportunamente apurados, 

exclusivamente, para fins de formalização do futuro contrato; 

c) caso necessário, após os eventuais ajustes e, havendo mudança nos preços inicialmente 

propostos, será novamente realizada as verificações quanto à exatidão e confiabilidade dos cálculos 

proporcionados, até que se encontrem conforme. 

 

9.6.5. A aceitabilidade da proposta de preços, será aferida a partir dos preços de mercado, unitário e 

total, oportunos na data da sua apresentação, apurados mediante a oferta apresentada à 

Administração, juntada aos autos do processo por ocasião do julgamento. (art. 40, inciso X, da Lei nº 

8.666/1993) 

9.6.6. Uma vez aberta a proposta de preços, não será permitido, em hipótese alguma, que a licitante 

faça retificações e/ou alterações dos preços ofertados, ressalvado por hipóteses previstas no Edital. 
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9.6.7. O simples acolhimento da proposta de preços, para exame e/ou julgamento, não gera de forma 

alguma, direito adquirido ao autor de qualquer delas, quanto à homologação e adjudicação. 

9.6.8. O julgamento levará em consideração o critério disposto no preâmbulo deste Edital, ou seja, o 

MENOR PREÇO GLOBAL proposto, e a classificação das propostas qualificadas far-se-á pela ordem 

crescente dos preços propostos e aceitáveis, prevalecendo no caso de empate, o critério de sorteio, 

sem nenhum prejuízo ou invalidação dos atos administrativos, diante à ausência de qualquer das 

licitantes. 

9.6.8.1. As empresas concorrentes serão classificadas por ordem crescente, do menor para o maior 

preço global apresentado, sendo considerada vencedora a que apresentar o menor preço.  

9.6.8.2. Não serão levados em consideração vantagens ou desvantagens não previstas no Edital, 

bem como não serão admitidas correções de dados técnicos e financeiros após a entrega das 

propostas, salvo equívoco ou omissão irrelevante para o julgamento; 

9.6.8.3. O resultado será proferido em até 05 (cinco) dias úteis a contar da abertura das propostas, 

salvo a ocorrência de fatos que adiem a decisão, tais como impedimentos de ordem administrativa 

ou interposição de recursos; 

9.6.9. Na hipótese de empate, entre empresas não-enquadradas e àquelas Microempresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), a situação ensejará a aplicação das benesses previstas dos arts. 44 e 

45 da Lei Complementar nº 123/2006, conforme disposições contidas no Edital. 

9.6.10. Na hipótese de não haver entre as licitantes nenhuma Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP), o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame, conforme disposições contidas no Edital. 

9.6.11. Em caso de absoluta igualdade de condições, ou seja, empate entre duas ou mais propostas, 

após obedecido o disposto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, a classificação se fará por sorteio, em 

ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas. (art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993) 

9.7. Os anexos de ordem técnica (planilha orçamentária, composição de custos unitários, composição 

de BDI e cronograma físico-financeiro), poderão ser analisados por servidor designado pela GERÊNCIA 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, convidado pela Comissão de Licitação – CL, a ser realizada no ato da 

sessão pública de abertura da presente licitação ou a posteriori, constando objetivamente em ata 

circunstanciada o parecer “favorável” ou “não-favorável” quanto a referida qualificação da licitante, ou 

ainda, emitindo a parte o referido parecer, para que possa ser juntado aos autos do processo, e a 

comissão, norteada pelo parecer, possa dar prosseguimento ao certame, conforme o caso. 

9.8. A Comissão de Licitação – CL, ao término dos trabalhos de julgamento das propostas de preços, 

intimará as licitantes e fará anunciar sobre o resultado da classificação, na forma da Lei. 

9.9. Não tendo sido interposto recurso administrativo, tendo havido desistência expressa ou renúncia 

deste, ou ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, a Comissão de Licitação – CL proclamará a 

superação da fase, podendo avançar para fase seguinte, ou seja, homologação e adjudicação. 

9.10. A critério da Comissão de Licitação – CL, serão realizadas tantas reuniões e/ou sessões quanto 

necessárias, públicas ou não, podendo suspendê-las, sempre que julgar necessário, ou mesmo, em 

procedência à análise detalhada dos documentos apresentados, em qualquer fase da licitação, desde 

que observados os procedimentos previstos no Edital e na legislação em vigor. 

9.11. A Comissão de Licitação – CL, a qualquer tempo, poderá alterar as datas ou as pautas das reuniões 

e/ou sessões a serem realizadas, podendo inclusive, adotá-las ou transferi-las em função do 

desenvolvimento dos trabalhos ou conveniência. 
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9.12. Será lavrada ata circunstanciada de todas as reuniões e/ou sessões realizadas, que conterá toda e 

qualquer manifestação aos principais fatos e atos praticados, a qual deverá ser assinada pelos 

representantes presentes e membros da Comissão de Licitação – CL, e/ou subcomissão técnica, quando 

for o caso. 

9.13. Antes da publicação dos avisos oficiais, a qualquer tempo e em hipótese alguma, serão 

antecipadas aos licitantes e/ou a terceiros, quaisquer informações referentes aos resultados, avaliações, 

análises, julgamentos, homologação e adjudicação, ou mesmo, qualquer tipo de comparação entre as 

licitantes, relativo às propostas de preços e/ou às documentações apresentadas. 

9.14. Qualquer tentativa de influenciar comprovadamente a Comissão de Licitação – CL no 

procedimento de julgamento da presente licitação e/ou subcomissão, caso haja, resultará na exclusão 

sumária da licitante que o fizer. 

9.15. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Administração poderá fixar às licitantes credenciadas o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação 

de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que geraram a inabilitação ou 

desclassificação. (art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/1993) 

9.16. Os envelopes das licitantes inabilitadas, contendo as respectivas propostas, ficarão à disposição 

por 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data de encerramento do certame licitatório e, decorrido 

este prazo, sem que sejam reclamados pelo seu autor, poderá a Administração, devolvê-los ainda 

fechados e lacrados, assim como, também, dispensá-los e/ou destiná-los à sua extinção da maneira que 

lhe convir, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação, ou ainda, após exauridos todos 

os prazos recursais. (art. 43, inciso II, da Lei nº 8.666/1993) 

9.17. A critério da Comissão de Licitação – CL, todas as intimações e decisões referentes ao certame, 

ressalvadas aquelas cuja publicação na imprensa oficial, sejam obrigatórias, poderão ser divulgadas nas 

condições a seguir: 

a) nas reuniões e/ou qualquer sessão pública da presente licitação; ou 

b) no site do CAU/MS (https://transparencia.caums.gov.br/?p=1085) 

c) por qualquer outro meio que permita comprovação inequívoca do recebimento da comunicação 

pela licitante, quando for o caso. 

9.18. Não será exigido do licitante vencedor a prestação de garantia, diante da comprovação de possuir 

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

contratação.  

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Declaradas conclusas as fases da licitação, qualquer licitante, poderá manifestar sua intenção de 

recorrer, combatendo as decisões tomadas pela Comissão de Licitação – CL, fazendo-se promover no 

prazo da Lei, petição devidamente instruída da intenção de recurso. 

10.2. A propositura de recurso administrativo sobre o certame, obedecerá ao que estabelecem os 

incisos I, II e III, do art. 109, da Lei nº 8.666/1993, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação da licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição no Registro Cadastral de Fornecedores (RCF), sua alteração 

e/ou cancelamento; 

https://transparencia.caums.gov.br/?p=1085
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e) rescisão do contrato; (art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993) 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária e/ou de multa. 

10.3. Ao recorrente será concedido prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação das razões do 

recurso, contados da data de divulgação do resultado da respectiva fase, exceto se dela a licitante 

renunciar expressamente, ficando as demais, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, em igual 

prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada acesso 

imediato aos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, com vista franqueada ao 

interessado, aos autos do processo licitatório. (art. 109, § 6º, da Lei nº 8.666/1993) 

10.4. O acolhimento do recurso administrativo, assim como, sua reconsideração, implicará na 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento no presente certame e, extremamente 

vedado a qualquer licitante, tentar impedir o curso normal do processo licitatório, utilizando-se de 

recursos meramente protelatórios, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei. 

10.5. A falta de manifestação imediata e motivada da interposição de recurso, implicará decadência 

deste direito, e os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos, cabendo a Comissão de 

Licitação – CL proclamar a superação das fases e/ou dos atos praticados. 

10.6. Na hipótese de interposição de recurso, a Comissão de Licitação – CL notificará as demais 

licitantes, que poderão impugná-lo, após o que, com a apreciação de todas as argumentações, 

comunicará do seu resultado e, convocará os interessados para nova reunião e/ou sessão, caso 

necessário, na forma da Lei. 

10.7. Na hipótese de alguma licitante não renunciar ao direito da interposição de recurso, ou esteja 

ausente, o resultado do julgamento das fases ou dos atos praticados, será publicado na imprensa oficial, 

hipótese em que o prazo recursal, será computado da seguinte forma: 

a) para as licitantes presentes – a partir da ciência dos termos da ata; 

b) para as licitantes ausentes – a partir da data de circulação em Diário Oficial, contendo a referida 

publicação. 

10.8. A petição do recurso administrativo, caso haja, deverá ser impreterivelmente protocolizada na 

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – Setor de Atendimento, dirigida ao Presidente da 

Comissão de Licitação – CL, na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, 

na Rua Espirito Santo, n. 205, Jardim dos Estados, Campo Grande-MS, em dia de expediente, no horário 

compreendido entre as 12h00min às 18h00min, formalizada em vias originais, devidamente assinada 

pelo seu titular ou representante legal, observado os poderes para tal investidura. 

10.9. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal, intempestivos e/ou subscritos 

por representante não-qualificado legalmente ou não-identificado no processo licitatório para 

responder em nome da licitante, ou ainda, se peticionados na forma de cópias reprográficas 

(fotocópias), não-original ou não-autenticadas, por correio eletrônico (e-mail), ou que, por qualquer 

motivo diverso não seja possível aferir a sua legitimidade. 

10.10. À Comissão de Licitação – CL caberá, receber, examinar e instruir o recurso administrativo 

impetrado contra sua decisão e, caso não a reconsidere, fazê-lo subir, devidamente informados à 

autoridade superior, a quem caberá a decisão final. (art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666/1993) 

10.11. A decisão em grau de recurso será definitiva e, dela dar-se-á conhecimento a todos os 

interessados, não consubstanciando, em hipótese alguma, direito a qualquer tipo de apelação ou 

réplica, salvo disposições em contrário, obedecida a legislação em vigor. 
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10.12. Decididos todos os recursos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente submeterá para deliberação quanto à homologação do certame e 

a adjudicação do objeto da licitação a licitante vencedora, para que possa surtir efeitos legais, na forma 

da Lei. 

11. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

11.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus anexos, relativo as fases de 

habilitação e classificação da proposta de preços, bem como, a regularidade dos atos praticados, a 

homologação do certame e a adjudicação de seu objeto a licitante vencedora, será promovida por ato 

da autoridade competente, após a regular decisão dos expedientes apresentados a fase recursal. (art. 

43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993) 

11.2. Após a homologação e adjudicação, não será admitido à licitante vencedora, desistência de sua 

proposta de preços, contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na 

forma da Lei. (art. 43, § 6º, da Lei nº 8.666/1993) 

11.3. O resultado final, contendo a homologação e adjudicação da presente licitação, será nos mesmos 

meios de divulgação utilizados anteriormente, senão quando dos avisos, ou seja, publicados na 

imprensa oficial. 

12. DA CONTRATAÇÃO E FORMALIZAÇÃO 

12.1. As obrigações decorrentes desta licitação, serão formalizadas através de contrato, nota de 

empenho e/ou instrumento equivalente, observando-se as condições fixadas no Edital e seus anexos, na 

legislação vigente e, em particular, na proposta vencedora. 

12.2. Constatada a regularidade da homologação e adjudicação, a licitante vencedora ou beneficiária 

será convocada para assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, conforme 

o caso, que deverá aceitá-los e retirá-los, dentro do prazo estabelecido, considerando-se razoável para 

este fim, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua convocação por parte da 

Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, 

da Lei nº 8.666/1993. (art. 64, da Lei nº 8.666/1993) 

12.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de apresentação da proposta de preços, sem convocação 

para assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, ficarão as licitantes 

liberadas dos compromissos assumidos, salvo quando ratificadas as condições propostas até o 

vencimento desse prazo, podendo ser prorrogado por igual período, de comum acordo entre as partes. 

(art. 64, § 3º, da Lei n° 8.666/1993) 

12.4. A licitante vencedora observará e cumprirá os seguintes prazos para início, e execução total dos 

serviços: 

a) até 05 (cinco) dias úteis para a assinatura do contrato, contados da respectiva notificação; 

b) até 03 (três) dias úteis para a emissão da respectiva Ordem de Serviço, contados a partir da 

assinatura do contrato; 

c) até 02 (dois) dias úteis para o início dos serviços, contados a partir da emissão da Ordem de 

Serviço; 

d) até 10 (dez) dias para recebimento definitivo dos serviços, contados da assinatura do termo de 

recebimento provisório, quando os serviços estiverem perfeitamente executados, ou após as 

devidas correções, na forma das disposições constantes no art. 69, da Lei nº 8.666/93; 
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e) até 90 (noventa) dias, para a execução total dos serviços, contados da emissão da Ordem de 

Serviço, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa. 

12.5. O prazo estipulado para assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, 

poderá ser prorrogado, em uma única vez, por igual período, durante o seu transcurso, quando 

solicitado pela licitante vencedora ou beneficiária, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 

CAU/MS. (art. 64, § 1º, da Lei nº 8.666/1993) 

12.5.1. Será considerado motivo justificado as suspensões de atividades decretada pelo poder público 

em razão de pandemia e/ou estado de calamidade pública. 

12.6. Quando a convocada não assinar o contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, ou 

ainda, não aceitá-los ou retirá-los nos prazos e condições estabelecidas, será facultado à Administração, 

convocar as licitantes remanescentes, de forma subsequente, na ordem de classificação, para fazê-los 

em igual prazo, ou mesmo, revogar a licitação, independentemente da cominação do art. 81, da Lei n° 

8.666/1993. (art. 64, § 2º, da Lei nº 8.666/1993) 

12.6.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente dentro do prazo estabelecido neste ato convocatório, caracterizará o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-o às sanções previstas na Lei 8.666/93. 

12.7. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

12.7.1. Após transcorrido a fase recursal, tendo sido a presente licitação, homologada e adjudicada, 

por ocasião da assinatura do contrato, ata e/ou instrumento equivalente, a licitante convocada 

deverá apresentar à CONTRATANTE: 

a) Prova de regularidade, na forma e condições do Edital, para com a(s) ou o(s): 

I.  Fazenda Federal e a Seguridade Social (INSS) – certidão conjunta; 

II. Fazenda Estadual; 

III. Fazenda Municipal; 

IV. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

V. Justiça do Trabalho (CNDT). 

b) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT), de titularidade do responsável, por parte da CONTRATADA, devidamente quitada e recolhida, 

referente a execução da obra ou serviços, objeto da contratação. (Súmula n° 260 – TCU) 

c) Comprovação de registro e regularidade, através de certidão atualizada, da licitante 

vencedora, bem como, de seu(s) responsável(is) técnico(s), expedida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-BR), nos termos da 

legislação aplicável, de titularidade da empresa licitante, legalmente habilitada para o exercício de 

suas atividades. No caso das empresas com registro no CREA, deverá ser apresentado o “VISTO” no 

registro, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul  (CREA/MS), 

nos termos da Resolução CONFEA n° 1.121, de 13 de dezembro de 2019 e suas alterações, daqueles 

que por ventura possuam sede social fora da circunscrição do Estado de Mato Grosso do Sul (MS). 

12.7.2. A não-apresentação da documentação supracitada nas alíneas do subitem anterior, no prazo 

estabelecido no Edital, implicará em declínio por parte da empresa vencedora ao direito de 

contratação, sendo facultado à Administração, a seu critério, convocar as demais licitantes 

remanescentes, na forma da Lei. 
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12.8. É de responsabilidade do Contratado as despesas referentes a registros ou outras quaisquer, seja 

de que naturezas forem, as quais incidam ou venham a incidir sobre o Contrato. 

12.9. A contratação vigorará pelo prazo de 03 (tres) meses a contar a data de sua assinatura, podendo o 

mesmo ser prorrogado por igual período, por motivo devidamente justificado e interesse mútuo das 

partes, mediante Termo Aditivo. 

12.10. O pagamento será efetuado para conta corrente indicada pelo licitante, em parcelas quinzenais e 

consecutivas, irreajustáveis, após medição dos serviços efetivamente realizados, conforme Cronograma 

Físico Financeiro de execução, em um prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após a comprovação 

da sua conformidade, mediante apresentação da fatura/nota fiscal, acompanhada de relatórios emitidos, 

com a descrição detalhada das tarefas realizadas, atestadas pelo responsável técnico pela ação, e 

comprovação do recolhimento das contribuições sociais (INSS/FGTS).  

12.10.1. O pagamento somente se dará mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente 

preenchida e acompanhada da comprovação da regularidade fiscal obrigatória, mediante a 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

e INSS e Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

devidamente atualizadas. 

12.10.2. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de liquidação 

de qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de penalidade ou 

inadimplemento contratual, atraso do pagamento dos salários e recolhimento dos respectivos 

encargos sociais; 

12.10.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa vencedora não tenha 

concorrido de alguma forma para o fato, o valor devido, será atualizado financeiramente, pela variação 

integral do Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, de acordo com o § 1º do artigo 42 da Lei 

12.378/2010;  

12.10.4. A contratada não poderá pleitear junto ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE 

MATO GROSSO DO SUL - CAU/MS, quaisquer pagamentos motivados por eventuais falhas ou erros 

contidos em suas propostas comerciais; 

12.10.5. O pagamento somente será efetuado após o recolhimento, pela contratada, de eventuais 

multas que lhe tenham sido impostas; 

12.11. Na ocorrência de eventuais falhas e/ou defeitos, na execução do objeto do presente certame, o 

CAU/MS, relacionará em laudo, fornecendo cópia ao licitante, para que, o mesmo possa providenciar as 

devidas correções que se fizerem necessárias; 

12.11.1.  As correções necessárias deverão ser realizadas dentro do prazo fixado para o recebimento 

definitivo. Caso exceda o mesmo, o licitante ficará sujeito às penalidades previstas no edital. 

12.12. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, relativo ao objeto desta contratação é 

devido no Município onde a contratada possua seu estabelecimento prestador ou, em consonância com 

as disposições contidas no art. 3, da Lei Complementar Federal 116, de 31/07/2003. 

12.13. O atraso injustificável na execução dos serviços ou a sua inexecução total ou parcial, sujeitará o 

licitante vencedor, as seguintes sanções: 

12.13.1. Advertência 

12.13.2. multa de 2,5% (dois virgula cinco por cento) do valor global do contrato ou instrumento 

equivalente, quando deixar de cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com as 

especificações, até o prazo de dez (10) dias; 
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12.13.3. multa de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, quando deixar de cumprir as 

obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com as especificações, após o décimo (10º) dia, 

até o limite de vinte (20) dias; 

12.13.4. multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, quando deixar de cumprir as 

obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com as especificações, após o vigésimo (20º) dia, e 

rescisão contratual; 

12.13.5. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o CAU/MS, 

pelo prazo de 18 (dezoito) meses, na ocorrência das hipóteses legais; 

12.14. As penalidades são distintas, e a aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação de outras 

sanções previstas neste certame, nem impede a rescisão contratual; 

12.15. As irregularidades de caráter comercial ou técnico estão sujeitas às penalidades previstas no 

presente edital. 

12.16. No caso de aplicação de qualquer uma das sanções prevista no presente item, ou a mais de uma 

concomitantemente, será garantida a prévia defesa, no prazo legal. 

12.17. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, independentemente de 

notificação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA, outros direitos, especialmente o de 

indenização, além daqueles referentes ao recebimento das etapas dos serviços já executados, na 

ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 

8.666/93, notadamente quando se verificar a inadimplência da CONTRATADA no seguinte: 

a) não cumprimento de qualquer cláusula, ou condições do Contrato; 

b) subcontratação total ou parcial, superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, objeto 

do presente certame licitatório; 

c) desatendimento às determinações regularmente emanadas do CONTRATANTE; 

d) reiterado cometimento de falhas na execução do Contrato; 

e) decretação de falência ou dissolução da sociedade. 

12.17.1. No caso da rescisão contratual ocorrer por ato unilateral do CAU/MS, fica-lhe assegurada a 

assunção imediata dos serviços no estado em que se encontrem, para ressarcimento da 

Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos 

créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 

12.17.2. A rescisão será sempre precedida de expressa fundamentação e comunicação do 

CONTRATANTE e, terá suas condições consignadas em instrumento próprio. 

12.18. O Contrato poderá, ainda, ser rescindido por acordo entre as partes, sem prejuízo das 

penalidades, cabíveis, mediante prévia e expressa comunicação de uma parte a outra com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE, que deverá ser 

expressamente indicada, justificada e demonstrada mediante documentos hábeis, juntados ao processo. 

12.19. Seguindo o disposto no artigo 73, da Lei 8.666/93, o recebimento provisório dos serviços será 

realizado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; o recebimento 

definitivo se dará por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da mesma 

Lei. 
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12.20. O licitante vencedor deverá, às suas expensas: 

a) instalar placas indicativas, sinalizadores, barreiras, sinais vermelhos, sinais de perigo, sinais de 

desvio, dentre outros, em quantitativos necessários e suficientes para garantir a segurança das 

pessoas e da execução dos serviços, CONFORME NBR; 

b) Manter no escritório da obra o Diário de Obras impresso, atualizado diariamente e ao final de 

cada mês, ou junto com a medição, enviar cópia do mesmo ao CAU/MS (impresso e digital). A 

fim de maior interação, devendo ser enviado diariamente ao CAU/MS, por intermédio do fiscal 

designado, as anotações do Diário de Obra, via correio eletrônico (e-mail); 

c) Quando da assinatura do Contrato, entregar orçamentos, cronogramas, e outros documentos 

constantes da sua proposta, em meio digital (informatizado) no formato Excel (xls), Word (doc); 

como também, pelo mesmo meio digital (informatizado), deverão ser recebidas as medições, as 

imagens (JPG), os eventuais aditamentos (envolvendo alterações na planilha orçamentária) e o 

diário de obras. Toda essa documentação também deverá ser entregue em duas (02) cópias 

impressas em papel; 

d) Efetivar o registro fotográfico em meio digital, antes do início dos serviços, durante a execução 

e após a conclusão, dentro do prazo estipulado para entrega; 

e) Fornecer ao CAU/MS, cópia em CD do registro fotográfico realizado;  

12.21. O licitante vencedor deverá preferencialmente absorver mão-de-obra de, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) da localidade onde serão executados os serviços objeto do presente.  

12.22. O licitante vencedor deverá garantir o acompanhamento permanente do responsável técnico 

durante a execução do objeto do presente, sendo que na ocorrência de substituição do mesmo, em 

situação excepcional, deverá ser feita por profissional com qualificações técnicas iguais ou superiores, 

com prévia aprovação pelo CAU/MS, que também poderá solicitar a substituição do mesmo, com as 

justificativas devidamente fundamentadas; 

12.23. O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL - CAU/MS, deverá 

nomear Agente Público, para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do 

presente certame licitatório de conformidade com o art. 67, da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores; 

12.24. O licitante vencedor será responsável por todos os encargos de possíveis demandas trabalhistas, 

civil ou penal, relacionadas à prestação dos serviços, pelos encargos fiscais e comerciais, previdenciários 

e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL - CAU/MS em decorrência da 

adjudicação do presente Certame Licitatório de conformidade com a Lei nº 8.666/93 - art. 71, §§ 1º e 2º 

e demais normas legais aplicáveis a espécie;  

12.25. A inadimplência da licitante Contratada, com referência aos encargos estabelecidos na condição 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL - CAU/MS, e nem poderá onerar o objeto do presente certame 

licitatório, razão pela qual a licitante Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO 

GROSSO DO SUL - CAU/MS; 

12.26. O licitante vencedor será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas 

dependências do CAU/MS; 
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13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação, ocorrerão à conta dos recursos consignados no 

orçamento do CAU/MS, de acordo com o Plano de Ação para o exercício de 2020, abaixo discriminadas, 

aportadas para o exercício financeiro do ano corrente, ou no futuro, à dotação que a substituir, em 

razão de alterações do orçamento contábil. 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF Nº 14.807.913/0001-29 

Dotação: 6.2.2.1.1.01.04.04.012 – Serviços de Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 

13.2. O valor estimado e máximo para a contratação é de R$ 214.888,28  (duzentos e quatorze mil, 

oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), em razão dos preços de mercado, apurados 

pelo sistema oficial de referência de preços da Administração Pública.  

13.3. A proposta de preços que ultrapassar os valores da “planilha orçamentária” (orçamento-base), 

unitário ou total, disponibilizado pelo CAU/MS, apresentando-se superior ao estimado, considerando os 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA (E.S.S.M.O.) e composição dos BENEFÍCIOS E DESPESAS 

INDIRETAS (BDI) adotados, será sumariamente desclassificada. (art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993) 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. As condições estabelecidas no Edital e seus anexos, constituem-se parte integrante e 

complementar do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, independentemente de 

transcrição do seu texto ou redação, como se neles estivessem contidas e a ele se vincula. 

14.2. Até a assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, a licitante 

adjudicada poderá ser sumariamente excluída, se o CAU/MS tiver conhecimento de fato desabonador à 

sua habilitação e/ou classificação, conhecidos após o julgamento do certame em epígrafe, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, na forma da Lei. 

14.3. Até a assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, o CAU/MS poderá 

suspender, revogar, ou anular no todo ou em parte, a presente licitação, assim como itens da planilha 

orçamentária, sem que, em decorrência de quaisquer dessas medidas, tenham os participantes direito à 

indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza. 

14.4. Sempre que se fizer necessário, o CAU/MS, após assinatura do contrato, se reserva o direito de 

acréscimo ou decréscimo das quantidades discriminadas no ANEXO I, observado o limite legal de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reformas de 

edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. (art. 

65, § 1º, da Lei nº 8.666/93), não podendo nenhum acréscimo ou supressão exceder o referido limite, 

salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (art. 65, § 2º, I, do mesmo 

diploma legal) 

14.5. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto ou reservado, que 

possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade e isonomia, entre as licitantes. 

14.6. A tentativa de impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento 

licitatório, será considerado crime, e ocasionará ao autor da conduta, a aplicação de penalidades 

cabíveis e impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das sanções 

previstas na legislação em vigor. (art. 93, da Lei nº 8.666/1993). 

14.7. Correrão por conta do CAU/MS, as despesas que incidirem sobre a formalização do contrato, aí 

incluídas tão somente às decorrentes de sua publicação, que deverá ser efetivada em imprensa oficial. 

(art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993) 
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14.8. As normas disciplinadoras da licitação, serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

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

e a segurança da contratação. 

14.9. Não serão aceitos qualquer tipo documento remetido por aparelhos fac-símile (fax), apresentados 

em papel térmico e/ou copiativo, ou ainda, qualquer outro meio eletrônico de transmissão de dados, 

salvo quando, apresentados em original ou autenticados por qualquer meio oficial. 

14.10. Será dispensado o “reconhecimento de firma”, a qualquer tempo e quando exigível, se for 

possível confrontar a assinatura do signatário com aquela constante do seu documento de identificação, 

ou ainda, estando este presente e assinar o documento diante de membro da Comissão de Licitação – 

CL. (art. 3º, inciso I, da Lei nº 13.726/2018) 

14.11. Na contagem dos prazos referidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de 

vencimento, considerando que, só se iniciam e vencem os prazos fixados, em dia de expediente no 

CAU/MS. (art. 110, da Lei nº 8.666/1993) 

14.12. Não havendo expediente, ou ainda, ocorrendo qualquer fato superveniente, caso fortuito ou 

força maior, que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão pública de abertura será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário 

anteriormente fixados no Edital, sem prejuízo dos demais atos legais, salvo comunicação expressa em 

contrário. 

14.13. Para agilidade dos expedientes administrativos, solicita-se que as proponentes interessadas, 

façam constar na documentação requerida para participação da presente licitação, dados cadastrais 

impreterivelmente atualizados, como por exemplo: endereços, telefones, e-mail, preposto e/ou 

responsável para contato. 

14.14. A Comissão de Licitação – CL, para atender o interesse da Administração, poderá relevar 

omissões puramente formais, caso sejam observadas na documentação confiada ao certame, 

constituída da habilitação e/ou proposta de preços, desde que, não contrariem a legislação em vigor e 

não comprometam a lisura da licitação, sem prejuízo da promoção de diligências, quando e sempre que 

necessário. 

14.15. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, em despacho fundamentado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, sem a obrigação de indenizar. (art. 49, da Lei nº 8.666/1993) 

14.16. As licitantes não terão direito à indenização, em decorrência da anulação e/ou revogação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé, de ser ressarcido pelos encargos 

que tiver suportado no cumprimento do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, 

quando for o caso. 

14.17. A participação na presente licitação, implica na aceitação integral e irretratável das normas 

contidas no Edital e seus anexos, bem como, na observância das regras e preceitos legais 

regulamentadores pertinentes. 

14.18. O Edital e seus anexos, terão seus efeitos nos termos do “parágrafo único” do art. 38, da Lei nº 

8.666/1993, após examinados e aprovados pela ASSESSORIA JURÍDICA do CAU/MS. 

14.19. O Edital e seus anexos, poderão ser obtidos gratuitamente, na forma eletrônica, por meio 

digital, através de download (via internet), no sítio oficial do CAU/MS 

(https://transparencia.caums.gov.br/?p=1085), os quais, também, poderão ser examinados e adquiridos 

na Gerência Administrativa e Financeira, na forma eletrônica, por meio digital, na sede do CAU/MS, 

situada na Rua Espirito Santo, n. 205, Jardim dos Estados, Campo Grande-MS, em dia de expediente, no 

https://transparencia.caums.gov.br/?p=1085
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horário compreendido entre as 13h00min às 17h00min, desde que fornecido pelo interessado, 

dispositivo de armazenamento de dados específico para tal fim (CD, DVD, PEN DRIVE, etc.), assim como, 

quando das hipóteses de vista franqueada. (art. 32, § 5º, da Lei nº 8.666/1993) 

14.20. Os resultados do presente certame licitatório sob forma de relatórios, metodologias, trabalhos, 

artigos, programas de computador ou quaisquer outras formas de desenvolvimento da tecnologia 

gerada, em nenhuma hipótese poderão ser divulgados ou apropriados, sem o prévio e expresso 

consentimento do CAU/MS, especialmente do artigo 111 da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.973/04. 

15. DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal de Campo Grande, MS, para processar e julgar qualquer 

controvérsia resultante da licitação, que não possam ser dirimidas administrativamente,  com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

16. DOS ANEXOS DO EDITAL 

16.1. Constituem anexos do Edital, dele fazendo parte integrante e complementar: 

 ANEXO I – Projeto básico e/ou executivo;  

 Planilha orçamentária 

 Composição de custo unitário 

 Orçamento resumo 

 Cronograma físico-financeiro 

 Composição BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) 

 Modelo de planilha orçamentária com BDI em branco 

 Projeto arquitetônico 

 Projeto estrutural  

 Projeto hidrossanitário 

 Projeto de segurança contra incêndio e pânico - PSCIP 

 Memorial descritivo da obra 

 ANEXO II – Declaração de enquadramento de porte empresarial (ME/EPP);  

 ANEXO III – Termo de credenciamento (procuração particular);  

 ANEXO IV – Declaração de inexistência de fato impeditivo;  

 ANEXO V – Atestado de visita técnica;  

 ANEXO VI – Declaração de desistência ou renúncia da visita técnica;  

 ANEXO VII – Declaração de disponibilidade técnico-operacional;  

 ANEXO VIII – Declaração das Normas de Segurança e Saúde no Trabalho (SST/MTE);  

 ANEXO IX – Declaração de responsabilidade técnica (RT);  

 ANEXO X – Termo de autorização/compromisso profissional do responsável técnico;  

 ANEXO XI – Declaração de sujeição aos termos do Edital;  

 ANEXO XII – Declaração de elaboração independente de proposta;  

 ANEXO XIII – Proposta de preços;  

 ANEXO XIV – Minuta do contrato administrativo. 

 ANEXO XV - Termo de Referência 

 ANEXO XVI - Projeto elétrico e de rede lógica   

Campo Grande, MS, 02 de julho de 2020. 
 

Arquiteto e Urbanista LUÍS EDUARDO COSTA 

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL. 

https://transparencia.caums.gov.br/wp-content/uploads/1.6-PLANILHA-OR%C3%87AMENT%C3%81RIA-COMPLETA_COM-BDI-EM-BRANCO.xlsx
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