
 

 

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 053/2022 
(Processo Administrativo n° 0070/2022) 

EXCLUSIVO ME/EPP 
 
Torna-se público que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais – CAU/MG, por 
meio da Departamento de Compras, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor 
preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução 
Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável. 
 
Data da sessão: 26/09/2022 
 
Link: https://www.gov.br/compras/pt-br  
 
Horário da Fase de Lances: 9:00 às 15:00 h 
 
UASG: 926482 
 

1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 

1.1 O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para prestação de serviço de 
Consultoria em Gestão Documental, para diagnóstico da situação arquivística e execução de serviços, 
aplicação da tabela de temporalidade; capacitação dos empregados e indicação de especificações 
técnicas para contratação de serviços de organização física, digitalização e gerenciamento eletrônico 
de documentos, para atender às necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado 
de Minas Gerais – CAU/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso 
de Contratação Direta e seus anexos. 
 

1.2 A contratação ocorrerá em item/lote único, conforme tabela constante abaixo: 
 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Médio 

1 

Realização de diagnóstico da situação 
documental do arquivo do CAU/MG, 
incluindo os documentos constantes do 
arquivo corrente, intermediário e 
permanente 

Unidade 1  R$ 14.715,00  R$ 14.715,00 

2 

Aplicação do Código de Classificação e 

Tabela de Temporalidade e Destinação 

de Documentos elaborada pelo Arquivo 

Nacional 

Unidade 1 R$23.737,50 R$23.737,50 

3 

Capacitação dos empregados do 

CAU/MG, por meio de treinamento, para 

que seja possível o desenvolvimento e 

manutenção do trabalho posterior 

Unidade 1 R$7.020,00 R$7.020,00 
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4 

Estudo Técnico Preliminar com a 

definição de especificações técnicas para 

a contratação do serviço de organização 

física, aplicação dos instrumentos 

arquivísticos e destinação final dos 

documentos. 

Unidade 1 R$6.725,00 R$6.725,00 

Valor Total Global: R$52.197,50 
 (Cinquenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos) 

 
(**) Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no Compras.gov e as 

especificações constantes deste Aviso, prevalecerão as descritas no Aviso de Dispensa Eletrônica e Anexos. 

 
1.3 Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu 

interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para 
todos os itens que o compõem. 
 

1.4 O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso 
de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2 PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA 

 

2.1 A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica 
integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet 4.0, disponível no endereço 
eletrônico http://comprasnet.gov.br/ 
 
2.1.1 Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa 
Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e 
operacionalização. 
 
2.1.2 O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão 
entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 
 
2.2 Não poderão participar desta dispensa os fornecedores: 
 
2.2.1 que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s); 
 
2.2.2 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
2.2.3 que se enquadrem nas seguintes vedações: 
 

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 
a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 
técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens 
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a ela necessários; 
c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar 
em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 
civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, concorrendo entre si; 
f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 
nos casos vedados pela legislação trabalhista 

 
2.2.3.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico; 
 
2.2.3.2 aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a outra 
pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

 
2.2.4 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 
746/2014-TCU-Plenário); e 
 
2.2.5 Sociedades Cooperativas. 
 

3 INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 

 

3.1 O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua 
proposta inicial, na forma deste item. 
 
3.2 O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, 
exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto 
ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura do procedimento. 
 

3.2.1 A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos 
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 
3.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada. 
 
3.4 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
prestação dos serviços; 
 

3.4.1 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 



 

 

 
3.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 
doze meses. 
 
3.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
 
3.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 
3.8 Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou 
modificá-la; 
 
3.9 No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações: 
 

3.9.1 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 
3.9.2 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 
3.9.3 que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus 
anexos; 
3.9.4 que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo 
como firmes e verdadeiras; 
3.9.5 que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 
da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91. 
3.9.6 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIII, da Constituição; 

 

4 FASE DE LANCES 

 

4.1 A partir das 9:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será 
automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto 
neste aviso. 
 
4.2 Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
 

4.2.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 
 
4.3 O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação 
ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
 



 

 

4.3.1 O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja 
vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo 
tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta. 

 
4.3.2 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 50,00 
(cinquenta reais). 

 
4.4 Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro no sistema. 
 
4.5 Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
4.6 Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do fornecedor. 
 
4.7 Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu 
encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de 
classificação. 
 

4.7.1 O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário 
indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo 
similar. 

 

5 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

 

5.1 Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a 
contratação. 
 
5.2 No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá 
haver a negociação de condições mais vantajosas. 
 

5.2.1 Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor 
preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração. 
5.2.2 A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de 
classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de 
sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação. 
5.2.3 Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento 
da dispensa eletrônica. 
 

5.3 Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos 
complementares, adequada ao último lance. 
 

5.3.1 Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta deverá encaminhar 
planilha com indicação de custos, com os valores adequados à proposta vencedora. 
 

5.4 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
 



 

 

5.5 Será desclassificada a proposta vencedora que: 
 

5.5.1 contiver vícios insanáveis; 
5.5.2 não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos; 
5.5.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 
5.5.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
5.5.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, 
desde que insanável. 
 

5.6 Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 
 

5.6.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
5.6.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 
coletivas de trabalho vigentes. 

 
5.7 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 
 
5.8 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço. 
 

5.8.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 
5.8.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 
regime. 

 
5.9 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
 
5.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
5.11 Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para 
a sua continuidade. 
 
5.12 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o 
disposto neste Aviso de Contratação Direta. 
 
 
 



 

 

6 HABILITAÇÃO 

 

6.1 Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase 
de lances. 
 
6.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 

a) SICAF; 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

 
6.2.1 Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 
6.2.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
6.2.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas 
no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 

6.2.2.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
6.2.2.1.2 O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação 

 
6.2.3 Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição 
de participação. 
 

6.3 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio 
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 
 

6.3.1 É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a 
respectiva documentação atualizada. 
6.3.2 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) 
certidão(ões) válida(s). 

 
6.4 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será 



 

 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de 
inabilitação. 
 
6.5 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 
 
6.6 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço 
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
 
6.7 O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do 
item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
 
6.7.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 
o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do fornecedor 
nos remanescentes. 
 
6.8 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, 
sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade. 
 
6.9  Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de 
Contratação Direta. 
 

6.9.1 Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação. 

 
6.10 Qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, conforme o que se segue: 
 

• Apresentação de pelo menos 1(um) atestado fornecido por pessoa de direito público ou privado 
comprovando que a licitante já desempenhou satisfatoriamente a aplicação de Código de 
Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arquivo, que 
representa a parcela de maior relevância técnica e maior valor significativo da contratação 

 
6.11 Qualificação econômico-financeira, mediante a apresentação de certidão negativa de feitos sobre 
falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 
 
6.12  Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado. 
 

7 CONTRATAÇÃO 

 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de 
Contrato. 
 



 

 

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta. 
 

7.2.1 O prazo previsto para assinatura do contrato poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 

7.3 O Aceite da Ordem de Serviço/Compra ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
 

7.3.1 referida Ordem de Serviço/Compra está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021; 
7.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e 
seus anexos; 
7.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 
da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da 
mesma Lei. 

 
7.4 O instrumento contratual relativo à presente contratação terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da data da sua publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado nos termos do 
artigo 11 da Lei 14.133/2021. 
 
7.5 Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições 
de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante 
a vigência do contrato. 
 

8 SANÇÕES 

 

8.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 
155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam: 
 

8.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato; 
8.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
8.1.3 dar causa à inexecução total do contrato; 
8.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
8.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
8.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
8.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
8.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 
8.1.9 fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
8.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
 

8.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
 



 

 

8.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 
8.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 
8.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar 
a imposição de penalidade mais grave; 
b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12; 
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 
8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo 
prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem 
como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

 
8.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 
 

8.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 
8.3.2 as peculiaridades do caso concreto; 
8.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
8.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
8.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

 
8.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
 
8.5 A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 
 
8.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
8.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 
8.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 



 

 

8.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes 
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
 
8.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
8.11 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso. 
 

9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de Contratações Públicas - 
PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral 
Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende 
atender. 
 
9.2 No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento 
fracassado), a Administração poderá: 
 

9.2.1 republicar o presente aviso com uma nova data; 
9.2.2 valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao 
procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que 
atendidas às condições de habilitação exigidas. 

 
9.2.2.1 No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste 
procedimento. 

 
9.2.3 fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, 
conforme o caso. 
 

9.3 As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o 
comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto). 
 
9.4 Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo 
não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente 
competente da Administração na respectiva notificação. 
 
9.5 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua 
desconexão. 
 
9.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário. 
 
9.7 Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão 
o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação 
relativa ao procedimento. 



 

 

 
9.8  No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
 
9.9 As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
9.10 Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo de contratação. 
 
9.11 Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 
 
9.12 Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 
 
9.13 Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
9.13.1 ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação 
9.13.2 ANEXO II – Estudo Técnico Preliminar 
9.13.3 ANEXO III – Termo de Referência 
9.13.4 ANEXO IV – Modelo de Proposta 
 
 
  



 

 

 
ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 

 
 
1 Regularidade fiscal, social e trabalhista: 
 
1.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 
 

1.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora- Geral da Fazenda Nacional. 

 
1.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
1.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 
1.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou 

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
 
1.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao 

objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 

2  Qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, conforme o que se segue: 
 

• Apresentação de pelo menos 1(um) atestado fornecido por pessoa de direito público ou privado 
comprovando que a licitante já desempenhou satisfatoriamente a aplicação de Código de 
Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arquivo, que 
representa a parcela de maior relevância técnica e maior valor significativo da contratação. 

 
3 Qualificação econômico-financeira, mediante a apresentação de certidão negativa de feitos sobre 
falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 
 
** Nas contratações para entrega imediata, com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de 
fornecimento, e contratações com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de 
licitação para compras em geral, conforme artigo 20, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 
de julho de 2021, somente será exigida das pessoas jurídicas a comprovação da regularidade fiscal 
federal, social e trabalhista e, das pessoas físicas, a quitação com a Fazenda Federal. 



 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA EM GESTÃO DOCUMENTAL 
 

INTRODUÇÃO 

 
O presente estudo tem por objetivo avaliar a viabilidade técnica e econômica para a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de Consultoria em Gestão Documental, para 
diagnóstico da situação arquivística e execução de serviços, aplicação da tabela de temporalidade, 
capacitação dos empregados e indicação de especificações técnicas para contratação de serviços de 
organização física, digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos, para atender às 
necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais (CAU/MG). Os 
serviços a serem realizados compreendem: 
 

• Realização de diagnóstico da situação documental do arquivo do CAU/MG, incluindo os 
documentos constantes do arquivo corrente, intermediário e permanente; 
 

• Aplicação da tabela de temporalidade elaborada pelo Arquivo Nacional; 
 

• Capacitação dos empregados do CAU/MG, por meio de treinamento, para que seja possível o 
desenvolvimento e manutenção do trabalho posterior; 
 

• Estudo Técnico Preliminar com a definição de especificações técnicas para a contratação do 
serviço de organização física, aplicação dos instrumentos arquivísticos e destinação final dos 
documentos. 

 
DA JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 
A Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos 
e privados e estabelece, em seu artigo 1º, ser “dever do Poder Público a gestão documental e a 
proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, 
ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação”. No artigo 18, a citada Lei 
confere ao Arquivo Nacional a competência para a gestão e recolhimento dos documentos produzidos 
e recebidos pelo Poder Executivo Federal. 
 
Em linha com suas atribuições legais, o Arquivo Nacional, entidade vinculada ao Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, editou a Portaria nº 398, de 25 de novembro de 2019, que aprovou o Código de 
Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arquivo relativos às 
atividades-fim dos Conselhos de Fiscalização Profissional e previu a obrigação de tais entidades 
elaborarem relatório circunstanciado com análise do impacto da utilização dos instrumentos de gestão 
de documentos em cada órgão/entidade, apontando as necessidades de alteração e/ou 
complementação. 
 
A precitada Portaria prescreveu, ainda, que os Conselhos de Fiscalização Profissional deverão elaborar 
Listagens de Eliminação de Documentos, resultantes da aplicação do Código de Classificação e da 
Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às atividades-fim, que 
serão aprovadas pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e pela autoridade 
competente no âmbito de cada Conselho de Fiscalização Profissional e encaminhadas ao Arquivo 
Nacional para que seja autorizada a eliminação dos documentos, conforme legislação em vigor. 
 
Todos os Conselhos Profissionais do Brasil se submetem às normas do Arquivo Nacional, bem como 
à legislação arquivística em vigor, pois trabalham com documentos públicos e estes devem ser 
gerenciados de forma eficiente e eficaz. 
 
Assim, considerando que, ao longo dos 11 anos de atuação, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de Minas Gerais (CAU/MG) produziu e acumulou uma quantidade expressiva de documentos em seus 
arquivos físicos e digitais, e necessita classificar os documentos acumulados e elaborar lista de 
eliminação em obediência à a Portaria nº 398, de 25 de novembro de 2019, do Arquivo Nacional. 
 



 

 

Considerando que, atualmente, os espaços para armazenamento dos documentos do Conselho 
apresentam-se fora dos padrões exigidos e inadequados para sua operacionalização, dificultando seu 
manuseio e ocasionando demora no acesso. 
 
Considerando que o acervo documental do CAU/MG é composto por documentos de uso corrente 
produzidos por seus setores ou recebidos do público externo (relacionados tanto à área-meio quanto à 
área-fim) que, ao atingirem o objetivo de sua criação, tornam-se expressiva massa documental. 
 
Considerando que no quadro de empregados atual do CAU/MG não há agentes com atribuições 
relacionadas à gestão de documentos ou que possuam formação/qualificação técnica adequada para 
o desempenho de tais funções.  
 
Ademais, existe uma demanda de consultas a processos em geral, seja para resposta à 
sociedade/profissionais, elaboração de pareceres técnicos ou apresentação de respostas/justificativas 
aos órgãos fiscalizadores e outros, o que requer uma melhor organização do acervo existente, com 
métodos de arquivamento mais eficazes, e um levantamento de documentos que possivelmente 
possam ser descartados. 
 
Em razão de todo exposto, busca-se contratar uma empresa especializada em gestão documental para 
aplicação de técnicas arquivísticas, de modo a atender as necessidades do CAU/MG e as exigências 
legais do Arquivo Nacional, assegurando o gerenciamento de documentos físicos e eletrônicos, 
organização, melhoria do espaço físico e conservação do acervo do Conselho, além de capacitar os 
empregados do CAU/MG para desenvolvimento e continuidade da atividade. 
 
Entende-se que a contratação se mostra necessária, haja vista que a efetiva gestão de documentos se 
dá por intermédio não só da ciência arquivística, mas, também, das tecnologias existentes, e se 
fundamenta na premissa de que deve haver segurança, organização e agilidade na recuperação dos 
documentos, permitindo o acesso à informação certa, em momento oportuno para as tomadas de 
decisões, assegurando a transparência e a preservação da memória do Conselho. 

 
ÁREA REQUISITANTE 

 

Área Requisitante Responsável 

 SECRETARIA GERAL  Adriana de Fátima Valadares Santos 

 

REQUISITOS DA CONTRAÇÃO 

 
A empresa deverá apresentar como requisito para a habilitação, com base nos artigos 66, 67, 68, 69 e 
70 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o seguinte: 

 
• Habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, habilitação econômico-financeira, 

regularidade fiscal e trabalhista, cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da 
Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999). 

 
• Qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, conforme o que se segue: 
 

- Apresentação de pelo menos 1(um) atestado fornecido por pessoa de direito público ou 
privado comprovando que a licitante já desempenhou satisfatoriamente a aplicação de 
Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos de 
Arquivo, que representa a parcela de maior relevância técnica e maior valor significativo 
da contratação. 
 
A comprovação de experiência prévia da contratada com a atividade acima citada, por 
meio da apresentação de pelo menos um atestado, é suficiente para ateste da capacidade 
técnica de execução do objeto, posto que, uma vez demonstrada a aptidão para 
desenvolvimento da atividade mais complexa, qual seja, o plano de classificação dos 



 

 

documentos com aplicação da tabela de temporalidade, está implícita a capacidade para 
as demais atividades, todas preparatórias ou decorrentes da principal. 
 
Consta das justificativas para a contratação delineadas no ETP que a motivação primordial 
para a necessidade dos serviços contratados foi a edição da Portaria nº 398/2019 do 
Arquivo Nacional, ato normativo que fez surgir a obrigação dos Conselhos Profissionais 
em elaborar listagens de eliminação de documentos, resultantes da aplicação do Código 
de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo. 
Depreende-se da análise de tal instrumento que sua principal inovação foi a aprovação do 
Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos de 
Arquivo relativos às atividades-fim dos Conselhos de Fiscalização Profissional, cuja 
aplicação é o elemento central e essencial da demanda do CAU/MG que depende da 
habilidade da contratada. 
 
Dessa forma, à luz das razões ora expostas, justifica-se a eleição da exigência do atestado 
fornecido por pessoa de direito público ou privado comprovando que a licitante já 
desempenhou satisfatoriamente a aplicação de Código de Classificação e a Tabela de 
Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arquivo, que é imprescindível para 
aferição da aptidão da contratada a prestar os serviços em tela e, por outro lado, é 
suficiente para tal comprovação, posto que é o elemento de maior complexidade técnica 
da contratação e, se demonstrada a capacidade para tanto, é inerente a qualificação para 
as demais. 

 
FORMA DE PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
A contratada deverá observar no desenvolvimento de suas atividades a legislação vigente a seguir 
elencada, além de outros dispositivos que se apliquem ao assunto:  
 
 

• Constituição Federal de 1988: 

Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

Inciso III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, 

os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;  

Art. 216. § 2º – Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem;  

 

• Decreto Federal nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei Federal nº 8.159, 

de 08 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados;  

 

• Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações previsto 

no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição 

Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de 

maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências; 

 

• Resolução nº 14 do CONARQ, de 24 de outubro de 2011, aprova a versão revisada e ampliada 

da Resolução nº 4, de 28 de março de 1996, que dispõe sobre o Código de Classificação de 

Documentos de Arquivo para a Administração Pública: Atividades-Meio 

 

• Resolução nº 40 do CONARQ, de 9 de dezembro de 2014. Dispõe sobre os procedimentos 

para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sinar. 

 

• Resolução nº 44 do CONARQ, de 14 de fevereiro de 2020, dá nova redação aos artigos 1º, 2º 

e 3º e respectivos anexos 1, 2 e 3 da Resolução nº 40, de 9 de dezembro de 2014. 

 

• Portaria nº 398 do Ministério da Justiça de Segurança Pública/ Arquivo Nacional, de 25 de 

novembro de 2019, que aprovou o uso do Código de Classificação e da Tabela de 



 

 

Temporalidade e Destinação de Documentos (CCTTD) de Arquivo relativos às atividades-fim  

dos  Conselhos  de Fiscalização Profissional. 

 

• Portaria nº 47 do Arquivo Nacional, de 14 de fevereiro de 2020, dispõe sobre o Código de 

Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos relativos às atividades 

meio do Poder Executivo federal. 

 

• Decreto Federal nº 10.148, de 2 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD); 

 

• Decreto Federal nº 10.278, de 18 de março de 2020, que trata da digitalização de substituição 

(documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais); 

 
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO:    

 
Serviço de Consultoria em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística do CAU/MG 
e execução de serviços de avaliação documental, contemplando a aplicação da tabela de 
temporalidade de documentos; capacitação dos empregados e indicação com especificações técnicas 
para contratação de serviços de organização física, compreendendo as seguintes etapas para 

execução dos serviços: 
 

1ª etapa: realização de diagnóstico da situação documental do arquivo do CAU/MG, incluindo 
os documentos constantes do arquivo corrente, intermediário e permanente.  
 
2ª etapa: aplicação da tabela de temporalidade elaborada pelo Arquivo Nacional;  
 
3ª etapa: capacitação dos empregados do CAU/MG, por meio de treinamento, para que seja 
possível o desenvolvimento e manutenção do trabalho a posterior;  
 
4ª etapa: elaboração de Estudo Técnico Preliminar com a definição de especificações técnicas 
para a contratação do serviço de organização física, aplicação dos instrumentos arquivísticos 
e destinação final dos documentos.  

 
Cada uma das etapas do serviço deverá ser executada da forma seguinte:  

 
1ª etapa – realização de diagnóstico e compilação dos dados coletados.  

 
O diagnóstico dos documentos deverá ser detalhado e terá, dentre os seus objetivos principais, 
reconhecer, em profundidade, a documentação que tramita no CAU/MG. O diagnóstico servirá como 
base de informação para avaliação técnica e aplicação da tabela de temporalidade prevista na 2ª etapa 
dos trabalhos.  
 
No diagnóstico da situação documental, deverão ser considerados os seguintes aspectos relativos às 
atividades de gestão dos documentos:  

 
a. condições de acondicionamento e armazenamento; 
b. estado de conservação;  
c. espaço físico ocupado;  
d. volume documental;  
e. recursos humanos;  
f. gênero (textuais, audiovisuais, cartográficos, iconográficos, micrográficos e de informática);  
g. método de arquivamento utilizado;  
h. tipos de acondicionamento;  
i. extensão do acervo – medida em metros lineares;  
j. crescimento vegetativo do acervo.  
 

A metodologia a ser utilizada deve compreender:  
 



 

 

I. Pesquisa de fontes documentais: legislação interna, bibliografia, estudos sobre gestão 
da informação etc.;  

II. Coleta de dados, mediante entrevista com empregados do CAU/MG, de cada uma das 
gerências;  

III. Utilização de instrumentos de pesquisa: questionários desenvolvidos especificamente 
para esse trabalho, previamente discutidos e aceitos pelo fiscal do contrato; 

IV. Levantamento das tipologias documentais: registro das tipologias existentes e 

proposição de novas tipologias que o diagnóstico julgar necessárias para o melhor 

desempenho das atividades setoriais. Este trabalho é fundamental para aplicação da 

tabela de temporalidade e de descarte de documentos), Para cada tipologia 

documental deverá ser preenchido questionário específico com informações que lhe 

sejam pertinentes, tais como: tipo documental, gênero, funcionalidade, sugestão de 

prazos de guarda e de destinação, especificação das razões para fixação dos prazos 

de guarda (legal, administrativo, precaucional etc.), identificação dos dados 

relacionados nos subitens (“a” a “j”) suprarreferidos; 

V. Análise e compilação dos dados coletados, com a utilização de planilhas e gráficos, 
para que se proceda a elaboração de relatório descritivo e conclusivo; 

VII.  Estudo de legislação com objetivo de identificar prazos legais já fixados para 
documentação estudada; 

 
Constitui-se parte da 1ª etapa a apresentação dos dados compilados e relatório descritivo/conclusivo 
da situação da documentação estudada ao longo desta etapa de trabalho. Deverá ser apresentado em 
forma digital. 

 
2ª etapa – aplicação da tabela de temporalidade elaborada pelo Arquivo Nacional. 

 
O desenvolvimento desta etapa de trabalho consistirá na aplicação da Tabela de Temporalidade e 
Destinação de Documentos, segundo as funções e atividades dos órgãos/unidades a que se referem. 
A partir do diagnóstico formulado na primeira etapa, a contratada, com apoio dos empregados 
designados, deverá classificar os documentos relativos às atividades-fim e às atividades-meio 
produzidos pelo CAU/MG de acordo com os Códigos de Classificação e Tabelas de Temporalidade e 
Destinação de Documentos mencionadas pela Portaria nº 398, de 25 de novembro de 2019, do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública/Arquivo Nacional e selecionar os documentos arquivísticos 
prescritos, aptos à eliminação; 
 
Na aplicação do Código de Classificação Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos, 
serão consideradas:  

 
a. identificação da atividade; 
b. identificação dos códigos de atividades; 
c. relação de classes ou funções, subclasses ou subfunções, dossiês e tipologias documentais; 
d. registro de prazos de guarda nos arquivos corrente e intermediário;  
e. indicação da destinação final dos documentos – se preservação ou descarte; 

  
A contratada deverá elaborar Listagem de Eliminação de Documentos e relatório circunstanciado, 
apresentando inclusive, evidências da aplicação do instrumento, a serem, posteriormente, aprovadas 
pelo CAU/MG para envio ao Arquivo Nacional. Atendendo ao prazo da Portaria nº 398, de 25 de 
novembro de 2019, do Ministério da Justiça e Segurança Pública/Arquivo Nacional, prorrogado até 25 
de novembro de 2022, de acordo com Ofício Circular nº 3/2021/GABIN/AN/MJSP, de 07 de outubro de 
2021. De acordo com instruções do Arquivo Nacional, o envio dos relatórios será centralizado nos 
Conselhos Federais do seu referido sistema/conjunto autárquico, ou seja, o relatório deverá ser enviado 
ao CAU/BR, até 30 de setembro de 2022, este, por sua vez, enviará todos os relatórios ao Arquivo 
Nacional. 
 
3ª etapa - capacitação dos empregados do CAU/MG, por meio de treinamento, para que seja 
possível o desenvolvimento da Gestão Documental e a manutenção da documentação de forma 
criteriosa, conforme os normativos. 
 



 

 

Esta etapa tem por finalidade proporcionar a devida capacitação para os empregados do CAU/MG para 
que sejam capazes de: identificar e aplicar os procedimentos nos documentos, conforme instruções do 
Arquivo Nacional, orientar e realizar a fiscalização dos serviços prestados por empresa que se pretende 
contratar, posteriormente, desempenhar serviços de organização física, digitalização e gerenciamento 
eletrônico de documentos – bem como para que os empregados do CAU/MG estejam aptos a realizar 
as atividades de gestão documental de forma independente de consultoria externa. 
 
EMENTA DA CAPACITAÇÃO 
 

I. Especificação: 
Treinamento para Capacitação dos empregados do CAU/MG, divididos em 02 (dois) grupos. 
Carga horária para cada grupo: 4 horas – Totalizando: 8 horas   
Público-alvo: Empregados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais -CAU/MG. 

II. Objetivo: 
Capacitar os empregados do CAU/MG para manutenção das atividades de Gestão Documental. 

III. Plano de Aula: 
A importância da Gestão Documental; 
Organização de Documentos; 
O que é uma Comissão Permanente de Avaliação Documental – CPAD; 
Plano de Classificação, Tabela de Temporalidade Documental e Eliminação de Documentos; 
Conhecendo a Tabela de Temporalidade Documental dos Conselhos de Fiscalização 
Profissional; 
Conhecendo a Tabela de Temporalidade Documental: Atividade Meio e Atividade Fim; 
Classificação dos documentos do setor para aplicação da Tabela de Temporalidade;  
Transformação Digital: Digitalização, Legislação, Assinatura Digital, Certificado Digital, Indexação 
e Sistemas. 

IV. Metodologia 
Treinamento remoto, por meio de ambiente virtual; 
Disponibilização de materiais importantes para a capacitação; 
Disponibilização do treinamento gravado e material para leitura; 
Capacitação por setores;   

 
4ª etapa – elaboração de Estudo Técnico Preliminar com a definição de especificações 
técnicas para a contratação do serviço de organização física, digitalização e destinação final 
dos documentos, de acordo com as necessidades do CAU/MG apontadas no diagnóstico 
formulado na 1ª etapa. 
 
Considerando que o Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para 
o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como 
demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações 
necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação. 
 

Nesse sentido, deverá ser pesquisado uma solução para a gestão documental do CAU/MG, 
compreendendo dentre os itens: guarda física, digitalização e microfilmagem eletrônica, equipamentos 
necessários, automatização de consulta virtual e controle de expurgos, além dos serviços de tecnologia 
da informação necessários para a modernização do gerenciamento de documentos. Apresentar 
soluções em termos de especificação, composição ou características dos bens e serviços integrantes. 

 
Contemplando nessa análise viabilidade e levantamento dos elementos essenciais que servirão para 
compor o Termo de Referência, sendo o que melhor atenda às necessidades do Conselho.   
 
A seguir uma minuta para a estrutura para desenvolvimento do Estudo Técnico: 
 

1- Introdução; 
2- Da justificativa e necessidade da contratação; 
3- Área requisitante; 
4- Requisitos da contratação; 

4.1. Forma de contratação e execução dos serviços; 
4.2. Especificação detalhada do objeto; 



 

 

5- Análise dos Normativos existentes; 
6- Análise das contratações anteriores; 
7- Estimativa das quantidades a serem contratadas/prazo entrega; 
8- Levantamento de mercado; 
9- Estimativa do valor da contratação; 
10- Modalidade da contratação 
11- Descrição da solução como um todo; 
12- Justificativas para o parcelamento ou não da solução; 
13- Contratações correlatas e/ou interdependentes; 
14- Alinhamento entre a contratação de o planejamento; 
15- Resultados pretendidos; 
16- Providencias a serem tomadas; 
17- Práticas sustentáveis; 
18- Declaração de viabilidade; 
19- Mapa de riscos; 

  
O trabalho será encerrado com a entrega do Relatório Final, após o diagnóstico e procedimentos 
realizados, apresentando a situação atual da documentação do CAU/MG e entrega do Estudo Técnico 
Preliminar para a contratação de serviço de organização física, digitalização, aplicação dos 
instrumentos arquivísticos e destinação final dos documentos. 
 
A natureza do objeto a ser adquirido enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos do 
parágrafo único do art. 1° da Lei 10.520, de 2002. 
 
O instrumento contratual relativo à presente contratação terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados da data da sua publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado nos termos do 

artigo 11 da Lei 14.133/2021. 

 
A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por PREÇO GLOBAL. 

 
ANÁLISE DOS NORMATIVOS EXISTENTES 

 
Com a finalidade de subsidiar este estudo, foram localizados e analisados os seguintes normativos que 
regulam especialmente os serviços a serem contratados, os quais produzirão impacto na contratação 
conforme as considerações respectivas: 

 
Normativos Considerações 

Lei 14.133/2021 Lei de Licitações e Contratos Administrativos 

IN SLTI/MPOG 01/2010 Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na 
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 
Administração Pública Federal. 

IN 40/2020 Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos 
Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a 
contratação de serviços e obras, no âmbito da 
Administração Pública federal direta, autárquica e 
fundacional, e sobre o Sistema ETP digital. 

IN SEGES/ME 65/2021 Dispõe sobre o procedimento administrativo para a 
realização de pesquisa de preços para aquisição de bens 
e contratação de serviços em geral, no âmbito da 
administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional. 

Constituição Federal de 1988 - Art. 23 É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: Inciso III - proteger os 
documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais 
notáveis e os sítios arqueológicos. 



 

 

Constituição Federal de 1988 - Art. 216. 
§ 2º 

Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão 
da documentação governamental e as providências para 
franquear sua consulta a quantos dela necessitem.  

Decreto Federal nº 4.073, de 3 de janeiro 
de 2002 

Regulamenta a Lei Federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 
1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos 
públicos e privados. 

Lei Federal nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011 

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII 
do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do 
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 
5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 
de janeiro de 1991; e dá outras providências. 

Resolução nº 14 do CONARQ, de 24 
de outubro de 2011 

Aprova a versão revisada e ampliada da Resolução nº 
4, de 28 de março de 1996, que dispõe sobre o Código 
de Classificação de Documentos de Arquivo para a 
Administração Pública: Atividades-Meio. 

Resolução nº 40 do CONARQ, de 9 de 
dezembro de 2014 

Dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de 
documentos no âmbito dos órgãos e entidades 
integrantes do Sinar. 

Resolução nº 44 do CONARQ, de 14 
de fevereiro de 2020 

Dá nova redação aos artigos 1º, 2º e 3º e respectivos 
anexos 1, 2 e 3 da Resolução nº 40, de 9 de dezembro 
de 2014. 

Portaria nº 398 do Ministério da 
Justiça de Segurança Pública/ Arquivo 
Nacional, de 25 de novembro de 2019 

Aprova o uso do Código de Classificação e da Tabela 
de Temporalidade e Destinação de Documentos 
(CCTTD) de Arquivo relativos às atividades-fim dos 
Conselhos de Fiscalização Profissional. 

Portaria nº 47 do Arquivo Nacional, de 
14 de fevereiro de 2020 

Dispõe sobre o Código de Classificação e Tabela de 
Temporalidade e Destinação de Documentos relativos 
às atividades meio do Poder Executivo federal. 

Decreto Federal nº 10.148, de 2 de 
dezembro de 2019 

Dispõe sobre a Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos (CPAD). 

Decreto Federal nº 10.278, de 18 de 
março de 2020 

Trata da digitalização de substituição (documentos 
digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos 
documentos originais). 

 

ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES ANTERIORES 

 
Não se aplica, pois, até a presente data, não houve contratação de serviço com mesmo objeto ou com 
objeto correlato ao da que ora se pretende proceder. 

 
ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS/ PRAZO ENTREGA 

 
O presente estudo tem por objetivo analisar a viabilidade técnica e econômica para a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de Consultoria em Gestão Documental para 
diagnóstico da situação arquivística e execução de serviços de gestão documental, contemplando a 
aplicação da tabela de temporalidade; capacitação dos empregados e indicação de especificações 
técnicas para contratação de serviços de organização física, digitalização e gerenciamento eletrônico 
de documentos, para atender às necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de 
Minas Gerais (CAU/MG). 
 
Desta forma, por meio do levantamento realizado, as quantidades estimadas para a presente 
contratação estão relacionadas na tabela abaixo: 
 
 

Item Serviço Qtde Unidade Prazo 
 

01 Realização de diagnóstico da situação documental do 
arquivo do CAU/MG, incluindo os documentos constantes 

01 Unidade 15 dias 



 

 

do arquivo corrente, intermediário e permanente; 
 

02 Aplicação do Código de Classificação e Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos elaborada 

pelo Arquivo Nacional; 

 

01 Unidade 30 dias  

03 Capacitação dos empregados do CAU/MG, por meio de 

treinamento, para que seja possível o desenvolvimento e 

manutenção do trabalho posterior; 

 

08 Horas 
50 dias 

 

04 Estudo Técnico Preliminar com a definição de 

especificações técnicas para a contratação do serviço de 

organização física, aplicação dos instrumentos 

arquivísticos e destinação final dos documentos. 

01 Unidade 50 dias  

 
Quanto à motivação dos quantitativos estimados para os serviços previstos nos itens 01, 02 e 04, a 
entrega mínima de 1(uma) unidade de cada serviço já atende as necessidades da administração que 
se pretende satisfazer com a contratação, não sendo necessárias mais que o mínimo. 
 
Em relação aos serviços de capacitação previstos no item 03, entende-se adequada a divisão da equipe 
de empregados e demais prestadores de serviços do CAU/M (que atualmente conta com cerca de 50 
(cinquenta) pessoas) em 2(dois) grupos, com treinamento de 4 (quatro) horas para cada grupo. A 
divisão em grupos menores visa à uma melhor eficiência do treinamento, pois facilita a interação dos 
participantes com o responsável por ministrar a capacitação. 
 
Os fornecedores consultados julgaram ser o tempo pretendido e o tamanho das turmas suficiente e 
adequado para o treinamento pretendido. 
 
Os prazos previstos na tabela acima serão contados a partir da assinatura do contrato de prestação de 
serviços a ser celebrado com a empresa contratada. 
 

LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 
Para avaliar a possibilidade de contratação, analisaram-se duas licitações disponíveis no Portal de 
Compras do Governo Federal referentes à Gestão Documental, para conhecer e entender como este 
tipo de contratação está sendo conduzido nos demais órgãos, de modo que se observou que esta é 
uma aquisição relativamente nova para os Conselhos Profissionais, pois trata da organização 
detalhada de documentos conforme os padrões exigidos na Portaria nº 398, de 25 de novembro de 
2019, do Ministério da Justiça e Segurança Pública/Arquivo Nacional. Por ser de extrema necessidade 
e ter como objetivo proporcionar condições adequadas de segurança e trabalho aos seus empregados, 
submetemos tal contratação à análise de viabilidade 
 
A pesquisa de mercado realizada para formação do presente processo pautou-se na tradução dos 
preços de mercado, motivo pelo qual se teve o cuidado de não tomar como referência qualquer preço 
inexequível ou excessivamente elevado que pudessem acarretar distorções no valor da referência e a 
consequente impossibilidade de avaliação objetiva da vantajosidade econômica das propostas dos 
licitantes, conforme contratações a seguir: 
 

• Pesquisa I. 
Contratante: Tribunal de Contas do Estado do Ceará 
Modalidade: Pregão 
Nº modalidade: 00003 
UASG: 925473 
Contratado: DDA Tecnologia LTDA 
Descrição: Organização de Arquivo – Valor em reais: R$ 50.000,00  
Descrição complementar: Organização detalhada de documentos conforme projeto de Gestão 
Documental, serviço de consultoria em Gestão Documental para diagnóstico da situação 



 

 

arquivística e execução de serviços de avaliação documental, contemplando a elaboração de 
plano de classificação. 
 

• Pesquisa II 
Contratante: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 
Modalidade: Pregão 
Nº modalidade: 00001 
UASG: 389421 
Contratado: Lobitech Soluções Inteligentes EIRELI 
Descrição: Consultoria Técnica – Documentação – Valor em reais: R$ 32.777,00 
Descrição complementar: Organização detalhada de documentos conforme projeto de Gestão 
Documental, serviço de consultoria em Gestão Documental para diagnóstico da situação 
arquivística e execução de serviços de avaliação documental, contemplando a elaboração de 
plano de classificação. 
 

Também se realizou uma pesquisa junto as empresas fornecedoras do objeto deste Estudo, de modo 
a reunir mais informações e opções, o que proporcionou conhecer o que o mercado está oferecendo. 
 
Diante dos fatos apresentados, concluiu-se que a melhor solução, no atual cenário desta Autarquia 
Federal, é a terceirização por meio da contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de Consultoria em Gestão Documental. 
 

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 
O preço estimado é o parâmetro que dispõe a Administração para julgar licitações e efetivar 
contratações, e deverá ser elaborado em consonância com a Instrução Normativa nº 65 – SEGES/ME, 
07 de julho de 2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de 
preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral. 
 
Dessa forma, os critérios estabelecidos para coleta dos orçamentos foram: 
I - Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas 

oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de 

atualização de preços correspondente; 

 

II - Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período 

de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, 

observado o índice de atualização de preços correspondente; 

 

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente 

aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, 

desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses 

de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso; 

 

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por 

meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e 

que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de 

divulgação do edital; ou 
 

Esclareça-se, nesse sentido, que nem a pesquisa no sistema oficial de governo, realizada no Painel de 

Preços, disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br, muito menos a 

pesquisa de contratações similares de outros entes públicos retornaram resultados precisos, ou mesmo 

atuais, que possibilitassem estabelecer um padrão comparativo adequado, com correlação ao objeto 

deste Estudo. Como abordado no tópico “Levantamento de Mercado” supra, os contratos públicos que 

previam a execução das modalidades do serviço mais semelhantes encontradas não contemplam 

exatamente os mesmos serviços que o CAU/MG necessita, em virtude da situação peculiar já relatada 

alhures. 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/


 

 

Por tal razão, o critério utilizado para estimativa de preço foi a pesquisa direta com fornecedores, 
conforme tabela abaixo, que será considerada como referencial para a contratação como valor máximo 
a ser pago pela contratação do serviço. 
   

 

Empresas 
CNPJ Data do 

Orçamento 

Valor 

Orçado R$ 

Pangelupi Tecnologia da Informação 

Ltda 
11.208.241/0001-47 29/06/2022   

52.200,00 
  

Organize- Gestão de Informações Ltda 

  
13.823.248/0001-02  29/06/2022 54.000,00  

AGILDOC BPO Serviços Ltda 

  
19.679.329/0001-59 29/06/2022  

49.500,00 
  

4A Consultoria e Gestão de documentos 

e Informações 
23.884.312/0001-00 01/07/2022  53.090,00   

 

 

Conforme demonstrativos acima, o valor estimado anual a ser utilizado como referência para a 

contratação, calculado com base na média nos valores encontrados na pesquisa de preço, é o de R$ 

52.197,50 (Cinquenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos). 

 

Anexa-se ao presente termo a relação de todos os fornecedores que foram consultados e não enviaram 

propostas, em atendimento ao artigo 5º, § 2º, IV, da IN SEGES/ME nº 65/2021. 

 

Oportuno registrar que, além das empresas acima elencadas, foi consultada a empresa LOBITECH 

SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI, que apresentou orçamento dos serviços pesquisados no valor 

de R$ 132.231,00. Todavia, com base no artigo 6º da IN SEGES/ME nº 65/2021, que determina que 

sejam desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, a 

cotação não foi considerada no cálculo da estimativa. 

 

Em obediência ao § 3º do artigo 6º da IN SEGES/ME nº 65/2021, justifica-se a desconsideração do 

citado valor em virtude da notável discrepância com os demais, eis que representa, proporcionalmente, 

253% (duzentos e cinquenta e três por cento) da média dos valores considerados (R$ 52.197,50) e 

indubitavelmente pode ser considerado excessivamente elevado. Considerar um valor incondizente 

com os parâmetros razoáveis do mercado dilataria injustificadamente a estimativa de preços e traria 

riscos de contratação de serviços com sobrepreço pela administração, o que se deve evitar. 

 

Desta forma, a contratação perfará um valor estimado total de R$ 52.197,50 (Cinquenta e dois mil, 

cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos), calculado com base na média dos valores dispostos 

na tabela acima. 

 

Por derradeiro, para fins de cumprimento do disposto no artigo 23, § 1º, IV, da Lei nº 14.133/2021, 

pontua-se, como justificativa da escolha dos fornecedores consultados, que os critérios adotados para 

envio de pedidos de cotação para formação da estimativa de preços foram (i) a remessa de solicitações 

às empresas participantes das 2(duas) licitações similares encontradas no Portal de Compras do 

Governo Federal relatadas no tópico “Levantamento de Mercado” acima; bem como (ii) pesquisa por 

empresas que prestam serviços de gestão documental no site de buscas Google. 

 

MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
O artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021, c/c Decreto nº 10.922/2021, estatuem que são dispensáveis as 
licitações para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil vinte 



 

 

reais e quarenta e um centavos), no caso de serviços e compras não considerados como obras e 
serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. 
 
Considerando que o valor estimado para a contratação pretendida é o de R$ 52.197,50, o montante 
enquadra-se no limite das licitações dispensáveis previsto nos dispositivos citados, razão pela qual 
será efetivada por meio de processo de contratação direta disposto no artigo 72 da Lei nº 14.133/2021. 
 

INEXISTÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 
Em atendimento ao artigo 75, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, declara-se que a presente contratação não 
incide em fragmentação de despesa, eis que no presente exercício financeiro não será realizada outra 
despesa com objetos de mesma natureza e/ou a contratações no mesmo ramo de atividade. 
 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 
A Gestão de documentos está prevista na Constituição Federal nos artigos a seguir:  
 
“Art. 5º. Inciso XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu   interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade. ” 
 
“Art. 216, § 2º - Cabe à administração pública, na forma da lei, tanto a gestão da documentação 
governamental, quanto as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. ” 
A Lei nº 8.159/91, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras 
providências, também prevê a gestão documental: 
 
“Art. 1º. É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de 
arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como 
elementos de prova e informação. ” 
 
"Art. 4º - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou 
de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, [...]."  
 
“Art.25. Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor, 
aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse 
público e social. ” 
  
E na Lei de acesso à informação – Lei nº 12.527/2011 – que regula o acesso à informação e revoga 
dispositivos quanto a sigilo de outras Leis, passou a ser mais um motivo para que os órgãos públicos 
façam gestão documental. Para fornecer informação de maneira ágil e transparente os documentos 
que as contém precisam estar organizados e de fácil acesso. 
 
“Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos 
específicos aplicáveis, assegurar a: 
 
 I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; 
 II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; ... 
 
“Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter... 
.... II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou 
entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos...”. 
 
Diante do exposto, a melhor maneira de se chegar à essa realidade é por meio da contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de gestão de documentos dos acervos 
que compõem o patrimônio arquivístico do CAU/MG. 
 



 

 

O tipo de solução a ser contratada se baseia no estudo das práticas arquivísticas em atendimento às 
legislações vigentes e se justifica pela necessidade de auxiliar o CAU/MG no cumprimento das 
obrigações, viabilizando o exercício das funções administrativas e atendimento aos normativos. 
 

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

 
A adjudicação do objeto contratual deverá ser feita a uma única empresa, em lote único, pois a natureza 
dos serviços contratados demanda unicidade na diretriz gerencial documental a ser proposta. O 
fracionamento do objeto poderia comprometer a satisfatória execução dos serviços, pois as etapas 
(diagnóstico, aplicação da tabela, capacitação dos empregados e elaboração de Estudo Técnico 
Preliminar) são interdependentes e exigem integração entre si. O parcelamento do objeto poderia trazer 
divergências entre os métodos e soluções propostas por diferentes empresas, dificultando o 
atendimento da necessidade que originou a contratação.  
 
Ademais, como os valores orçados para a licitação são diminutos (se aproximam, inclusive, do limite 
da dispensa), a fim de se evitar desinteresse de fornecedores e, ainda, propiciar a economia de escala 
para a Administração com a compra conjunta da solução, justifica-se o não parcelamento da solução. 

 
CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
 
Não se aplica, pois não se faz necessária, ainda, a realização de contratações correlatas e/ou 
interdependentes para que o objetivo desta contratação seja atingido. 

 
ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

 
As despesas para atender a esta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do CAU/MG para o exercício de 2022, Ação: 5.4.15 - Promover a Gestão 
Documental do CAU/MG - centro de custos: 4.07.11.001 (SECGERAL) na classificação   
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias. 

 
RESULTADOS PRETENDIDOS   

 
Considerando que o CAU/MG não possui capacidade operacional para atender por si à execução deste 
serviço em estudo e para a implantação de um Programa de Gestão Documental, é mister a busca por 
uma solução que melhor se adeque às condições presentes, assim: estabelecendo referenciais 
conceituais e normativos para uso, suporte, acesso e tramitação das informações no âmbito do 
CAU/MG, resguardando a memória e história do Conselho, bem como, dinamizando os processos de 
tomadas de decisão, pretende-se: 
 
Atender à Portaria nº 398, de 25 de novembro de 2019, que trata sobre aplicação do Código de 
Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arquivo relativos às 
atividades-fim dos Conselhos de Fiscalização Profissional.  
 
Elaborar relatório circunstanciado apresentando a análise do impacto da utilização dos instrumentos 
de gestão de documentos, apontando necessidades de alteração e/ou complementação.  
 
Elaborar Listagens de Eliminação de Documentos, resultantes da aplicação do Código de Classificação 
e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo. 
 
Contratar empresa especializada para prestação de serviços técnicos de gestão documental, 
objetivando a melhor solução técnica e contratual para tal implementação. 
 
Implementar a gestão documental para organização da informação, garantindo rápida localização e 
acesso aos documentos, proporcionando segurança e agilidade na consulta. 
 
Gerenciar documentos físicos e eletrônicos.   
 
Melhorar a otimização do espaço físico e virtual. 



 

 

 
Excluir locação de espaços para armazenamento de documentos. 
 
Contribuir com a sustentabilidade, por meio de conscientização ambiental. 
 
Atribuir correta temporalidade de guarda, cumprindo prazos legais, dessa forma, documentos serão 
arquivados e descartados no tempo certo. 
 
Garantir a segurança, consistência e a integridade física dos documentos originais e de seu arquivo 
inativo. 
 
Cumprir com a legislação arquivística Brasileira. 

 

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

 
Por tratar-se de um serviço em que não há intervenção direta no ambiente da Autarquia não se faz 
necessário adotar nenhum tipo de adequação em ambiente físico. 
 
A adequação se dará apenas quanto à capacitação dos empregados para acompanhar as atividades e 
fiscalizar a execução do contrato, verificando a conformidade da prestação dos serviços de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do contrato. 

 

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

 
Considerando a crescente postura ética e responsável que a sociedade tem adotado no que se refere 

a preservação do meio ambiente, baseando-se no trabalho de Arce (2010), pode-se listar uma série de 

condutas que devem ser inseridas em práticas cotidianas no Conselho de Arquitetura e Urbanismo em 

relação a Gestão Documental: 

 

1. Racionalização na produção documental: concentração e precisão de informações em um 

mesmo documento. Assim, evitar-se-á que sejam produzidos diferentes tipos documentais com 

a mesma função e finalidade. Além de promover uma maior eficiência e eficácia administrativa, 

também se reduzirá o consumo tanto de papel como de recursos eletrônicos; 

2. Orientações referente a organização dos documentos: disseminação de instruções a fim de 

evitar perda ou extravio de registros e, por conseguinte, reduzir cópias e reimpressões 

desnecessárias. Essa medida auxilia na eficiência e eficácia administrativa, além de atribuir 

maior segurança e confiabilidade aos processos; 

3. Diminuição do consumo de papel: utilização dos dois lados da folha de papel para impressão; 

formatação dos documentos de modo que possam comportar o maior número de informações 

sem desperdiçar espaços na folha, contudo respeitando a forma inerente à tipologia produzida. 

Evitar ao máximo a duplicação de documentos, seja por meio da impressão ou da produção de 

fotocópias; 

4. Diminuição de consumo de tintas de impressora: redução de impressões e fotocópias com o 

intuito de reduzir, também, o consumo de tinta para impressora e toner; 

5. Utilização toner e tinta para impressora reciclados: utilização de cartuchos recarregáveis a fim 

de diminuir o volume de descarte de tais objetos; 

6. Utilização de papel reciclado: para a elaboração de documentos de caráter não permanente, 

cuja utilização seja apenas para fins administrativos; 

7. Reutilização de papel: pode-se reutilizar o verso da folha de papel que já foi usada para 

rascunho e material de expediente, sempre que as informações registradas não forem de teor 

sigiloso; 

8. Racionalização de uso de equipamentos e mídias eletrônicas: deve-se levar em consideração 

a capacidade de armazenamento de dados para que possam ser melhor aproveitados, evitando 

o seu consumo excessivo e o descarte desnecessário desses recursos; 

9. Separação do lixo reciclável: separar o material passível de reciclagem e manter parcerias com 

instituições, ou usufruir dos sistemas públicos de coleta seletiva, por meio dos quais será dada 

a destinação correta para cada material; 



 

 

 

10. Disseminação de boas práticas: promoção de palestras, divulgação de material informativo, 

mas sobretudo por meio do próprio exemplo; 

11. Atenção com o descarte de documentos em papel ou eletrônicos: manter os cuidados 

necessários para que tenham uma destinação ambientalmente responsável, observando, 

também, a preservação da segurança das informações contidas nesses registros.1 

 

A execução do contrato deverá, ainda, prever, no que couber, práticas de sustentabilidade nos termos 

da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010. Deverá contemplar conteúdo 

específico vinculado às práticas de sustentabilidade, e adotar, na execução dos serviços, boas práticas 

de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução 

da poluição, conforme disposto no artigo 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e regulamentado 

pelo Decreto Federal nº 7.746, de 05 de junho de 2002. 

 

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

 
Com base no exposto acima, declara-se ser viável a contratação pretendida. 
 

MAPA DE RISCOS 
 
Como em toda contratação, vislumbram-se nesta alguns riscos que podem comprometer o sucesso do 
procedimento, tanto nas fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor, como na de 
gestão do contrato e execução do serviço de serviço de Consultoria em Gestão Documental para 
diagnóstico da situação arquivística e execução de serviços de avaliação documental. 
 
A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados a todo 
o processo, de modo que, para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos 
eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e 
contingências, bem como a identificação de responsáveis para cada ação.  
 
Entendem-se por ações preventivas, aquelas a serem tomadas, com base no desenho do mapa de 
riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos; já as ações de contingência, no entanto, são as que 
devem ser tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos 
previstos. 
 
 

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária 

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa (   ) Média ( X ) Alta 

Dano 

Descumprimento de prazos e descontinuidade dos serviços 

Ação Preventiva Responsável 

Realizar estudos e levantamentos detalhados de forma 
a permitir uma correta estimativa dos aspectos 
quantitativos e qualitativos do serviço a ser contratado. 

Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 

Buscar remanejamento de valores previstos no 
orçamento anual, juntamente com revisão da 
necessidade imediata dos  itens demandados 

Equipe de Planejamento da Contratação 

 
 

 

1ARCE, Laura Isabel Marcaccio. Arquivologia e Sustentabilidade: um novo desafio para o arquivista. Porto Alegre, 2010. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 60 f. Disponível em: 

<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/28448/000770921.pdf>. Acesso em: 02 de maio de 2022. 

 



 

 

 

Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços 

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Dano 

Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais 

Ação Preventiva Responsável 

Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e  
forma de prestação do serviço 

Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 

Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a 
vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo 
processo licitatório 

Equipe de Fiscalização 

 
 
 

Risco 03 – Ausência de licitantes 

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Dano 

Descontinuidade dos serviços 

Ação Preventiva Responsável 

Divulgação do Edital. Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 

Republicação do Edital. Equipe de Planejamento da Contratação 

 
 
 

Risco 04 – Atraso na conclusão da licitação 

Probabilidade: (   ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa (   ) Média ( X ) Alta 

Dano 

Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o atendimento da solicitação do 
CAU/BR e do Arquivo Nacional 

Ação Preventiva Responsável 

Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes 
recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para 
apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica 

Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 

Cancelamento de itens responsáveis pela demora e 
continuidade no suprimento das demandas com outra 
estratégia 

Equipe de Planejamento da Contratação e 
Pregoeiro(a) responsável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Risco 05 – Não aceitação da empresa contratada em renovar 

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Dano 

Atraso no processo de contratação e riscos peculiares dos prazos dos procedimentos licitatórios 

Ação Preventiva Responsável 

Abertura de processo de renovação com 06 meses de 
antecedência 

Fiscal do Contrato 

Ação de Contingência Responsável 

Abertura de novo processo de contratação Equipe de Planejamento da Contratação 

 
 
 
 

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2022. 
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 TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PA nº 0070/2022 – DL nº 053/2022 

 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERIAS 

CNPJ: 14.951.451/0001-19 
 

GESTÃO DOCUMENTAL 
 

1 – OBJETO 

 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Consultoria em Gestão 
Documental, para diagnóstico da situação arquivística e execução de serviços, aplicação da tabela 
de temporalidade; capacitação dos empregados e indicação de especificações técnicas para 
contratação de serviços de organização física, digitalização e gerenciamento eletrônico de 
documentos, para atender às necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado 
de Minas Gerais – CAU/MG, conforme especificações e condições constantes deste Termo de 
Referência. 
 

1.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 

 

Item Qtd. Unid. 
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA 
Material/Bem Permanente/Serviço 

Valor 
Médio 

Unitário 

Valor 
Total Médio 

01 01 Unid. 

Realização de diagnóstico da situação 
documental do arquivo do CAU/MG, incluindo 
os documentos constantes do arquivo 
corrente, intermediário e permanente 

14.715,00 14.715,00 

02 01 Unid. 

Aplicação do Código de Classificação e Tabela 

de Temporalidade e Destinação de 

Documentos elaborada pelo Arquivo Nacional 

 

23.737,50 23.737,50 

03 01 Unid. 

Capacitação dos empregados do CAU/MG, 
por meio de treinamento, para que seja 
possível o desenvolvimento e manutenção do 
trabalho posterior 

 7.020,00 
 

7.020,00 

04 01 Unid. 

Estudo Técnico Preliminar com a definição de 
especificações técnicas para a contratação do 
serviço de organização física, aplicação dos 
instrumentos arquivísticos e destinação final 
dos documentos. 

6.725,00 6.725,00 

VALOR TOTAL MÉDIO ESTIMADO: R$52.197,50 (Cinquenta e dois mil, cento e noventa e 
sete reais e cinquenta centavos) 

 

1.2 - ESTIMATIVA DE PREÇOS/PREÇOS REFERENCIAIS 

 

O custo estimado total da contratação é de R$52.197,50 (Cinquenta e dois mil, cento e noventa 
e sete reais e cinquenta centavos), conforme quadro do item 1.1 deste Termo de Referência. 
 

2 – JUSTIFICATIVA 

 
A contratação se justifica tendo em vista as necessidades do CAU/MG e as exigências legais do 

Arquivo Nacional, de modo a assegurar o gerenciamento de documentos físicos e eletrônicos, 

organização, melhoria do espaço físico e conservação do acervo do Conselho, bem como 



 
 

 

capacitar os empregados do CAU/MG, para desenvolvimento e continuidade da atividade pelo 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG). 

 
A Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre a política nacional de arquivos 
públicos e privados e estabelece, em seu artigo 1º, ser “dever do Poder Público a gestão 
documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à 
administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação”. 
No artigo 18, a citada Lei confere ao Arquivo Nacional a competência para a gestão e recolhimento 
dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal. 
 
Em linha com suas atribuições legais, o Arquivo Nacional, entidade vinculada ao Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, editou a Portaria nº 398, de 25 de novembro de 2019, que aprovou 
o Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arquivo 
relativos às atividades-fim dos Conselhos de Fiscalização Profissional e previu a obrigação de tais 
entidades elaborarem relatório circunstanciado com análise do impacto da utilização dos 
instrumentos de gestão de documentos em cada órgão/entidade, apontando as necessidades de 
alteração e/ou complementação. 
 
A precitada Portaria prescreveu, ainda, que os Conselhos de Fiscalização Profissional deverão 
elaborar Listagens de Eliminação de Documentos, resultantes da aplicação do Código de 
Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às 
atividades-fim, que serão aprovadas pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e 
pela autoridade competente no âmbito de cada Conselho de Fiscalização Profissional e 
encaminhadas ao Arquivo Nacional para que seja autorizada a eliminação dos documentos, 
conforme legislação em vigor. 
 
Todos os Conselhos Profissionais do Brasil se submetem às normas do Arquivo Nacional, bem 
como à legislação arquivística em vigor, pois trabalham com documentos públicos e estes devem 
ser gerenciados de forma eficiente e eficaz. 
 
Assim, considerando que, ao longo dos 11 anos de atuação, o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG) produziu e acumulou uma quantidade expressiva de 
documentos em seus arquivos físicos e digitais, e necessita classificar os documentos acumulados 
e elaborar lista de eliminação em obediência à a Portaria nº 398, de 25 de novembro de 2019, do 
Arquivo Nacional. 
 
Considerando que, atualmente, os espaços para armazenamento dos documentos do Conselho 
apresentam-se fora dos padrões exigidos e inadequados para sua operacionalização, dificultando 
seu manuseio e ocasionando demora no acesso. 
 
Considerando que o acervo documental do CAU/MG é composto por documentos de uso corrente 
produzidos por seus setores ou recebidos do público externo (relacionados tanto à área-meio 
quanto à área-fim) que, ao atingirem o objetivo de sua criação, tornam-se expressiva massa 
documental. 
 
Considerando que no quadro de empregados atual do CAU/MG não há agentes com atribuições 
relacionadas à gestão de documentos ou que possuam formação/qualificação técnica adequada 
para o desempenho de tais funções.  
 
Ademais, existe uma demanda de consultas a processos em geral, seja para resposta à 
sociedade/profissionais, elaboração de pareceres técnicos ou apresentação de 
respostas/justificativas aos órgãos fiscalizadores e outros, o que requer uma melhor organização 
do acervo existente, com métodos de arquivamento mais eficazes, e um levantamento de 
documentos que possivelmente possam ser descartados. 
 
Em razão de todo exposto, busca-se contratar uma empresa especializada em gestão documental 
para aplicação de técnicas arquivísticas, de modo a atender as necessidades do CAU/MG e as 
exigências legais do Arquivo Nacional, assegurando o gerenciamento de documentos físicos e 



 
 

 

eletrônicos, organização, melhoria do espaço físico e conservação do acervo do Conselho, além 
de capacitar os empregados do CAU/MG para desenvolvimento e continuidade da atividade. 
 
Entende-se que a contratação se mostra necessária, haja vista que a efetiva gestão de 
documentos se dá por intermédio não só da ciência arquivística, mas, também, das tecnologias 
existentes, e se fundamenta na premissa de que deve haver segurança, organização e agilidade 
na recuperação dos documentos, permitindo o acesso à informação certa, em momento oportuno 
para as tomadas de decisões, assegurando a transparência e a preservação da memória do 
Conselho. 
 

3 – DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 

 
3.1 O serviço objeto deste Termo de Referência compreende o fornecimento dos seguintes 

produtos: 
 

3.1.1 Realização de diagnóstico e compilação dos dados coletados 
 

3.1.1.1 O diagnóstico dos documentos deverá ser detalhado e terá, dentre os seus 
objetivos principais, reconhecer, em profundidade, a documentação que tramita 
no CAU/MG. O diagnóstico servirá como base de informação para avaliação 
técnica e aplicação da tabela de temporalidade prevista na 2ª etapa dos trabalhos.  
 
3.1.1.2 No diagnóstico da situação documental, deverão ser considerados os 
seguintes aspectos relativos às atividades de gestão dos documentos:  

 
3.1.1.2.1 condições de acondicionamento e armazenamento; 
3.1.1.2.2 estado de conservação;  
3.1.1.2.3 espaço físico ocupado;  
3.1.1.2.4 volume documental;  
3.1.1.2.5 recursos humanos;  
3.1.1.2.6 gênero (textuais, audiovisuais, cartográficos, iconográficos, 
micrográficos e de informática);  
3.1.1.2.7 método de arquivamento utilizado;  
3.1.1.2.8 tipos de acondicionamento;  
3.1.1.2.9 extensão do acervo – medida em metros lineares;  
3.1.1.2.10 crescimento vegetativo do acervo.  
 

3.1.1.3 A metodologia a ser utilizada deve compreender:  
 
3.1.1.3.1 Pesquisa de fontes documentais: legislação interna, bibliografia, 
estudos sobre gestão da informação etc.;  
3.1.1.3.2 Coleta de dados, mediante entrevista com empregados do 

CAU/MG, de cada uma das gerências;  
3.1.1.3.3 Utilização de instrumentos de pesquisa: questionários 

desenvolvidos especificamente para esse trabalho, 
previamente discutidos e aceitos pelo fiscal do contrato; 

3.1.1.3.4 Levantamento das tipologias documentais: registro das 

tipologias existentes e proposição de novas tipologias que o 

diagnóstico julgar necessárias para o melhor desempenho 

das atividades setoriais. Este trabalho é fundamental para 

aplicação da tabela de temporalidade e de descarte de 

documentos), Para cada tipologia documental deverá ser 

preenchido questionário específico com informações que lhe 

sejam pertinentes, tais como: tipo documental, gênero, 

funcionalidade, sugestão de prazos de guarda e de 

destinação, especificação das razões para fixação dos prazos 

de guarda (legal, administrativo, precaucional etc.), 



 
 

 

identificação dos dados relacionados nos subitens (“a” a “j”) 

suprarreferidos; 

3.1.1.3.5 Análise e compilação dos dados coletados, com a utilização 
de planilhas e gráficos, para que se proceda a elaboração de 
relatório descritivo e conclusivo; 

3.1.1.3.6 Estudo de legislação com objetivo de identificar prazos legais já 
fixados para documentação estudada; 
 

3.1.1.4 Constitui-se parte da 1ª etapa a apresentação dos dados compilados e 
relatório descritivo/conclusivo da situação da documentação estudada ao longo 
desta etapa de trabalho. Deverá ser apresentado em forma digital. 

 
3.1.2 Aplicação do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de 
Documentos elaborada pelo Arquivo Nacional 
 

3.1.2.1 O desenvolvimento desta etapa de trabalho consistirá na aplicação da 
Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos, segundo as funções e 
atividades dos órgãos/unidades a que se referem. A partir do diagnóstico 
formulado na primeira etapa, a contratada, com apoio dos empregados 
designados, deverá classificar os documentos relativos às atividades-fim e às 
atividades-meio produzidos pelo CAU/MG de acordo com os Códigos de 
Classificação e Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos 
mencionadas pela Portaria nº 398, de 25 de novembro de 2019, do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública/Arquivo Nacional e selecionar os documentos 
arquivísticos prescritos, aptos à eliminação; 
 
3.1.2.2 Na aplicação do Código de Classificação Tabela de Temporalidade e 
Destinação de Documentos, serão consideradas:  

 
3.1.2.2.1 identificação da atividade; 
3.1.2.2.2 identificação dos códigos de atividades; 
3.1.2.2.3 relação de classes ou funções, subclasses ou subfunções, 
dossiês e tipologias documentais; 
3.1.2.2.4 registro de prazos de guarda nos arquivos corrente e 
intermediário;  
3.1.2.2.5 indicação da destinação final dos documentos – se preservação 
ou descarte; 

  
3.1.2.3 A contratada deverá elaborar Listagem de Eliminação de Documentos e 
relatório circunstanciado, apresentando inclusive, evidências da aplicação do 
instrumento, a serem, posteriormente, aprovadas pelo CAU/MG para envio ao 
Arquivo Nacional. Atendendo ao prazo da Portaria nº 398, de 25 de novembro de 
2019, do Ministério da Justiça e Segurança Pública/Arquivo Nacional, prorrogado 
até 25 de novembro de 2022, de acordo com Ofício Circular nº 
3/2021/GABIN/AN/MJSP, de 07 de outubro de 2021. De acordo com instruções 
do Arquivo Nacional, o envio dos relatórios será centralizado nos Conselhos 
Federais do seu referido sistema/conjunto autárquico, ou seja, o relatório deverá 
ser enviado ao CAU/BR, até 30 de setembro de 2022, este, por sua vez, enviará 
todos os relatórios ao Arquivo Nacional. 

 
3.1.3 Capacitação dos empregados do CAU/MG, por meio de treinamento, para que seja 
possível o desenvolvimento da Gestão Documental e a manutenção da documentação de 
forma criteriosa, conforme os normativos. 
 

3.1.3.1 Esta etapa tem por finalidade proporcionar a devida capacitação para os 
empregados do CAU/MG para que sejam capazes de: identificar e aplicar os 
procedimentos nos documentos, conforme instruções do Arquivo Nacional, 
orientar e realizar a fiscalização dos serviços prestados por empresa que se 
pretende contratar, posteriormente, desempenhar serviços de organização física, 



 
 

 

digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos – bem como para que os 
empregados do CAU/MG estejam aptos a realizar as atividades de gestão 
documental de forma independente de consultoria externa. 

 
3.1.3.2 Ementa da Capacitação 
 

I. Especificação: 
Treinamento para Capacitação dos empregados do CAU/MG, divididos em 02 (dois) grupos. 
Carga horária para cada grupo: 4 horas – Totalizando: 8 horas   
Público-alvo: Empregados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais -CAU/MG. 

II. Objetivo: 
Capacitar os empregados do CAU/MG para manutenção das atividades de Gestão Documental. 

III. Plano de Aula: 
A importância da Gestão Documental; 
Organização de Documentos; 
O que é uma Comissão Permanente de Avaliação Documental – CPAD; 
Plano de Classificação, Tabela de Temporalidade Documental e Eliminação de Documentos; 
Conhecendo a Tabela de Temporalidade Documental dos Conselhos de Fiscalização 
Profissional; 
Conhecendo a Tabela de Temporalidade Documental: Atividade Meio e Atividade Fim; 
Classificação dos documentos do setor para aplicação da Tabela de Temporalidade;  
Transformação Digital: Digitalização, Legislação, Assinatura Digital, Certificado Digital, Indexação 
e Sistemas. 

IV. Metodologia 
Treinamento remoto, por meio de ambiente virtual; 
Disponibilização de materiais importantes para a capacitação; 
Disponibilização do treinamento gravado e material para leitura; 
Capacitação por setores;   

 
3.1.4 Elaboração de Estudo Técnico Preliminar 
 

3.1.4.1 A empresa deverá elaborar Estudo Técnico Preliminar com a definição de 
especificações técnicas para a contratação do serviço de organização física, 
digitalização e destinação final dos documentos, de acordo com as necessidades 
do CAU/MG apontadas no diagnóstico formulado na 1ª etapa. 
 

3.1.4.2. Deverá ser pesquisado uma solução para a gestão documental do 
CAU/MG, compreendendo dentre os itens: guarda física, digitalização e 
microfilmagem eletrônica, equipamentos necessários, automatização de consulta 
virtual e controle de expurgos, além dos serviços de tecnologia da informação 
necessários para a modernização do gerenciamento de documentos.  

 

3.1.4.3. Caberá à empresa apresentar soluções em termos de especificação, 
composição ou características dos bens e serviços integrantes, contemplando 
nessa análise viabilidade, levantamento do quantitativos justificados dos 
bens/serviços a serem contratados dos padrões de qualidade necessários e 
demais elementos essenciais que servirão para atender às necessidades do 
Conselho. 

 

3.1.4.4. O Estudo Técnico Preliminar a ser desenvolvido deverá conter a seguinte 
estrutura: 

 
1- Introdução; 
2- Da justificativa e necessidade da contratação; 
3- Área requisitante; 
4- Requisitos da contratação; 
4.1. Forma de contratação e execução dos serviços; 
4.2. Especificação detalhada do objeto; 



 
 

 

5- Análise dos Normativos existentes; 
6- Análise das contratações anteriores; 
7- Estimativa das quantidades a serem contratadas/prazo entrega; 
8- Levantamento de mercado; 
9- Estimativa do valor da contratação; 
10- Modalidade da contratação 
11- Descrição da solução como um todo; 
12- Justificativas para o parcelamento ou não da solução; 
13- Contratações correlatas e/ou interdependentes; 
14- Alinhamento entre a contratação de o planejamento; 
15- Resultados pretendidos; 
16- Providencias a serem tomadas; 
17- Práticas sustentáveis; 
18- Declaração de viabilidade; 
19- Mapa de riscos; 

 
3.1.4.5 O trabalho será encerrado com a entrega do Relatório Final, após o diagnóstico e 
procedimentos realizados, apresentando a situação atual da documentação do CAU/MG e 
entrega do Estudo Técnico Preliminar para a contratação de serviço de organização física, 
aplicação dos instrumentos arquivísticos e destinação final dos documentos. 

 

4 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Consultoria em Gestão 
Documental, para diagnóstico da situação arquivística e execução de serviços, aplicação da tabela 
de temporalidade; capacitação dos empregados e indicação de especificações técnicas para 
contratação de serviços de organização física, digitalização e gerenciamento eletrônico de 
documentos. Com isso, atender à Portaria nº 47 do Arquivo Nacional e às necessidades do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais – CAU/MG em controlar o fluxo 
de documentos, organizar os arquivos e racionalizar a produção de documentos. 
 

5 - DA AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
Aquisição fundamentada nos pressupostos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e da 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 67 de 08 de julho de 2021. 

6 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 
Conforme descrição constante neste termo de referência, os requisitos da contratação abrangem 
o seguinte: 
 

Por se tratar de dispensa de licitação, a contratação deverá ser procedida 
preferencialmente com microempresas e empresas de pequeno porte, conforme art. 49, 
IV, da Lei Complementar n° 123/2006. 

6.1 O prazo para entrega do material/serviço obedecerá ao constante da ordem de compra/ser-
viço; 

6.2 A entrega dos itens no local indicado pela contratante é de responsabilidade da contratada, 
devendo a mesma possuir pessoal habilitado para descarregamento do material, quando 
necessário; 

6.3 Nos preços cotados devem estar inclusos todas as despesas, de qualquer natureza, como 
mão de obra, impostos, frete, seguro, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, todas 
as taxas, equipamentos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários; seguros, 
lucro e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto do Termo de Referência; 

 
 
 
 



 
 

 

7 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 
Os bens a serem adquiridos na presente dispensa de licitação enquadram-se na definição de 
MATERIAIS caracterizados como comuns, tendo em vista que possuem características 
tecnicamente padronizadas, de aferição simples, cujos padrões de desempenho e qualidade são 
objetivamente definidos por meio de especificações usuais do mercado 

 

8 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
8.1  A empresa contratada utilizar-se-á de suas instalações para realização dos serviços de 

consultoria em Gestão Documental, para diagnóstico da situação arquivística e execução 
de serviços, aplicação da tabela de temporalidade; capacitação dos empregados e 
indicação de especificações técnicas para contratação de serviços de organização física, 
digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos. 

 
8.2  Compete à empresa disponibilizar aos seus empregados todos os equipamentos e serviços 

necessários à realização das tarefas relacionadas a contratação. 
 
8.3  O diagnóstico deverá ser realizado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de 

Minas Gerais – CAU/MG, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 447/11º andar – 
Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-020, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 
18h. 

 
8.4  Os documentos produzidos deverão ser disponibilizados ao Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Estado de Minas Gerais – CAU/MG localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 
447/11º andar – Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-020, em formato digital, em 
dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00, através do correio 
eletrônico secretariaexecutiva@caumg.gov.br. 

 
8.5  Entrega do serviço 
 

8.5.1 O prazo máximo para entrega dos serviços será de 145 (cento e quarenta e cinco) 
dias corridos, a contar da data de assinatura do Contrato, na forma do subitem 8.5.6.  
 

8.5.1.1 O diagnóstico deverá ser realizado no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Estado de Minas Gerais – CAU/MG, localizado na Avenida Getúlio 
Vargas, nº 447/11º andar – Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-020, 
na hora de expediente, de forma a não prejudicar o andamento dos trabalhos. 
 
8.5.2 O prazo máximo para a realização do treinamento referente ao item 3.1.3.2 
será de até 50 (cinquenta) dias corridos, após a realização do diagnóstico e a 
aplicação do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação 
de Documentos elaborada pelo Arquivo Nacional. 

 
8.5.3 O recebimento definitivo do serviço se dará somente após a entrega do Estudo Técnico 
Preliminar com a definição de especificações técnicas para a contratação do serviço de 
organização física, aplicação dos instrumentos arquivísticos e destinação final dos 
documentos. 
 
8.5.4 A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios 
eventualmente causados ao patrimônio do CAU/MG ou de terceiros por ação ou omissão 
de seus funcionários ou prepostos, quando da instalação e configuração da solução, na área 
de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no 
contrato; 
 
8.5.5 Os funcionários da CONTRATADA colocados à disposição do CAU/MG, embora 
sujeitos a normas disciplinares ou convencionais da Casa, não terão com ela qualquer 
vínculo empregatício. 
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8.5.6 Tabela de Cronograma de Execução dos Serviços: 
 

Item Serviço Qtde Prazo 
 

01 Realização de diagnóstico da situação documental do arquivo do 
CAU/MG, incluindo os documentos constantes do arquivo 
corrente, intermediário e permanente; 
 

01 15 dias 

02 Aplicação do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade 

e Destinação de Documentos elaborada pelo Arquivo Nacional; 

 

01 30 dias  

03 Capacitação dos empregados do CAU/MG, por meio de 

treinamento, para que seja possível o desenvolvimento e 

manutenção do trabalho posterior; 

 

01 
50 dias 

 

04 Estudo Técnico Preliminar com a definição de especificações 

técnicas para a contratação do serviço de organização física, 

aplicação dos instrumentos arquivísticos e destinação final dos 

documentos. 

01 50 dias  

 
8.5.6.1 A CONTRATANTE deverá homologar cada etapa e dar um aceite ou não para a 
CONTRATADA.  

 

9 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
9.1 A GESTÃO DO CONTRATO será exercida pela Gerência Administrativa e Financeira do 

CAU/MG e a FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO será exercida pela Secretaria Executiva do 
CAU/MG, a qual competirá zelar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com 
o previsto na proposta da CONTRATADA. 

 
9.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas 
na execução do objeto, aí incluídas imperfeições provenientes de vício redibitório, como tal 
definido pela lei civil. 

 

10 – FISCALIZAÇÃO 

 
10.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistirão na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma 
a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido por um representante 
da CONTRATANTE. 

 
10.2 A CONTRATANTE monitorará constantemente o nível de qualidade dos produtos para 

evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando verificar 
um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 

 
10.3 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 

controle, que compreenderá a mensuração dos seguintes aspectos: 
 

10.3.1 Os resultados alcançados, com a verificação da qualidade demandada; 

10.3.2 A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

10.3.3 A adequação da entrega à rotina demandada; 

10.3.4 O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; 

10.3.5 A satisfação da CONTRATANTE. 



 
 

 

 
10.4 O fiscal do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 

sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no 
Parágrafo Primeiro do artigo 125 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 
10.5 O fiscal do contrato fará o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no artigo 
117 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

11 – VIGÊNCIA 

 
11.1 O instrumento contratual relativo à presente contratação terá vigência de 180 (cento e 

oitenta) dias, contados da data da sua publicação no Diário Oficial da União, podendo ser 
prorrogado nos termos do artigo 11 da Lei 14.133/2021. 

 

12 – PAGAMENTO 

 
12.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por processamento 

eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, na data 
do vencimento avençada no instrumento contratual, após o recebimento definitivo, pelo 
CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais. 

 
12.2 O pagamento será realizado a cada etapa, após o aceite da CONTRATANTE e a verificação 

das seguintes documentações negativas: 
 

12.2.1 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União; 

12.2.2 Consulta Regularidade do Empregador (FGTS); 
12.2.3 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Receita Federal; 
12.2.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
12.2.5 Certidão Negativa de Débito Municipal; e 
12.2.6 Certidão de Débitos Tributários (CDT) - Certidão Negativa de Débito Estadual 
 

12.3 Caso a documentação esteja irregular ou faltando, o CAU/MG devolverá a nota fiscal até a 
regularização da documentação, não respondendo por quaisquer encargos resultantes de 
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 
12.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

 
12.3.2 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

 
12.4 O pagamento será feito em até 10 (dez) dias úteis após o aceite da Nota Fiscal pelo Fiscal 

do Contrato. 
 

12.4.1 O aceite da Nota Fiscal pelo Fiscal do Contrato será feito em até 05 (cinco) dias 
úteis após o recebimento da Nota Fiscal. 

  



 
 

 

13 – DECLARAÇÃO DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS 

 
13.1 Declaramos que os orçamentos enviados juntamente com este documento são verdadeiros, 
conforme rubrica em cada um deles. 
 

14 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
10.1 COMPETE À CONTRATADA 
 

14.1.1 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus serviços conforme normas pertinentes. 
14.1.2 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio de empregado(a) indi-
cado(a) pela Administração. 
14.1.3 Efetuar o pagamento na forma e nos prazos convencionados neste Termo de Refe-
rência. 
14.1.4 Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário. 
14.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CON-
TRATADA. 
14.1.6 Comunicar à CONTRATADA as eventuais irregularidades observadas na execução 
dos 
serviços para adoção das providências saneadoras. 
14.1.7 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA. 
14.1.8 Verificar a manutenção das condições de habilitação estabelecidas na licitação. 
 

14.2 COMPETE À CONTRATANTE 
 
14.2.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Contrato, assumindo, 

como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto; 

14.2.2 Submeter-se às normas de acesso e circulação da CONTRATANTE; 
14.2.3 Observar rigorosamente a legislação sanitária vigente e todas as demais normas 

regulamentares sobre higiene, medicina e segurança do trabalho emanado pelas 
autoridades competentes; 

14.2.4 Aplicar e fornecer todos os materiais que forem necessários à realização do objeto da 
licitação; 

14.2.5 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE; 

14.2.6 Executar o objeto contratado livre de qualquer embaraço, seja de ordem financeira ou 
tributária; 

14.2.7 Assumir a responsabilidade por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto deste Contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
CONTRATANTE; 

14.2.8 Executar o objeto contratado observando a legislação em vigor, os preceitos da boa técnica 
vigente e empregando pessoal especializado, devidamente identificado e uniformizado de 
maneira condizente com os serviços a serem executados, observando ainda, as normas 
internas de segurança; 

14.2.9 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, qualquer empregado cuja atuação, 
permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes. 

 

15 – REAJUSTE 

 
15.1. Tendo em vista que o escopo da contratação não consiste em serviço/fornecimento de 

caráter contínuo, nos termos do artigo 6º, XV e XVI, da Lei nº 14.133/2021 não haverá 
reajuste do preço. 

 
 
 



 
 

 

16 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
16.1  Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14,133, de 2021, a 

Contratada que: 
16.1.1 Der causa à inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação;  
16.1.2 Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 
16.1.3  Não celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida dentro do 

prazo; 
16.1.4 Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto sem motivo justificado; 
16.1.5 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação certame ou 

prestar declaração falsa durante a dispensa/licitação ou a execução do contrato; 
16.1.6 Fraudar a licitação/dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do objeto; 
16.1.7 Comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

16.1.7.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da 
dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

16.1.8 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame; 
16.1.9 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013. 

 
16.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

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

16.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 

16.2.2 Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% do valor da contratação; 

16.2.3 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto;  

16.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

16.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 
prazo de até dois anos; 

16.2.6 Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o 
consequente descredenciamento do cadastro de fornecedores pelo prazo de até 
cinco anos; 
16.2.6.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 
administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência. 

16.2.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei federal nº 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei nº 
9.784, de 1999. 

16.2.8 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, 
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados 
judicialmente. 
16.2.8.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 

16.2.9  Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

 
 

 



 
 

 

17  - DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 

17.1. Regularidade fiscal, social e trabalhista: 
 

17.1.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
pessoas Físicas, conforme o caso; 

17.1.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora- Geral da 
Fazenda Nacional. 

17.1.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
17.1.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos 
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943; 

17.1.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

17.1.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede 
do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

17.1.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais rela-
cionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresenta-
ção de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equiva-
lente, na forma da lei; 

 
17.2.  Qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, conforme o que se segue: 

 
- Apresentação de pelo menos 1(um) atestado fornecido por pessoa de direito público ou privado 
comprovando que a licitante já desempenhou satisfatoriamente a aplicação de Código de 
Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arquivo, que 
representa a parcela de maior relevância técnica e maior valor significativo da contratação. 
 
17.3. Qualificação econômico-financeira, mediante a apresentação de certidão negativa de feitos 
sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

 

18 - DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 

18.1  Contratação direta com dispensa de licitação fundamentada no artigo 75, II, da Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021. 
 

19 – PROPOSTA 

 
19.1 A proposta deverá atender os requisitos mínimos para a prestação do serviço. 
 

20 – RETENÇÃO DE IMPOSTOS 

 
20.1 Conforme IN 1234/2012 e alterações propostas pela IN 1540/2015 da SRF, as retenções 

tributárias obedecerão as seguintes regras: 
 

20.1.1 Optantes pelo Lucro Presumido e Lucro Real: 
1. Para mercadorias/equipamentos: 5,85% (PIS - 0,65%, COFINS - 3%, CSLL - 1% 

e IR - 1,20%); 

2. Para serviços: 9,45% (PIS - 0,65%, COFINS - 3%, CSLL - 1% e IR - 4,80%); e 



 
 

 

3. ISS conforme Lei Complementar 116/2003 e respectivas derivações municipais. 

20.1.2  Optantes pelo Simples Nacional: 
 

4. ISS conforme Lei Complementar 116/2003 e respectivas derivações municipais. 

 
20.2 Em casos de fornecimento de materiais ou serviços que contenham descrição específica 

nas legislações citadas, vide Anexo I da In 1234/2012. 
 

21 – CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

 
21.1. Na execução dos serviços descritos neste Termo de Referência, a Contratada terá acesso a 

informações críticas do CAU/MG. Assim, caberá a Contratada: 
 
21.1.1. Exigir de cada profissional que venha a prestar os seus serviços a assinatura do Anexo I – 
Termo de Confidencialidade, pelo qual se compromete a manter o sigilo e a confidencialidade de 
todos os dados e informações de que venha a ter conhecimento no exercício de suas atribuições; 
21.1.2. Zelar pelo sigilo inerente à execução do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados 
e informações do CAU/MG a que eventualmente tenha acesso, empregando todos os meios 
necessários para tanto; 
21.1.3. Responsabilizar-se pela divulgação não autorizada ou pelo uso indevido de qualquer 
informação pertinente ao CAU/MG. 
 
21.2. Em caso de não cumprimento das condições estabelecidas no Anexo I – Termo de 
Confidencialidade por parte da CONTRATADA e/ou de seus profissionais signatários do Termo, 
e/ou de quebra da guarda e sigilo, aludidos, ou de utilização dos dados fornecidos pelo CAU/MG, 
para outros fins de qualquer natureza ou espécie, que não os expressamente autorizados e para 
uso exclusivo dos serviços prestados a este, a CONTRATADA responderá de forma incondicional, 
civil, criminal e administrativamente pelo fato, sem prejuízo do direito do CAU/MG de promover a 
rescisão contratual, com a aplicação das penalidades previstas neste ajuste. 
 

22 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
22.1 A CONTRATADA será responsável pelo pagamento de multas, punições ou indenizações 

que porventura venham a ser impostas por órgãos fiscalizadores de suas atividades, bem 
como dos ônus decorrentes de sua repercussão sobre o objeto do contrato a ser firmado 
com a CONTRATANTE. 

 
22.2 É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto deste Termo de Referência. 
 
22.3 É vedada a pessoalidade e a subordinação direta dos empregados da Contratada aos 

gestores do Contratante. 
 
22.4 A CONTRATADA deverá manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão e 

direção dos serviços. 
 

23 – INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO 

 
23.1 A formalização da Contratação será feita mediante instrumento contratual 
 
 



 
 

 

ANEXO I – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
 

Por meio do presente instrumento, 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.951.451/0001-19, sediada na Avenida Getúlio Vargas, 
447, 11º andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG - CEP 30112-020, neste ato representada 
na forma de seu Estatuto Social por sua Presidente Maria Edwirges Sobreira Leal, brasileira, 
arquiteta e urbanista, doravante denominada apenas REVELADORA e; 
 
EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ, sediada na 
Rua xxxxx xxxx xxx n° x, Bairro x, CIDADE/SC - CEP xxxxx-xxx, neste ato representada na forma 
de seu Estatuto Social por seu Diretor Presidente, xxxxxxxxx, inscrito no CPF/MF sob o nº CPF,, 
doravante denominada apenas RECEPTORA, 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que as Partes pretendem firmar Contrato de Prestação de Serviços por meio do qual 
RECEPTORA desenvolverá o aplicativo de fiscalização colaborativa da REVELADORA; 

 Que o aplicativo será desenvolvido conforme as necessidades, orientações e informações 
repassadas pela REVELADORA à RECEPTORA, as quais são sigilosas e de importante 
estratégica para a primeira; 

 Que é dever da RECEPTORA o respeito às disposições de segurança e proteção de dados, 
conforme Seção I, Capítulo VII, da Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
bem como a responsabilidade pela reparação de danos decorrentes do exercício da atividade de 
tratamento de dados, conforme Seção III do Capítulo VI, da Lei 13.709/2018 – Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). 

 E considerando, por fim, que o aplicativo será desenvolvido de forma exclusiva, não podendo a 
RECEPTORA distribuí-lo, comercializá-lo, doá-lo nem demonstrá-lo a concorrentes da 
REVELADORA, 
 
As partes acima qualificadas têm justa e acertada a celebração do presente Termo de Acordo de 
Confidencialidade e Outras avenças, conforme as cláusulas e condições a seguir dispostas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO ACORDO 
 
O objeto do presente Termo de Acordo é a estipulação de condições visando à manutenção do 
sigilo e confidencialidade das informações que serão repassadas pela REVELADORA à 
RECEPTORA para que esta possa desenvolver o aplicativo objeto consoante descrito na proposta 
comercial apresentada pela RECEPTORA na data de XX/XX/XXXX. 
 
Parágrafo Único: A REVELADORA permanecerá completamente livre para revelar ou não 
informações confidenciais à RECEPTORA, entretanto, em havendo a revelação de informações, 
estas estarão subordinadas ao presente Acordo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEFINIÇÕES E RESTRIÇÕES 
 
Para os fins deste Acordo entende-se por “Informações Confidenciais” as relativas à 
REVELADORA e seus colaboradores, descobertas, ideias, conceitos, know-how, processos, 
invenções, técnicas, designs, especificações, desenhos, diagramas, fluxogramas, diagramas de 
montagem, modelos, amostras, balancetes, dados, programas de computador, códigos fonte de 
programas de computador, qualquer informação relacionada às pesquisas realizadas pela 
REVELADORA, planos de marketing, merchandising, produtos, informações de qualquer natureza 
relacionadas a seus respectivos clientes, informações contábeis relativas à REVELADORA, 
aquisições realizadas, e demais informações técnicas, financeiras ou comerciais, jurídicas e de 
propriedade intelectual, sejam de caráter técnico ou não, independente de sua natureza, forma, e 
suporte físico, escritas ou não, que estejam em poder da REVELADORA, e que terá acesso a 
RECEPTORA por ocasião do objeto descrito na Cláusula Primeira deste Acordo, não estando, 
contudo, limitadas a esta relação. 



 
 

 

 
Parágrafo Primeiro: As partes assumirão também como Informações Confidenciais todas aquelas 
que, independentemente de haverem sido assim marcadas, sejam, pelo senso comum, 
merecedoras de tal qualificação. 
 
Parágrafo Segundo: Em sendo alguma Informação Confidencial fornecida oralmente, deverá, a 
REVELADORA, entregar à RECEPTORA a mesma informação revelada em forma escrita e 
marcada como confidencial, dentro das 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, com comprovante 
de entrega. 
 
Parágrafo Terceiro: As Informações Confidenciais não incluirão qualquer informação que: (I) 
estiver ou posteriormente vier a se tornar disponível ao público sem que a RECEPTORA tenha 
violado quaisquer obrigações para com a REVELADORA; (II) for do conhecimento da 
RECEPTORA antes da divulgação dessa informação pela Parte Reveladora à Parte Receptora; 
(III) for obtida legitimamente de terceiros, sem restrições a respeito de revelações subsequentes; 
ou (IV) for desenvolvida de forma independente pela Parte Receptora. 
 
Parágrafo Quarto: A RECEPTORA tomará as medidas de cautela cabíveis, na mesma proporção 
em que tomaria para proteger suas próprias informações confidenciais, a fim de manter as 
informações confidenciais em sigilo. A RECEPTORA poderá divulgar informações ou materiais 
confidenciais somente aos seus funcionários ou consultores, e na medida em que os mesmos 
precisem conhecê-los. A RECEPTORA possuirá ou firmará acordos por escrito com seus 
funcionários e consultores, cujos termos sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as 
disposições do presente Termo. A RECEPTORA, ao repassar informações confidenciais ao seu 
pessoal, responderá perante a REVELADORA pelas ações desses empregados e consultores 
quanto à confidencialidade das informações repassadas. 
 
Parágrafo Quinto: Por este Instrumento, a RECEPTORA se compromete a não revelar as 
informações confidenciais a qualquer pessoa ou entidade, sem o prévio consentimento por escrito 
da REVELADORA. A RECEPTORA não fará uso nem permitirá que outros façam uso de quaisquer 
informações confidenciais para qualquer propósito que não aquele para o qual foram reveladas. A 
receptora da “Informação Confidencial” não poderá copiar, reproduzir, divulgar, publicar ou fazer 
circular informação ou documento confidencial entre empregados ou consultores senão entre 
aqueles que tenham comprovadamente a necessidade de conhecê-la. A RECEPTORA também 
se compromete a não alterar ou adulterar qualquer comunicação de marca registrada, direito 
autoral, nem reprojetar, praticar engenharia reversa ou manufaturar qualquer programa ou 
equipamento, produto ou serviço, enfim, a não praticar qualquer ato que possa causar prejuízo à 
REVELADORA da “informação confidencial”, que viole o sigilo de suas informações e demais 
direitos da propriedade intelectual. 
 
Parágrafo Sexto: A REVELADORA poderá visitar as dependências da RECEPTORA, mediante 
aviso prévio com prazo razoável, e durante o expediente normal de trabalho, para verificar o 
cumprimento, pela RECEPTORA, dos termos do presente Acordo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA NÃO UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
 
Todas as informações e materiais confidenciais são e continuam sendo de propriedade da 
REVELADORA. 
 
Parágrafo Primeiro: A RECEPTORA concorda em não utilizar as informações confidenciais para 
seu próprio benefício ou qualquer outro propósito que não o de executar os serviços descritos na 
Cláusula Primeira deste Acordo. 
 
Parágrafo Segundo: A RECEPTORA concorda em avisar tempestivamente à REVELADORA por 
escrito acerca de qualquer apropriação indevida destas informações confidenciais ou abuso e/ou 
violação, por qualquer pessoa, que possam chegar ao seu conhecimento. 
 
 



 
 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO RETORNO DOS MATERIAIS E DE INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS 
 
A RECEPTORA se obriga a devolver imediatamente todo material que contenha informações 
confidenciais, incluindo, sem limitação, todos os resumos, cópias de documentos e trechos de 
informações ou outra forma que possa conter qualquer “Informação Confidencial”, tão logo ocorra 
o encerramento dos serviços ou o término do presente Acordo, ou, ainda, imediatamente após a 
requisição feita pela REVELADORA. 
 
Parágrafo Único: Sendo devolvidas e recebidas as “informações confidenciais”, a RECEPTORA e 
seu pessoal continuará com suas obrigações de confidencialidade que estiverem em curso por um 
período de 2 (dois) anos após o término deste Acordo. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS REVELAÇÕES A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS 
 
Se a RECEPTORA vier a ser obrigada a revelar isoladamente quaisquer informações confidenciais 
para qualquer entidade governamental jurisdicionalmente competente, enviará, prontamente, à 
REVELADORA, aviso por escrito, com prazo suficiente para permitir a esta requerer eventuais 
medidas ou recursos apropriados. Parágrafo Único: A RECEPTORA revelará tão somente as 
informações que forem legalmente exigíveis e empreenderá seus melhores esforços para obter 
tratamento confidencial para quaisquer informações confidenciais que, nestas circunstâncias, for 
obrigada a revelar. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 
 
A RECEPTORA reconhece que a indenização por prejuízos financeiros poderá ser uma reparação 
insuficiente para a divulgação não autorizada de informações ou materiais confidenciais, e que a 
REVELADORA terá o direito, sem renunciar a qualquer outro direito ou reparação, à compensação 
que vier a ser julgada adequada pelo juízo competente, responsabilizando-se pela reparação de 
danos materiais, morais, lucros cessantes que vierem a ser apurados, e verbas de sucumbência, 
acarretadas por eventual ação judicial que a REVELADORA venha a ser compelida a instaurar em 
decorrência do descumprimento das obrigações aqui estabelecidas. 
 
Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido que em caso de violação das obrigações de sigilo e 
exclusividade estabelecidas no presente Acordo, além da responsabilidade pela reparação dos 
danos a que se refere o caput, estará a RECEPTORA sujeita a multa não compensatória, a título 
de cláusula penal, no valor pago pela REVELADORA à RECEPTORA. 
 
Parágrafo Segundo: O valor da multa fixada no Parágrafo acima será reajustado anualmente pela 
variação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, 
pelo período em que tais informações confidenciais forem mantidas nesta condição de sigilosas 
pela REVELADORA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PLENO TEOR DO ACORDO E EVENTUAIS ADITAMENTOS 
 
Este Acordo contém o inteiro teor do ajuste entre as Partes relativo aos assuntos ora tratados e 
revoga qualquer outro acordo, seja ele verbal ou por escrito, podendo ser aditado ou modificado 
somente com o consentimento por escrito entre as Partes, sendo que todas as comunicações 
serão válidas somente se entregues via e-mail, em mãos, se enviadas por fax com a devida 
comprovação da recepção, ou por via postal com porte pré-pago diretamente ao endereço das 
Partes, conforme abaixo, e nominadamente aos representantes indicados ou aos que firmam o 
presente Instrumento: 
 
a) Para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG A.: Aos cuidados de 
Maria Edwirges Sobreira Leal, e-mail presidente@caumg.gov.br; (031) 2519-0950; Avenida 
Getúlio Vargas, 447, 11º andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG - CEP 30112-020. 
 



 
 

 

b) Para a Nome da Empresa Desenvolvera A.: Aos cuidados de Nome da pessoa, e-mail 
exemplo@exemplo.com.br; (DDD) 111111-1111; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, n° x, Bairro x, 
Cidade/UF - CEP xxxxx-xxx. 
 
Parágrafo Único: Os direitos estipulados neste Acordo não poderão ser objeto de renúncia por 
qualquer ato ou concordância da REVELADORA, seus representantes ou funcionários, salvo por 
meio de instrumento por escrito firmado por um representante autorizado desta. Nenhuma 
renúncia a qualquer estipulação do presente Acordo constituirá renúncia a qualquer outra 
estipulação, ou à mesma estipulação em outra ocasião. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA EXCLUSIVIDADE 
 
Considerando que o desenvolvimento do aplicativo por parte da RECEPTORA se dará mediante 
orientações, instruções e fornecimento de informações pela REVELADORA, o sistema a ser 
produzido, bem como a própria especificação e seu código fonte, são de exclusiva propriedade da 
Página 36 de 51 REVELADORA, não podendo, a RECEPTORA, distribuí-lo, comercializá-lo doá-
lo ou demonstrá-lo a terceiros, sem a prévia e expressa autorização da REVELADORA. Parágrafo 
Único: A RECEPTORA se compromete, também, a, em hipótese alguma, fornecer soluções 
similares à produzida para a REVELADORA a concorrente desta. Haja vista que o aplicativo a ser 
produzido será desenvolvido mediante as especificações e necessidades da REVELADORA. 
 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E PRAZO 
 
O presente acordo vigorará pelo período em que perdurar a relação comercial que vier a ser 
firmada entre as Partes relativamente ao objeto do presente Acordo, contado da data de sua 
assinatura. Parágrafo Único: A obrigação quanto à manutenção do sigilo em relação às 
informações confidenciais reveladas subsistirá, em quaisquer das hipóteses descritas no caput, 
pelo prazo de 2 (dois) anos contados da data do respectivo evento, assim entendido este como o 
momento da revelação da informação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
As disposições deste Acordo aplicam-se a qualquer pessoa física ou jurídica que controla, é 
controlada por, ou compartilha o controle da RECEPTORA, ou qualquer pessoa jurídica coligada 
direta ou indiretamente das Partes. 
 
Parágrafo Primeiro: Nenhuma das Partes poderá ceder ou transferir os direitos e obrigações 
resultantes deste Acordo a terceiros, sem prévia anuência, e por escrito, da outra Parte. 
 
Parágrafo Segundo: Toda e qualquer omissão, tolerância, autorização de uma Parte, quanto ao 
descumprimento ou cumprimento parcial, pela outra Parte, das obrigações ora assumidas, será 
considerada como mera liberalidade, não gerando precedente nem direito adquirido de qualquer 
espécie à Parte faltosa. Ocasionais concessões efetuadas de uma Parte à outra serão 
consideradas eventos isolados, não importando em qualquer alteração dos termos pactuados no 
presente instrumento. 
 
Parágrafo Terceiro: Caso qualquer Cláusula ou condição deste Acordo seja, por qualquer razão, 
reputada inválida ou ineficaz, permanecerão plenamente válidas e vinculantes todas as Cláusulas 
e condições restantes, gerando efeitos em sua máxima extensão, como forma de alcançar a 
vontade das Partes. 
 
Parágrafo Quarto: Os litígios, controvérsias e disputas relacionadas no presente Instrumento serão 
dirimidos na Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, com renúncia expressa a todos os 
demais, por mais privilegiados que sejam. 
 
Parágrafo Quinto: Nenhuma disposição deste Acordo será interpretada de forma a representar a 
concessão de licença ou de qualquer tipo de direito pela REVELADORA à RECEPTORA em 
relação a qualquer pedido de patente, marca, programa de computador, direito autoral, segredo 
comercial ou outras informações que possam ser consideradas exclusivas, bem como ser 



 
 

 

interpretado como sendo um contrato de joint venture, associação, franquia, consórcio ou qualquer 
outra forma de associação legal, exigindo qualquer negócio efetivamente resultante dos 
entendimentos havidos sob este Acordo a instrumentalização específica que lhe for 
correspondente. 
 
E, por estarem assim justas, certas e contratadas, as partes assinam o presente Acordo em 2 
(duas) vias de igual teor e forma e para os mesmos efeitos na presença das testemunhas abaixo 
assinadas. 
 
Belo Horizonte, xx de xxxxxxxx de 2022. 
 
Pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais – CAU/MG: 
 

________________________________ 
Responsável 

 
Pela EMPRESA 
 

________________________________ 
Responsável 

 
Testemunhas: 

 
 
 

______________________________ 
 

Nome: 
 

RG: 
______________________________ 

 
Nome: 

 
RG: 

 



 

 

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA 
 

(Em papel timbrado da licitante) 
 

 
A/C 
Departamento de Licitações 
CAU/MG 
 
A Empresa ________________________________________ sediada à ______________________ (rua, 
bairro, cidade, telefone, etc.), inscrita no CNPJ/MF sob nº _____________________, neste ato 
representada por _______________________________, abaixo assinada, propõe ao Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Estado  de Minas Gerais a prestação de serviço de Consultoria em Gestão 
Documental, para diagnóstico da situação arquivística e execução de serviços, aplicação da tabela de 
temporalidade; capacitação dos empregados e indicação de especificações técnicas para contratação de 
serviços de organização física, digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos, para atender às 
necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais – CAU/MG, conforme 
especificações e condições constantes do Termo de Referência, nas seguintes condições: 
 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Médio 

1 

Realização de diagnóstico da situação 
documental do arquivo do CAU/MG, 
incluindo os documentos constantes do 
arquivo corrente, intermediário e 
permanente 

Unidade 1   

2 

Aplicação do Código de Classificação e 

Tabela de Temporalidade e Destinação 

de Documentos elaborada pelo Arquivo 

Nacional 

Unidade 1   

3 

Capacitação dos empregados do 

CAU/MG, por meio de treinamento, para 

que seja possível o desenvolvimento e 

manutenção do trabalho posterior 

Unidade 1   

4 

Estudo Técnico Preliminar com a 

definição de especificações técnicas para 

a contratação do serviço de organização 

física, aplicação dos instrumentos 

arquivísticos e destinação final dos 

documentos. 

Unidade 1   

Valor Total Global: R$  
 

 
Item 01: R$______,__ (_____________________________) 
 
Item 02: R$______,__ (_____________________________) 
 



 

 

Item 03: R$______,__ (_____________________________) 
 
Item 04: R$______,__ (_____________________________) 
 
Preço Global por extenso: R$ ----,-- (------------------------------) 
 
 
1. Prazo de validade da proposta: _______ (não inferior a 60 dias); 
2. Nos preços cotados estão inclusos todas as despesas, de qualquer natureza, como mão de obra, 

impostos, frete, seguro, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, todas as taxas, 
equipamentos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários; seguros, lucro e outras 
necessárias ao cumprimento integral do objeto do Termo de Referência; 

3. Dados bancários: ________ (informar banco, agência e conta corrente para efeito de pagamento); 
4. Caso nos seja homologado o objeto da presente licitação, comprometemo-nos a assinar o 

Contrato/termo equivalente no prazo determinado pelo CAU/MG, indicando para esse fim o Sr. 
__________________, Carteira de identidade nº ______________________, CPF nº 
_________________, ____________ (profissão), ____________(função na empresa), e-mail 
__________,  residente a rua, avenida___________________ nº _______, em __________(cidade), 
como responsável legal desta empresa; e 

5. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
Termo de Referência e seus anexos. 

 
DECLARO: 
 
Responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes desta 
contratação. 
 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura 

 
_____ / _____ / 202__ 

 
 



 

 

MAPA ESTIMATIVO DE PREÇOS 
 

Quadro estimativo de preços propostos para prestação de serviços de Consultoria em Gestão 
Documental, para diagnóstico da situação arquivística e execução de serviços, aplicação da tabela de 
temporalidade; capacitação dos empregados e indicação de especificações técnicas para contratação 
de serviços de organização física, digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos, para 
atender às necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais – 
CAU/MG 
 

Com base nos custos para execução do objeto/serviço da contratação, definidos por meio de 
parâmetros de aferição do melhor preço na forma estabelecida no Art. 23, § 1º, da Lei 14.133/21 e em 
atendimento à IN nº 65/2021, relacionamos abaixo a média dos preços encontrados.  
 

 
 

Fonte(s) 
Utilizada(s) 

 PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas 

 Contratações similares feitas pela Administração Pública 

 Utilização de dados de pesquisa pública em mídia especializada (Banco de Preços) 

X Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores 

 Pesquisa na base nacional de Notas Fiscais Eletrônicas 
 

Consideração:  
 

• Em atendimento à IN nº 65/2021, foram realizadas pesquisas junto aos fornecedores diretos, 

Painel de Preços e Contratações Semelhantes de outros entes públicos  e não foram 

encontrados resultados compatíveis com objeto. 

 

Conforme demonstrativos acima, o valor médio a ser tomado como modelo para elaboração do Termo 

de Referência é o que segue: 
 

 R$52.197,50 (cinquenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos) 
 

 
Belo Horizonte, 21 de julho de 2022. 

 
 
 

Adriana de Fátima Valadares Santos 
Secretaria Geral – CAU/MG 
 

EMPRESA
Pangelupi Tecnologia 

da Informação Ltda

Organize- Gestão de 

Informações Ltda

AGILDOC BPO 

Serviços Ltda

4A Consultoria e 

Gestão de 

documentos e 

Informações

CNPJ 11.208.241/0001-47 13.823.248/0001-02 19.679.329/0001-59 23.884.312/0001-00

DATA 29/06/2022 29/06/2022 29/06/2022 01/07/2022

VALOR

UNITÁRIO
R$ 52.200,00 R$ 54.000,00 R$ 49.500,00 R$ 53.090,00 R$ 52.197,50

VALOR 

TOTAL
52.200,00 54.000,00 49.500,00 53.090,00 R$ 52.197,50

VALOR MÉDIO 

ESTIMADO


