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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
GUARDA DE DOCUMENTOS 

1. JUSTIFICATIVA 

1.1. Considerando a natureza autárquica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 

Catarina – CAU/SC, é inerente às atribuições do conselho em sua operacionalização enquanto 

entidade fiscalizadora e regulamentadora de classe profissional, a produção de peças 

administrativas, documentos e arquivos em papel, folhas e envelopes, em grande vulto, cujo 

acondicionamento em caixas de arquivos devem ter destinação apropriada de armazenamento, 

por período equivalente ao definido em legislação própria. 

1.2. O Serviço de Guarda de documentos (documentos físicos) em local separado da Sede do 

CAU/SC se faz necessário em função da quantidade expressiva de espaço que os documentos 

já existentes exigem para serem devidamente guardados, não havendo espaço físico no imóvel 

sede do conselho para armazenamento, em condições adequadas de preservação, 

conservação e de segurança. 

1.3. Ressalta-se que o serviço de guarda documental vem sendo utilizado pelo CAU/SC desde 

sua constituição, situação em que se configura como serviço continuado e com necessidade 

de mantenimento dada sua estrutura física. Sendo que, do cenário atual percebe-se 315 caixas 

de arquivos são mantidas sob guarda de empresa contratada especificamente para esse fim. 

1.4. Tendo em vista que permanece a necessidade de prestação do serviço de guarda de 

documentos em local externo, e, considerando que ordem de serviço vigente está prestes a ter 

seu prazo de vigência expirado, justifica-se a abertura de novo processo administrativo para a 

contratação do serviço de guarda documental, conforme as caracterizações previstas neste 

termo. 

2. DA DESCRIÇÃO E PREÇOS DO OBJETO  

2.1. Serviço de gestão e guarda de documentos do CAU/SC, acondicionados em caixas de 

arquivo padrão, tamanho aproximado de 13X25X35 centímetros, pelo período de 30 meses.  

2.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

 

 

ITEM OBJETO QUANTIDADE UNIDADE 
VALOR UNITÁRIO 

MÁXIMO 

1 

Guarda Documental (inclui 

até 30 consultas e 06 

remessas nos 30 meses) 

315 Caixa 
R$ 0,99 

(por caixa por mês) 
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2 

Transporte (valor a 

considerar para as 

remessas e consultas 

excedentes daquelas já 

previstas no item 1) 

5 UNIDADE 
R$ 140,20 

(por transporte) 

3 

Transporte Inicial 

(considerando a retirada de 

315 caixas no endereço: R. 

dos Cisnes, 363 - 

Tecnopark Pedra Branca, 

Palhoça - SC, 88137-300)  

1 UNIDADE 

R$ 2.304,27 

(O transporte das 

315 caixas para 

novo local.) 

 

3. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.1. A contratação de empresa para prestar o serviço de gestão e guarda de documentos do 

CAU/SC, acondicionados em caixas de arquivo padrão, tamanho aproximado de 13x25x35 

centímetros deve garantir: 

3.2.  A guarda em ambiente seguro que preserve a condição física e confidencial dos 

documentos; 

3.3. A quantidade inicial aproximada: 315 (trezentos e quinze) caixas; 

3.4. A quantidade máxima estimada ao final de 30 meses: 565 caixas. 

3.5. A quantidade prevista no subitem anterior poderá ser aumentada no caso de prorrogação 

contratual.  

3.6. A quantidade do item 2 é meramente estimativa, apenas para fins de precificação da 

empresa, logo, o CAU/SC não se compromete a utilizar em caso de desnecessidade.  

4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

4.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços abaixo discriminados: 

4.2. Retirada dos documentos (caixas de arquivo) na Sede do cliente em até 48 horas úteis do 

recebimento da solicitação de retirada; 

4.3. As solicitações de retirada serão realizadas por correspondência eletrônica (e-mail ou 

sistema ofertado pela CONTRATADA), informando a quantidade de caixas que serão enviadas 

para guarda; 

4.4. O CAU/SC poderá solicitar até 06 (seis) remessas de documentos durante a vigência da 

contratação. 

4.5. Para a execução da guarda documental a contratada deverá realizar:  

4.5.1. Indexação no Sistema; 

4.5.2. Colocação de Etiquetas com código de barras;    

4.5.3. Serviços de Localização e envio de caixas; e 

4.5.4. Fornecimento mensal do termo de medição; 
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4.6. A CONTRATANTE poderá solicitar até 30 consultas de documentos (devolução de caixa 

em posse da CONTRATADA) durante a vigência da contratação, considerando apenas o que 

deverão ser entregues na sede do CAU/SC em até 48 horas. 

4.7. As solicitações de consultas e remessas serão realizadas por correspondência eletrônica 

(e-mail ou sistema ofertado pela CONTRATADA), informando a quantidade de caixas.  

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A contratada ficará obrigada a: 

5.2. Executar os serviços com perfeição, sigilo e presteza, respeitadas todas as disposições de 

qualidade de serviço previstos na legislação consumerista; 

5.3. Retirar e transportar para o endereço de guarda da CONTRATADA, no prazo de 7 (sete) 

dias úteis, as 315 (trezentos e quinze) caixas iniciais, atualmente armazenados no endereço: 

R. dos Cisnes, 363 - Tecnopark Pedra Branca, Palhoça - SC, 88137-300, responsabilizando-

se pela integridade dos documentos. 

5.4. Manter o sigilo dos dados documentais dos registros profissionais, sob pena de aplicação 

das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n. 8.666/93; 

5.5. Bem empregar as técnicas de arquivologia para preservação, conservação, guarda segura 

e organização dos documentos atuais e futuras que serão enviados para guarda. 

5.6. Manter a regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como 

com o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho. 

 

6. DA NECESSÁRIA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

6.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

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

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

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

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

6.3 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade; 

6.4 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

6.5 Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 

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

obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  

 

 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 
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SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

6.6 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual 

a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado 

da contratação. 

 

7. DA NECESSÁRIA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

7.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, para todos os itens, deverão comprovar, 

ainda, a qualificação técnica, por meio de: 

7.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por período não 

inferior a três anos, mediante a apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado.  

7.3. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;  

7.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, 

pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 

inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.   

7.5. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de 

atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem 

ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

7.6. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois 

essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma 

única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

7.7. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 

dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que 

deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os 

serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

 

8. DA VIGÊNCIA  

8.1. A vigência da contratação será de 30 (trinta) meses, prorrogáveis até o limite de 60 meses, 

a teor do inciso II do art. 57 da Lei n. 8.666/93. 
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9. FORMA DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetivado de acordo com a proposta de preços apresentada pela 

CONTRATADA, mediante apresentação da nota fiscal, que deverá ser emitida em nome do 

CONTRATANTE, da qual deverá constar o número da presente ordem de execução de serviço. 

9.2. O pagamento será realizado em até 15 (trinta) dias a contar da emissão da nota 

fiscal/fatura, desde que aceita pelo setor financeiro do CAU (Termo de aceite) por meio de 

boleto bancário ou depósito bancário que não seja identificado. A respectiva nota fiscal e boleto 

bancário deverão ser apresentados na sede da CONTRATANTE, no prazo mínimo de 15 dias 

de antecedência da data do vencimento do respectivo boleto. 

9.3. Não será possível o desconto de duplicatas em favor de terceiros (factoring). 

9.4. Na existência de erros, o CONTRATANTE devolverá a Nota Fiscal, dentro do prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da entrega, passando a contar novo 

prazo para pagamento a partir de sua reapresentação. 

9.5. Somente serão pagos os serviços quando, a juízo do CONTRATANTE, forem previstos ou 

autorizados pelo CONTRATANTE e entregues dentro do prazo estabelecido. 

9.6. O CAU/SC não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços realizados sem 

o devido aceite. 

9.7. Caso a empresa não seja optante do SIMPLES NACIONAL, o Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo de Santa Catarina fará a retenção na fonte os tributos federais previstos na 

IN RFB 1.234/12. 

9.8. O não-cumprimento pela CONTRATADA de todas as condições para o “aceite”, implicará 

em suspensão do prazo para o pagamento, bem como a sua responsabilidade por eventuais 

ônus decorrentes de atraso no recolhimento dos impostos e contribuições incidentes sobre o 

faturamento apresentado, sem prejuízo das penalidades previstas na lei de contratos 

administrativos. 

 

10. DO REAJUSTE 

10.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

10.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IGPM 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

10.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer.  
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11. DAS PENALIDADES 

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA 

que: 

11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou cometer fraude fiscal. 

11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

11.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado; 

11.2.2. Multa de:  

11.2.2.1. 1% (um por cento) por dia sobre o valor global (anual) em caso de atraso na execução 

dos serviços, limitada a incidência a 10 (dez) dias. Após o décimo dia e a critério da 

Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de 

forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 

rescisão unilateral da avença;  

11.2.2.2. 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor global (anual), em caso 

de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

11.2.2.3. 30% (trinta por cento) sobre o valor global (anual), em caso de inexecução total da 

obrigação assumida; 

11.2.2.4. 2% (dois por cento) a 15% (quinze por cento) por dia sobre o valor mensal do 

contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

11.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 

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

11.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos 

9.2.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 9.1 

deste Termo de Referência. 

11.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

11.3. As sanções previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderão ser aplicadas 

à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

11.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 10% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 15% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 18% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 20% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 25% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais 

por dia e por unidade de atendimento; 

04 

3 

Manter funcionário sem qualificação para 

executar os serviços contratados, por empregado 

e por dia; 

03 
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4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 

02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 

Anexos não previstos nesta tabela de multas, 

após reincidência formalmente notificada pelo 

órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

 

11.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

11.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

11.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados.  

11.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 

1999. 

11.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do CAU/SC, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

11.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

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

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

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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11.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

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

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias 

à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, 

com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

11.10. 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. 

11.11. 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.  

11.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

12. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 

12.1. A prestação do serviço será acompanhada e fiscalizada pelo Analista Administrativo e 

Financeiro, Alexandre Junckes Jacques. Suplente: Assistente Administrativa Financeira, Yve 

Sarkis da Costa. A gestão contratual ficará ao encargo do Gerente Administrativo Financeiro, 

Filipe Lima Rockenbach.  

 

13. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   

13.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 

serviços, nos termos abaixo.  

13.1.1. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá 

entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;   

13.1.2. O recebimento será realizado pelo fiscal após a entrega da documentação acima. 

13.2. A contratante realizará avaliação dos serviços executados, por meio de profissionais 
técnicos competentes, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e solicitar 
correções que se fizerem necessários. 

13.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 

e/ou única avaliação de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

13.4. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais 

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

especificações constantes neste Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e na 

proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 

às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

                                   
 

Florianópolis/SC, 09 de março de 2020. 
 
 
 
 

Yve Sarkis da Costa 
Assistente Administrativa Financeira 

 
 

De acordo: 

 

 

   

Gerente Geral do CAU/SC  Presidente do CAU/SC 

 
 
   

DDO – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

Atesto que existem recursos orçamentários para a presente contratação. 

Rubrica orçamentária: ________________________________________________. 

 

Em ___/____/_____. 

 

 

Filipe Lima Rockenbach 

Gerente Administrativo e Financeiro 

 


