
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. ÁREA SOLICITANTE:  
Comissão Temporária de Patrimônio – CTP-CAU/SC 
 
 
2. RESPONSAVÉL PELO SETOR SOLICITANTE: 
Coordenadora Silvya Helena Caprario 
 

 
3. IMÓVEL OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Trata-se do prédio situado na rua Trajano, 168, Centro, Edifício Henrique Berenhauser, em 
Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88010-010, conforme fotos anexas, sendo que os serviços 
descritos neste Termo englobam a edificação como um todo, ou seja, o conjunto de imóveis e 
as demais áreas e estruturas do edifício. 
 
O referido prédio possui 9 pavimentos, distribuídos da seguinte forma: 
 

 
Pavimento 

 
Ocupação 

Área útil 
(m²) 

Área comum 
por 

andar(m²) 

 
Proprietário 

Térreo Galeria com  salas/lojas 
comerciais 

340,74m² (estimados) Particulares 

1º andar Sobreloja com salas/lojas 
comerciais 

340,74m² (estimados) Particulares 

2º andar Ocupado por Cessionário  281 59,74  
Governo do 

Estado de Santa 
Catarina 

3º andar Parcialmente ocupado por 
Cessionário 

281 59,74 

4º e 5º 
andares 

Desocupados 281 59,74 

6º andar Parcialmente ocupado por 
Cessionário 

281 59,74 

7º andar Desocupados 281 59,74 

Ático Ocupado pela zeladoria 60m² (estimados) Condomínio 

 
Observação: O prédio não dispõe dos projetos. 
 
4. OBJETO: 
Contratação de prestação de serviço técnicos para a elaboração e entrega de Laudo Técnico 
para verificar e identificar eventuais patologias existentes e as condições gerais do imóvel; de 
Plano de Recuperação das patologias eventualmente detectadas, e; de Orçamento para se 
executar o Plano de Recuperação elaborado, em relação ao imóvel/edifício relacionado no item 
3 deste Termo, localizado na rua Trajano, 168, Centro, em Florianópolis. 
 
 
5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  
5.1. É necessário que sejam avaliadas todas as estruturas do prédio, em especial a parte 
estrutural, elétrica, elevadores e fosso, hidráulica e de segurança aos usuários da edificação. 
5.2. Que sejam avaliados os elementos e sistemas construtivos, relativas a exigências técnicas 
legais, determinadas pelas Normas Técnicas da NBR/ABNT e Legislações Brasileiras 
pertinentes. 



 

 
 

6. JUSTIFICATIVA  
Os serviços pretendidos são necessários para se verificar as reais condições do prédio em 
questão, considerando que está em curso um processo de cessão para o CAU/SC de algumas 
salas/andares no edifício, a saber, todo o 4º, 5º e 7º andares (desocupados) e o 3º e 6º andar 
(parcialmente ocupados), e que são de propriedade do Governo do Estado de Santa Catarina, 
conforme demonstrado no item3 deste termo. 
Ocorre que por meio da Secretaria de Estado de Administração é solicitado que o CAU/SC, em 
contrapartida, execute melhorias no edifício. 
Essas eventuais melhorias pretendidas pelo Governo é que o Conselho também necessita 
dimensionar, em relação à edificação como um todo, visto que o local passaria a ser sua sede, 
passando a frequentar diariamente o local cerca de cinquenta pessoas e eventualmente mais 
de cem, após a realização das reformas necessárias, 
Nesse sentido, após o CAU/SC receber a confirmação da viabilidade da sequência do 
processo, em 14 de julho de 2021, a Comissão Temporária de Patrimônio – CTP-CAU/SC, 
instituída pela Deliberação Plenária CAU/SC n° 598/2021, apresentou ao Plenário proposta de 
autorização para a contratação desses serviços, o que foi aprovado pelo Plenário do CAU/SC 
por meio da Deliberação Plenária CAU/SC n° 620 de 13 de agosto de 2021, visando obter com 
essa contratação subsídios para eventualmente se aprovar e negociar os termos do 
recebimento da cessão desse imóvel e o processo poder seguir os trâmites do Estado. 
Por se tratar de processo de cessão por parte do Governo do Estado, para ser efetivada 
necessitaria de ser aprovada pela Assembleia Legislativa e ainda em 2021, considerando 2022 
um ano eleitoral, projeto de lei dessa natureza não tramitam, razão pela qual a urgência da 
contratação dos serviços e de sua execução.  
 
 
7. EXECUÇÃO DO OBJETO   
7.1. A execução dos serviços deverá se desenvolver de forma não destrutiva e com 
verificação “in loco” pelos profissionais envolvidos. 
7.2. O Laudo Técnico para verificar e identificar eventuais patologias existentes e as 
condições gerais do imóvel deverá ser entregue acompanhado de relatório fotográfico e 
acompanhado e uma síntese ao final. 
7.3. O Plano de Recuperação das patologias eventualmente detectadas deverá ser 
entregue acompanhado de relatório fotográfico e acompanhado e uma síntese ao final; 
7.4. O Orçamento para se executar o Plano de Recuperação elaborado deverá ser entregue 
acompanhado de comentários e eventuais justificativas. 
7.5. Para os serviços contratados deverá ser emitido Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do (s) profissional (is) responsável (is). 
7.6. Para a emissão da ordem de serviço a contratada deverá apresentar o nome do(s) 
seu(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) e demais membros da equipe, com comprovação 
de vínculo com a empresa. 
 
 
8. PREÇO  
O valor dos serviços é de R$ xxxxx (valor objeto de consulta junto às empresas)  
Para fins de formação de preço recomenda-se aos proponentes a visita ao local do prédio e a 
observância dos horários permitidos pelo condomínio para realização dos serviços. 

 
9. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
9.1. Participação. 
9.1.1. A participação da empresa na apresentação da proposta de preço presume sua 
capacidade técnica para realização do objeto desta contratação. 
9.2. Documentos a serem apresentados pela empresa: 



 

 
 

Registro da empresa junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 
(CAU/SC) ou Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA/SC) e do(s) 
seu(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s), obedecida a legislação vigente. 
9.3. Atestado (s) de capacitação técnica Profissional: 
Apresentação de atestado de capacitação técnica acompanhado da certidão de acervo técnico 
respectiva, que ateste a execução de serviços pertinentes e compatíveis com os serviços, 
objeto da contratação, especialmente em relação ao laudo técnico de verificação de patologias 
em prédios. 
9.4. Deverá ser comprovado o vínculo dos profissionais (referidos no item 9.3.) com a empresa 
proponente/contratada, bem como de futuros profissionais envolvidos na equipe técnica da 
prestação dos serviços. 

 
10. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
10.1. O critério de seleção será o de menor preço. 
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo e com a alocação de equipe 
técnica necessária ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os 
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 
especificadas se exigidos. 
11.2. Disponibilizar ao CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e 
identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI, quando for o caso. 
11.3. Corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, os documentos entregues, no caso de 
apontamento de inconsistências, erros ou necessidade de aprofundamento em algum deles; 
11.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, ao CAU/S ou a terceiros. 
11.5. Utilizar empregados habilitados para a execução dos serviços e em conformidade com 
as normas e determinações em vigor. 
11.6. Apresentar ao CAU/SC a relação nominal dos empregados que adentrarão ao prédio para 
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá. 
11.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Administração. 
11.8. Relatar ao CAU/SC toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços. 
11.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 
11.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
11.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
11.12.  Todas as informações obtidas ou extraídas no âmbito da execução dos serviços 
prestados deverão ser tratadas como confidenciais. 
11.13. Designar preposto para representá-la durante a execução do Contrato, o qual deverá 
apresentar-se ao CAU/SC comprovando formalmente a condição de representante da 
CONTRATADA para tal encargo. 
11.14. Obedecer às regras condominiais do prédio, objeto da contratação.  
11.15. Responsabilizar-se pela organização e pelas visitas aos imóveis que estejam 
eventualmente ocupados ou não. 



 

 
 

11.16. Arcar com eventuais despesas administrativas decorrentes dos serviços contratados. 
11.17. O não cumprimento de qualquer das condições estabelecidas sujeitará a 
CONTRATADA às penalidades previstas no contrato. 
 
 
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
12.1. Mediante o fiel cumprimento das condições ajustadas o CAU/SC deverá pagar à 
CONTRATADA pela execução do serviço, conforme estabelecido. 
12.2. Facilitar, em tempo hábil para a CONTRATADA, o acesso a documentos e/ou 
informações de que disponha, porventura necessários à execução dos serviços. 
12.3. Orientar a CONTRATADA com relação à indicação de possíveis fontes de informação, 
porventura necessárias à execução do serviço. 
12.4. Designar empregado responsável para acompanhar a execução do Contrato. 
12.5. Exercer permanente gestão e fiscalização na execução do objeto contratado, registrando 
ocorrências relacionadas à execução do objeto e determinando as medidas necessárias para 
a regularização dos problemas observados. 
12.6. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade verificada na execução do 
objeto. 
12.7. Prestar as informações e os esclarecimentos referentes à prestação dos serviços que 
venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 
 
13. DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
13.1. O prazo de execução dos serviços é de 45 (quarente e cinco) dias no total, a contar da 
emissão da ordem de serviço, observado o cronograma Físico-Financeiro: 

 

Prazo Etapas Pagamento 

 

 

Até 30 
dias 

Etapa 1:  

Entrega do Laudo Técnico para verificar e 
identificar eventuais patologias existentes e as 
condições gerais do imóvel deverá ser entregue 
acompanhado de relatório fotográfico e 
acompanhado e uma síntese ao final (item 7.2.) 

 

 

Pagamento de 25% do 
valor do contrato será 

autorizado após o 
recebimento e aceite 

 

 

 

 

 

Até 45 
dias 

Etapa 2: 

Entrega do Plano de Recuperação das patologias 
eventualmente detectadas deverá ser entregue 
acompanhado de relatório fotográfico e 
acompanhado e uma síntese ao final (item 7.3.) 

 

 

Pagamento de 75% do 
valor do contrato será 

autorizado após o 
recebimento e aceite 

Etapa 3:  

Entrega do Orçamento para se executar o Plano 
de Recuperação elaborado deverá ser entregue 
acompanhado de comentários e eventuais 
justificativas (item 7.4.) 



 

 
 

 
 
 
14. FISCALIZAÇÃO  
14.1. Ficam nomeados como fiscal o Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves, e-mail: 
gergeral@causc.gov.br 
14.2. Fica nomeado como gestor o Assessor Especial Pery Segala, e-mail: 
assessoriaespecial@causc.gov.br 
14.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução do serviço consistem na verificação 
da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por 
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 
e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 
14.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento deste Termo, conforme o disposto 
nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
14.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de 
Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 
14.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 
forma preventiva, rotineira e sistemática. 
14.7. Durante a execução do objeto, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  
14.8. O fiscal deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do 
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços 
realizada.  
14.9. O fiscal poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços.  
14.10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE 
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
14.11. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto contratual cabe ao Fiscal da 
Contratante, o qual ficará responsável pelo ACEITE DO SERVIÇO e determinará o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
14.12. O fiscal deverá encaminhar nota fiscal, juntamente com o aceite do serviço, para o e-
mail financeiro@causc.gov.br.  
 
 
15. DO PAGAMENTO 
15.1. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal com aceite pelo fiscal, 
que deverá ser emitida em nome do CONTRATANTE, da qual deverá constar o número do 
empenho referente a esta contratação, a descrição do objeto, o período de competência. 
15.2. O pagamento será realizado em até 15 (trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal 
com aceite pelo financeiro, por meio de boleto bancário ou depósito bancário que não seja 
identificado.  
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15.3. 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. 
15.4. Somente serão pagos os serviços/materiais quando, a juízo do CONTRATANTE, forem 
previstos ou autorizados pelo CONTRATANTE e entregues dentro do prazo estabelecido. 
15.5. O pagamento será condicionado à verificação da manutenção das condições de 
habilitação exigidas na contratação. 
15.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação/entrega, por parte da CONTRATADA, qualquer obrigação ou apresentação de 
documentação comprobatória, sem que isso gere direito de reajustamento de preços ou 
correção monetária. 
15.7. O CONTRATANTE não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços 
realizados sem o devido aceite. 
15.8. Caso a CONTRATADA 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. 
15.9. 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. 
 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA 
que: 
16.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 
16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
16.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou cometer fraude fiscal. 
16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções: 
16.2.1. 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; 
16.2.2. Multa de:  
16.2.2.1. 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;  
16.2.2.2. 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; 
16.2.2.3. 30% (trinta por cento) sobre o valor global (anual), em caso de inexecução total da 
obrigação assumida; 
16.2.2.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 
16.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o CAU/SC, pelo prazo de até dois 
anos; 
16.2.4. 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. 



 

 
 

16.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 16.1 
deste Termo. 
16.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a CONTRATADA ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
167.3. As sanções previstas nos subitens 16.2.1 16.1, 0, 0 e 0 poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
17. DA VIGÊNCIA  
O prazo de vigência da contratação será de 3 (três) meses, contados a partir da data da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no art. 57 da Lei nº 
8.666/1993. 

 
 

Florianópolis/SC, 25 de agosto de 2021. 
 
 
 

    ____________________________ 
Jaime Teixeira Chaves 

Gerente Geral 
 
 
 
De acordo: 
 
 
____________________________ 
Patricia Figueiredo Sarquis Herden 
Presidente do CAU/SC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO – FOTOS DO PRÉDIO 
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