
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. ÁREA SOLICITANTE: GERAF – Gerência Administrativa e Financeira. 
 
 
2. RESPONSAVÉL PELO SETOR SOLICITANTE: Filipe Lima Rockenbach  
 

3. OBJETO: 

 
Contratação de empresa para o fornecimento de 384 rolos de 30 metros ou 192 rolos de 60 

metros de papel higiênico e de 72 pacotes com mil folhas de papel toalha para consumo no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo.  

4. JUSTIFICATIVA  

Tendo em vista que para o bom funcionamento do Conselho é de suma importância que se 

mantenha pelo menos o estoque mínimo de papel higiênico e de papel toalha, e que a 

quantidade dos mesmos está se esgotando; 

Considerando a instauração do proc. adm. nº 04/2019, com vistas a aquisição de material 

de higiene e limpeza - o que inclui os materiais mencionados no presente Termo de 

Referência - cuja licitação será realizada pelo CRC/SC, onde o CAU/SC figurará como 

participante, ou seja, será detentor da Ata de Registro de Preços que originará do certame, 

que no momento está em tramite e será brevemente divulgado; 

Considerando ainda que, vide andamento do processo administrativo supramencionado, o 

CAU/SC realizou a Dispensa de Licitação Nº 06/2019 (proc. adm. 07/2019) em regime 

emergencial, para aquisição dos referidos materiais para o período de 01 mês, pois, na 

ocasião, o certame de responsabilidade do CRC/SC estava em vias de publicação, o que 

não sucedeu, tornando-se necessária nova aquisição dos mesmos materiais, dessa vez 

estimando-se um período maior 

5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

PAPEL HIGIÊNICO: Branco/ Macio/ Folha dupla. Marcas de referência: Duetto / Sublime / 

Dualette / Scott. Quantidade: 384 rolos de 30 metros OU 192 rolos de 60 metros 

PAPEL TOALHA: 100% Celulose - Branco - Extra absorvente/ Interfolhado com 2 dobras/ 

Tamanho: 20CM x 21CM/ Para ser usado em dispenser (porta papel toalha)/ Marcas de 



 

 
 

referência: Nobre / Scott / Sulleg / Indaial / Qualilux. Quantidade: 72 pacotes com 1000 (mil) 

folhas. 

6. EXECUÇÃO DO OBJETO   

A empresa deverá entregar o(s) produto(s) em até 10 dias corridos a contar do envio da nota 
de empenho. 

7. PREÇO 

O valor global estimado para contratação/aquisição é de R$ 1128,00. 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
CÓDIGO 
CATMAT 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

1 
Papel Higiênico 

Folha Dupla 30m 
249405 Rolo 384 R$ 410,78 

2 
Papel Toalha com 

1.000 
319232 Pacote 72 R$ 717,77 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Adotar todas as providências necessárias para a fiel execução do serviço em conformidade 

com as disposições deste termo de referência, executando-o com eficiência, presteza e em 

conformidade com os prazos e especificações estabelecidos. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela contratada e 

necessárias ao desenvolvimento das atividades relativas às obrigações assumidas. 

10. FISCALIZAÇÃO  

A entrega do objeto/prestação do serviço será acompanhada e fiscalizada pelas assistentes 

administrativas Isabella Pereira de Sousa e Yve Sarkis da Costa. 

 



 

 
 

11. DA VIGÊNCIA  

O prazo de vigência se encerra no ato da entrega da prestação do serviço, conferência e aceite 
pelo CAU/SC. 
 

Florianópolis/SC, 12 de março de 2019. 
 
 
 
 
 

Isabella Pereira de Sousa 
Assistente Administrativa  

 
 
De acordo: 
 
 
 
 
 

Alcenira Vanderlinde 
Gerente Geral  

 
 
 

Daniela Pareja Garcia Sarmento 
Presidente 

  
 
 

DDO – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

Atesto que existem recursos orçamentários para a presente contratação. 

Rubrica orçamentária: ________________________________________________. 

 

Em ___/____/_____. 

 

 

 

 

Filipe Lima Rockenbach 
Gerente Administrativo e Financeiro 

 

 
 


