
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

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

3. JUSTIFICATIVA: 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC tem por objetivo 
orientar as políticas profissionais, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura 
e urbanismo, além de zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe 
em todo o Estado de Santa Catarina. 

Para que os funcionários desempenhem seu papel neste Conselho, e possam cumprir 
as prerrogativas citadas acima, é necessário o uso de material de escritório. Esta compra 
possibilita a reposição dos materiais do almoxarifado e, assim, a continuidade nos serviços 
prestados por todos os funcionários do CAU/SC.  

A referência de marca na especificação do objeto não se trata de indicação, mas 
apenas um exemplar de padrão do produto almejado. Visa uma aquisição que atenda às 
necessidades deste Conselho, em observância ao que dispõe a doutrina de Maçal Justen 
Filho “Não há infringência quando se elege um produto (serviço, etc.) em virtude das 
qualidades específicas, utilizando-se sua marca apenas com instrumento de identificação. No 
caso, não há preferência pela marca, mas pelo objeto. A marca é, tão somente, o meio pelo 
qual se individualiza o objeto que se escolheu” (Comentários à Lei de Licitações e 
CONTRATOS Administrativos – Maçal Justen Filho, 7ª ed., Editora Dialética, 2001). 

Este entendimento é corroborado pela Suprema Corte de Contas: “Do ponto de vista 
econômico, a marca facilita as transações, pois torna mais rápida a interpretação e 
processamento das informações pelo cliente em relação à determinada experiência com o 
produto, aciona ou não suas expectativas de confiança, identificação, ética, satisfação e 
autoexpressão, servindo como critério de redução de risco na decisão de compra.” (Fabricio 
Daniel Nichele, Artigos “A indicação de marca na hora de elaborar a descrição do item dentro 
da modalidade pregão presencial”, Revista TCU Setembro/Dezembro 2015) 

O TCU também reconheceu ser permitida menção a marca de referência no edital - 
como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto – no Acórdão 
113/2016 Plenário, caso em que se deve necessariamente acrescentar expressões do tipo 
“ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo ainda a Administração exigir 
que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade 
compatíveis com a marca de referência mencionada.  

4. OBJETO: 

O presente Termo de Referência tem por objetivo subsidiar a dispensa de licitação 
de material de expediente e escritório para atendimento das demandas do CAU/SC e uso 
dos funcionários e conselheiros no desempenho de suas funções regimentais. 

 
 
 
 
 



 

 

5. ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS E PREÇO MÉDIO POR UNIDADE: 

Item Objeto Especificação Un. Qtd. 
Valor 

estimado 

1 
Apagador para 
quadro branco 

232729 - apagador quadro branco, 
material base feltro, material corpo 
plástico, comprimento 15, largura 6, 
altura 5 

UN 2 10,98 

2 

Marcador Quadro 
Branco (Preto, Azul, 
verde e Vermelho). 
Marca referência: 
pilot 

298715 - pincel marcador para 
quadro branco. Ponta macia para 
não danificar o quadro; apaga 
facilmente; ponta de poliéster 6.0 
mm; espessura de escrita 2.3 mm; 
tinta especial, pacote com as cores 
azul, verde, preta e vermelha. 

CX c/ 
04 

4 58,63 

3 
Caixa Arquivo 
Papelão. Marca 
referência: frama. 

231563 - caixa arquivo, material 
papelão, dimensões 360 x 250 x 
130 

UN 100 189,67 

4 Caixa Organizadora 

 440739 - caixa plástica, material 
plástico resistente, comprimento 
56,50, largura 38,50, altura 37, 
transmitância transparente, 
características adicionais tampa e 
travas, tipo caixa organizadora, 
capacidade 56 

UN 2 157,17 

5 
Caixa plástica 
arquivo morto 

459416 - Caixa arquivo, material: 
plástico corrugado, dimensão (c x l 
x a): 38,0 x 17,0 x 29,0 cm, cor: 
pardo, impressão: padrão, 
características adicionais: com 
trava 

UN 30 111,73 

6 
Envelope Branco 
200 x 280 mm  

459345  - Envelope, material: kraft, 
modelo: saco padrão, tamanho (c x 
l): 200 x 280 mm, cor: branco, 
gramatura: 110 g,m2, acabamento: 
relevo 

UN 500 116,02 

7 
Envelope Branco 
240 x 340 mm - A4 

459308 - Envelope, material: kraft, 
modelo: saco padrão, tamanho (c x 
l): 240 x 340 mm, cor: branco, 
gramatura: 90 g,m2 

UN 1250 300,63 

8 Envelope Janela  

459371 - Envelope, material: offset, 
modelo: ofício, tamanho (c x l): 114 
x 229 mm, cor: branco, gramatura: 
75 g,m2, acabamento: com janela 
transparente, características 
adicionais: padrão rpc correios 

UN 3000 261,48 

9 

Papel Cartão - verge 
branco 180g/m2. 
Pac. c/ 50 un. Marca 
referência: canson. 

203987 - Papel texturizado (Vergê) 
para impressoras jato de tinta e 
laser; branco; formato A4; pacote 
com 50 folhas; gramatura: 180g/m² 

PCT 
c/ 50 

10 134,52 



 

 

10 
Pasta A-Z Arquivo 
Preta 

237769 - Tamanho ofício; 
dimensões aproximadas: 285 x 
345mm; visor/etiqueta na lombada; 
mecanismos niquelados de alta 
precisão e cantoneiras de proteção 
de metal para evitar qualquer 
desgaste 

UN 20 209,80 

11 

Pasta de contratos 
(com orelha) AZUL. 
Marca referência: 
dello 

290628 - Pasta contrato em 
cartolina (180g/m²) com três 
pequenas orelhas para grampear 
documentos; dimensões: 325 x 235 
mm; na cor azul 

UN 600 1.238,00 

12 

Pasta de contratos 
(com orelha) 
Amarela ou Bege. 
Marca referência: 
dello 

405782 - Pasta contrato em 
cartolina (180g/m²) com três 
pequenas orelhas para grampear 
documentos; dimensões: 325 x 235 
mm; na cor bege 

UN 900 1.649,25 

13 

Pasta de contratos 
(com orelha) 
VERDE. Marca 
referência: dello 

322630 - Pasta contrato em 
cartolina (180g/m²) com três 
pequenas orelhas para grampear 
documentos; dimensões: 325 x 235 
mm; na cor verde 

UN 600 1.107,00 

14 Pasta plástica em L 
405788 - incolor; formato A4; 
flexível; pacote com 10 unidades 

PCT 
c/ 10 

15 52,41 

15 Pasta sanfonada A4 

282032 - Pasta sanfonada plástica 
A4 31 divisórias; Material atóxico e 
durável; Fechamento com elásticos; 
com etiquetas para identificação 
das divisórias 

UN 2 55,55 

16 

Pasta Suspensa 
Plastica 
Transparente com 
haste 

411402 - Pasta suspensa em 
polipropileno; com visor e etiqueta, 
grampo plástico e hastes plásticas; 
alta durabilidade e resistência. 
Dimensões  aproximadas 
363x240mm 

UN 200 694,83 

17 

Plástico para Pasta 
Arquivo - Extra 
Grosso Ofício. 
Marca referência: 
dac. 

333031- envelopes plásticos 
tamanho ofício (240mm x 330mm); 
expessura 0,20 (Extra Grosso); 4 
(quatro) furos; cor: transparente; 
300 envelopes por caixa 

PCT 
c/ 

300 
3 180,82 

18 

Plástico para Pasta 
Arquivo - Extra 
Grosso A4. Marca 
referência: dac. 

247690 - envelopes plásticos 
tamanho A4 (225mm x 300mm); 
expessura 0,20 (Extra Grosso); 4 
(quatro) furos; cor: transparente; 
300 envelopes por caixa 

PCT 
c/ 

300 
2 192,10 

19 Estilete largo 
348239 - Estilete largo, trava 
automática, lâmina 18 mm, lâmina 
de aço carbono extensível interna 

UN 5 21,38 

20 Extrator de Grampo 

278811 - Extrator grampo, material 
aço inoxidável, tipo espátula, 
tratamento superficial 
cromado, dimensões aproximadas 
de 150 x 15 mm. 

UN 5 15,50 



 

 

21 
Grampeador. Marca 
referência: Genmes 

329986 - Grampeador, material 
metal, cor preta, tipo mesa, 
capacidade mínima 20 folhas, 
tamanho grampo 24/6 e 26/6, 
características adicionais base de 
plástico ou borracha. Dimensões 
aproximadas: 12,6 x 3,6x 5,6cm 

UN 20 287,43 

22 

Organizador de 
mesa/escritório 
triplo. PRETO 
(ESCANINHO) 

266286 - organizador de 
correspondencias tripla fabricada 
em poliestireno, resistente, 
espaçosa e com hastes fixas. 
Dimensões aproximadas: 268 x 362 
x 215 mm 

UN 5 204,03 

23 
Perfurador médio 
(de 22 Folhas) 

 202357 - Perfurador de papel, 
material metal, tratamento 
superficial pintado ou niquelado, 
aparador de plástico, 
funcionamento manual, furos 
redondos com diâmetro aproximado 
de 5,0 a 6,0 mm, distância 
aproximada entre furos de 80 mm, 
com margeador, capac 

UN 5 116,43 

24 

Porta 
Lápis/Clips/Lembrete 
Telado Aço. Marca 
referência: Kaz.   

416917 - Porta Lápis/Clips 
/Lembrete 21 Cm Aramado; medida 
aproximada: 10x21x10 

UN 15 301,74 

25 Porta Clips 

94714 - Porta clips em 
acrílico/poliestireno com tampa com 
abertura e imã, na cor fumê, com 
dimensões aproximadas de 50 x 50 
x 75 mm. 

UN 15 115,20 

26 
Prancheta. Marca 
referência: dello. 

383451 - Prancheta ofício com 
prendedor em aço inox, cor fumê 

UN 5 45,53 

27 Régua 30 cm 

229521 - Régua comum, material 
plástico/poliestireno, comprimento 
30 cm, graduação centímetros e 
milímetros, tipo material flexível, na 
cor incolor/cristal/transparente 

UN 5 3,90 

28 

Suporte para fita 
adesiva pequeno. 
Marca referência:  
Easy Office 

324676  - Base fita adesiva, 
material: plástico resistente, 
tamanho: pequeno, cor: preta, 
características adicionais: lâmina 
corte em aço inox serrilhado,com 
roldana 

UN 5 67,65 

29 
Suporte para fita 
larga (50 mm) 
adesiva manual 

45772 - aplicador Manual Fita 
Adesiva 50mm 

UN 5 128,22 



 

 

30 

Tesoura para papel 
(grande). Marca 
referência: 
Tramontina 

278330 -Tesoura com lâmina em 
aço inox, material inoxidável, 
material do cabo em 
polipropileno/plástico, lâmina com 
largura máxima de 
aproximadamente 18 mm, 
comprimento total da tesoura de 
aproximadamente 20 cm, 
características adicionais reta/corte 
liso 

UN 15 159,13 

 

6. DO FORNECIMENTO DO OBJETO   

6.1. A CONTRATADA deverá entregar os materiais objeto da contratação em no máximo 15 
(quinze) dias, a contar da emissão da Nota de empenho pelo CAU/SC.  
6.2. O prazo fixado para entrega dos materiais contratados poderá, mediante solicitação 
escrita da CONTRATADA e a exclusivo critério da CONTRATANTE, ser prorrogado, 
estabelecendo-se que:  
6.2.1. Caso se veja impossibilitado de cumprir o prazo estipulado para a entrega dos materiais, 
a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, em até 02 (dois) dias antes da data 
de vencimento inicialmente fixada, pedido de prorrogação de prazo, acompanhado de 
justificativa devidamente fundamentada com os impeditivos de seu cumprimento.  
6.2.2. O pedido de prorrogação, com indicação do novo prazo de entrega deverá ser 
encaminhado ao endereço eletrônico licitacao@causc.gov.br, ficando a critério do funcionário 
designado para fiscalizar o CONTRATO acolher ou não o requerimento da CONTRATADA.  
6.2.3. Vencido o prazo inicial ou da eventual prorrogação, sem que os bens requisitados 
tenham sido entregues, caracterizar-se-á a recusa do cumprimento da obrigação pactuada e, 
por conseguinte, ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas na Portaria nº 
306/2001 do MPDG, que regulamenta esta cotação eletrônica.  
6.3. Os materiais contratados deverão ser entregues na sede do CAU/SC, ou seja, na Avenida 
Prefeito Osmar Cunha 260, 6º andar – Ed. Royal Business Center, Centro - Florianópolis/SC. 
No horário das 09:00h às 12:00h ou das 13:00h às 17:00h. 
6.4. Os materiais serão recebidos da seguinte forma:  
6.4.1. PROVISORIAMENTE: assim que forem entregues, para efeito de posterior verificação 
da conformidade com as especificações.  
6.4.2. DEFINITIVAMENTE: após verificação da conformidade dos materiais com as referidas 
especificações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento do 
termo de liquidação da nota fiscal, caso não haja ressalvas.  
6.5. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais fornecidos foram 
entregues em desacordo com a correspondente proposta de preços, fora das especificações 
fixadas ou incompletas, depois de a CONTRATADA ter sido regularmente notificada, esta terá 
o prazo de 03 (três) dias úteis para entregá-los, dentro das referidas especificações ou 
completos, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE.  
6.6. O recebimento definitivo dos materiais não exclui a responsabilidade da CONTRATADA 
quanto aos vícios ocultos, ou seja, aqueles só manifestados quando da sua normal utilização 
pelo CAU/SC, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.  
6.7. A aceitação do material é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO, que 
será realizada pelo FISCAL DO CONTRATO, por meio da aposição de sua assinatura e data 
no carimbo de “Atesto” na Nota Fiscal/Fatura. 
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7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste termo e na sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 
e perfeita execução do objeto  
7.2. É obrigação da CONTRATADA a entrega dos materiais solicitados com as especificações 
descritas neste termo, zelar pela qualidade do produto entregue, e pelos prazos aqui 
determinados. 
7.3. Todos os bens deverão estar acondicionados em embalagens ou, no caso de omissão, 
em suas embalagens originais, nas quais constarão os dados referentes a sua identificação, 
à marca do respectivo fabricante, à data de fabricação e ao prazo de validade, entre outros.  
7.4. Entregar o material em condições adequadas para proteger o conteúdo contra danos 
durante o transporte, sob condições que envolvam embarques, desembarques, transportes 
por rodovias, marítimos, ferroviários e/ou aéreos, sendo a empresa vencedora responsável 
até a entrega em seu destino final, sem ônus para o CAU/SC. 
7.5. Indicar responsável da empresa para tratar com o CAU/SC 
7.6. Responder aos questionamentos e atender à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas do recebimento da comunicação, seja por qualquer via, inclusive e-
mail ou telefone. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Solicitar a entrega do objeto à CONTRATADA através da emissão de Nota de Empenho 
ou outro instrumento hábil.  
8.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 
das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei 8.666/1993 e 
suas alterações. 
8.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário designado, podendo, 
em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de 
imediato. 
8.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 
contratual.  
8.5. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.  
8.6. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, de acordo com as condições e prazo 
estabelecidos neste Termo.  
8.7. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do objeto. 
 
 
9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
9.1. O pagamento será efetivado de acordo com a entrega do objeto, mediante apresentação 
da nota fiscal, que deverá ser emitida em nome da CONTRATANTE, da qual deverá constar 
o número da Nota de Empenho emitido, bem como a descrição do produto. 
9.1.1. 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. 
9.2. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias a contar do aceite, por meio de 
boleto bancário ou depósito bancário que não seja identificado.  
9.2.1. O aceite dos serviços prestados será feito mediante ateste das Notas Fiscais, 
correspondendo tão somente aos produtos efetivamente contratados; 
9.3. O pagamento será condicionado à verificação das condições de habilitação exigidas na 
cotação. 
9.3.1. 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. 
9.4. Não será possível o desconto de duplicatas em favor de terceiros (factoring). 
9.5. Somente será pago o produto quando, a juízo do CONTRATANTE, forem previstos ou 
autorizados pelo CONTRATANTE e entregues dentro do prazo estabelecido. 
9.6. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais 
será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa nº 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 
2012. 
9.7. 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. FISCALIZAÇÃO  

10.1. A entrega do objeto será acompanhada e fiscalizada pelas Assistentes Administrativas 
Isabella Pereira de Sousa e Yve Sarkis da Costa, nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, 
que determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
10.2. O gestor da contratação será o Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/SC Filipe 
Lima Rockenbach. 
10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 
o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

11. SANÇÕES E PENALIDADES  

11.1.  Na forma da Portaria MPDG Nº 306, Anexo II, se a Contratada inadimplir as obrigações 
assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 
nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos: 
11.1.1. Pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) 
do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do 
valor do material; 
11.1.2. Pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, 
caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por 
cento) do valor do material; 
11.1.3. Pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da 
notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido; 
11.1.4. Pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se como 
recusa a substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 
(dez por cento) do valor do material rejeitado; 
11.1.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas Condições Gerais ou no 
Pedido de Cotação Eletrônica de Preços e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por 
cento) do valor contratado, para cada evento. 
11.2. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem 
prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
11.3. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido 
à Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei. 
11.4. O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da 



 

 

Cotação Eletrônica de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores 
e de outras previstas em lei. 
 
 
 

Florianópolis/SC, 23 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 
 

Isabella Pereira de Sousa 
Assistente Administrativa 

 Yve Sarkis da Costa 
Assistente Administrativa 

 
 

 
 
 
De acordo: 
 
 
 
 

Alcenira Vanderlinde 
Gerente Geral do CAU/SC 

 Daniela Pareja Garcia Sarmento 
Presidente do CAU/SC 

 

DDO – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 
 
Atesto que existem recursos orçamentários para a presente contratação. 
 
Rubrica orçamentária: 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente e 6.02.02 - GERAF 
- Gestão Administrativa do CAU/SC 
 
Em ___/____/_____. 
 
 

Filipe Lima Rockenbach 
Gerente Administrativo e Financeiro 

 


