TERMO DE REFERÊNCIA
1.

ÁREA SOLICITANTE:

Comissão de Ensino e Formação do CAU/SC.

2.

JUSTIFICATIVA

A Comissão de Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa
Catarina – CEF-CAU/SC - cumprindo sua finalidade de zelar pelo aperfeiçoamento da
formação em arquitetura e urbanismo, promove anualmente a premiação dos melhores
trabalhos de conclusão de curso de estudantes de arquitetura e urbanismo de Santa Catarina.
No Termo de Referência para contratação para organização e coordenação técnica da 6º
edição do projeto “Prêmio para estudantes de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina”,
está prevista a premiação de até 3 (três) trabalhos selecionados pela Comissão Julgadora,
classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar e o máximo de 5 (cinco) menções
honrosas. O termo acima mencionado, também prevê que os autores premiados e os
contemplados com menção honrosa, assim como seus respectivos orientadores, receberão
um exemplar de livro a ser escolhido pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/SC.
Após sessão de julgamento, ocorrida nos dias 11 e 12 de novembro, foram selecionados 7
trabalhos, 3 premiados e 4 menções honrosas. No Termo de Referência da 6º edição Prêmio,
está prevista nas obrigações do CAU/SC, a compra dos livros a serem entregues aos
premiados.
Reunida extraordinariamente no dia 15 de outubro de 2018, a Comissão de Ensino e
Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo indicou, por meio da Deliberação
nº37/2018, em anexo, o livro “João Vilanova Artigas: Elementos para Compreensão de um
caminho da Arquitetura Brasileira, 1938 a 1967.” A escolha da comissão se pautou no
interesse em promover o trabalho arquitetos e urbanistas de relevância no Brasil.
João Vilanova Artigas (1915-1985) foi um dos principais arquitetos do movimento modernista
brasileiro, além de ter sido parte dos professores que deu origem à importante Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo de São Paulo.
3.

OBJETO:

3.1. Aquisição de 14 (quatorze) exemplares do livro “João Vilanova Artigas: Elementos para
Compreensão de um caminho da Arquitetura Brasileira, 1938 a 1967.”
Cálculo:
1 livro para o autor e 1 livro para o orientador
3 trabalhos premiados + 4 menções honrosas = 7 trabalhos
7 trabalhos x 2 (1 autor + 1 orientador) = 14 livros

4.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

DADOS DO PRODUTO
Título: JOAO BATISTA VILANOVA ARTIGAS: ELEMENTOS PARA A COMPREENSAO
DE UM CAMINHO DA ARQUITETURA BRASILEIRA 1938-1967
Formato: 23 (largura) x 16 (largura) cm
Idioma: Português
Encadernação: Brochura
Páginas: 456
Ano de edição: 2014
Edição: 1ª
Autor: Miguel Antônio Buzzar
Editoras: Senac e UNESP (coeditora)
5.

EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Os livros deverão ser entregues ao CAU/SC até o dia 04 de dezembro de 2018.
6. PREÇO
6.1. O valor médio estimado para a contratação do serviço é de até R$ 1.130,67 (mil cento e
trinta reais e sessenta e sete centavos).
7.

DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetivado após 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, bem como a descrição do produto.
6.2. 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.
6.3. Caso a empresa não se enquadre em 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.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. 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
8.1. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela contratada
e necessárias ao desenvolvimento das atividades relativas às obrigações assumidas.

10. FISCALIZAÇÃO
9.1. A prestação do serviço será acompanhada e fiscalizada pela Analista Técnica do
CAU/SC, Assessora da CEF/SC, Melina Marcondes.
11. DA VIGÊNCIA
10.1. O prazo de vigência se encerra no ato da entrega da prestação do serviço, conferência
e aceite pelo CAU/SC.

Florianópolis/SC, 16 de novembro de 2018.

Melina Valença Marcondes
Analista Técnica do CAU/SC
Assessora da CEF/SC

De acordo:

Gerente Geral do CAU/SC

Presidente do CAU/SC

ANEXO I
Pesquisa de mercado feita em website de livrarias – acesso em 26/10/2018
https://www.travessa.com.br/joao-batista-vilanova-artigas-elementos-para-a-compreensao-de-umcaminho-da-arquitetura-brasileira-1938-1967/artigo/6e3b43ff-3c19-4b99-943c-ccae7cf5a1c7

https://www.livrariacultura.com.br/p/livros/arquitetura/teoria-e-historia/joao-batista-vilanovaartigas-42748621

https://www.saraiva.com.br/joao-batista-vilanova-artigas-elementos-para-a-compreensao-deum-caminho-da-arquitetura-brasile8540297.html?mi=VITRINECHAORDIC_ultimatebuy_product_8540297

VALOR MÉDIO
Especificação
Aquisição de até 16
exemplares do livro “João
Vilanova Artigas: Elementos
para Compreensão de um
caminho da Arquitetura
Brasileira, 1938 a 1967.”

LIVRARIA
Valor
unitário

TRAVESSA CULTURA
R$
R$
81,00
57,10

SARAIVA
R$
73,90

Valor total

R$
1.296,00

R$
1.182,40

R$
913,60

VALOR
MÉDIO

R$
1.130,67

ANEXO II
Deliberação nº37/2018 – Comissão de Ensino e Formação do CAU/SC

