
 

 
 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

SERVIÇOS E MATERIAIS PARA EVENTOS 
 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC é uma autarquia federal que 

objetiva, entre outros, orientar o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelar pela fiel 

observância dos princípios de ética e disciplina e pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo, no âmbito de sua jurisdição. 

Os eventos têm importância significativa para a consecução dos objetivos acima citados. Visto que 

promovem um maior contato entre os profissionais da área e o Conselho, assim como a capacitação 

e orientação daqueles. 

Desta forma, para a realização desses projetos, faz-se necessária a contratação de itens de 

estrutura para a boa execução dos eventos bem como a decoração para as sessões solenes e 

comemorativas. Em relação aos serviços de coffee break e serviços em gerais, a necessidade se 

dá pela boa organização, execução e recepção do público alvo e palestrantes e durante as pausas 

das palestras e reuniões. 

Quanto aos serviços de papelaria e gráfica, a importância se dá devido à necessidade de divulgação 

da marca do CAU/SC, além de um melhor aproveitamento dos participantes dos eventos para tomar 

notas das palestras. A necessidade dos serviços de transporte dá-se para locomoção da equipe 

técnica do Conselho, pois esse não dispõe de automóvel próprio bem como para recepção dos 

palestrantes e convidados. 

Em se tratando de tradução simultânea, a importância se dá por dois aspectos: o primeiro trata do 

cumprimento da lei de acessibilidade, Lei 10.098/2000; e, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

Lei 13.146/2015 tendo em vista que o CAU/SC não possui uma equipe de intérpretes de Libras, 

nem equipe especializada em descrição audiovisual para fazer frente às demandas de 

acessibilidade comunicacional. E, segundo dá-se em relação aos convidados e palestrantes de 

outros países. 

A contratação dos serviços de sonorização, de foto e de filmagem, assim como a locação de 

equipamentos de informática e de projeção convêm para atender as necessidades do CAU/SC na 

execução dos eventos, buscando soluções externas com qualidade profissional em áreas que o 

conselho não dispõe de know-how para execução. 

Os serviços de transmissão surgiram da necessidade de atingir um público maior durante os 

eventos permitindo que qualquer pessoa possa participar e interagir mesmo estando a quilômetros 

de distância. 

Portanto, os itens abrangidos neste Termo de Referência são necessários para a boa execução dos 

eventos realizados pelo CAU/SC, nas áreas em que o Conselho não dispõe dos materiais e serviços 

dentro das especificações e qualidades desejadas e requeridas. Ademais, as quantidades e itens 

foram definidos com base na experiência dos eventos ocorridos em anos anteriores.  



 

 
 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto consiste no registro de preços para eventual contratação de empresa especializada 
para execução de serviços para eventos e similares do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina – CAU/SC, incluindo a locação e aquisição de materiais necessários, conforme 
demanda. 

1.1.1. O objeto abrange a coordenação, execução, acompanhamento, fornecimento de 
alimentação e bebida, infraestrutura, apoio logístico, locação de equipamentos, estruturas 
temporárias de mobiliário e materiais e ornamentação. 

1.1.2. Entende-se como eventos e similares as solenidades, seminários, encontros, palestras, 
cursos, conferências, congressos, reuniões, premiações, treinamentos, workshops, festivais, feiras 
e outros correlatos. 

1.2. Os itens poderão ser solicitados apenas para região da Grande Florianópolis, abrangidos 
nesta região os seguintes municípios: Águas Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, 
Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São José, São Pedro de Alcântara e Governador Celso 
Ramos, ou para todo o Estado de Santa Catarina, de acordo com as especificações de cada grupo. 
 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

2.1. Dos serviços de sonorização: 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

Grupo 1 - Sonorização 

1 
Mesa de Som 
e Amplificador 

Locação de mesa master de som com 
no mínimo 08 canais e amplificador 
para sistema de sonorização com 
potência mínima de 400W RMS. 

diária     
(5 horas) 

15  R$  50,00  

2 Caixa de som 
Locação de caixa acústica para 
sistema de sonorização de no mínimo 
200 W RMS com tripé. 

diária       
(5 horas) 

30  R$  50,00  

3 
Microfone 
sem fio 

Locação de microfone de mão sem 
fio, UHF profissional, direcional ou 
multidirecional. 

diária       
(5 horas) 

40  R$  50,00  

4 
Microfone de 
lapela 

Locação de microfone lapela sem fio, 
UHF profissional. 

diária       
(5 horas) 

30  R$  40,00  

5 
Microfone 
Gooseneck 

Locação de microfone solicitação de 
palavra tipo gooseneck ou similar. 

diária       
(5 horas) 

30  R$  40,00  

6 Pedestal  
Locação de pedestal para microfone 
tipo girafa. 

diária       
(5 horas) 

20  R$  10,00  

7 
Operador de 
equipamentos 
audiovisuais 

Profissional operador técnico  para 
operar equipamentos de som e de 
projeção, monitorando o 
evento/reunião. 

diária       
(5 horas) 

15  R$    250,00  



 

 
 

8 

Sistema de 
Som 
(Grande 
Florianópolis)  

Serviço de sonorização para local 
fechado ou aberto, compreendendo: 
01 (uma) mesa master de som com no 
mínimo 8 (oito) canais (um canal de 
entrada com cabo para notebook/ 
computador); 01 (um) notebook com 
as especificações mínimas: 
processador do tipo x86/64bits, de 2 
(dois) núcleos de 2ghz cada (mínimo), 
memória RAM de 4GB (quatro 
gigabytes), disco rígido de 500GB, 
leitor e gravador de CD/DVD, placa de 
rede Gigabite com conector RJ-45, 
conexão Wireless 802; 01 (um) 
Projetor multimídia até 3.000 
ansilumens, contraste até 2000:1, 
resolução de 1024x768 pixels; 01 
(um) controle remoto para mudança 
de slides com ponteira laser;  01 (um) 
tela de projeção de 120 polegadas, 
com opção para teto ou tripé; 1 (um) 
amplificador com potência de no 
mínimo 200 WRMS; 2 (duas) caixas 
acústicas de no mínimo 100 WRMS, 
com tripé; 02 (dois) microfones sem 
fio e 01 (um) operador técnico para 
monitorar o evento/reunião. 

diária         
(5 horas) 

20  R$  500,00  

9 

Sistema de 
Som  
(No Estado 
de SC) 

Serviço de sonorização para local 
fechado ou aberto, compreendendo: 
01 (uma) mesa master de som com no 
mínimo 8 (oito) canais (um canal de 
entrada com cabo para notebook/ 
computador); 01 (um) notebook com 
as especificações mínimas: 
processador do tipo x86/64bits, de 2 
(dois) núcleos de 2ghz cada (mínimo), 
memória RAM de 4GB (quatro 
gigabytes), disco rígido de 500GB, 
leitor e gravador de CD/DVD, placa de 
rede Gigabite com conector RJ-45, 
conexão Wireless 802; 01 (um) 
Projetor multimídia até 3.000 
ansilumens, contraste até 2000:1, 
resolução de 1024x768 pixels; 01 
(um) controle remoto para mudança 
de slides com ponteira laser;  01 (um) 
tela de projeção de 120 polegadas, 
com opção para teto ou tripé; 1 (um) 
amplificador com potência de no 
mínimo 200 WRMS; 2 (duas) caixas 

diária         
(5 horas) 

20  R$    650,00  



 

 
 

acústicas de no mínimo 100 WRMS, 
com tripé; 02 (dois) microfones sem 
fio e 01 (um) operador técnico para 
monitorar o evento/reunião. 

10 

Sonorização 
e Gravação 
de áudio 
(Florianópolis) 

Serviço de sonorização e gravação de 
áudio para local fechado, 
compreendendo: 01 (uma) mesa 
master de som com no mínimo 8 (oito) 
canais (um canal de entrada com 
cabo para notebook/ computador); 01 
(um) amplificador com potência de no 
mínimo 200 WRMS; 1 (uma) caixa 
acústica de no mínimo 100 WRMS, 
com tripé; 07 (sete) microfones sem 
fio; 01 (um) operador técnico para 
monitorar o evento/reunião. Deverá 
ser disponibilizada, ao término do 
evento, um arquivo, em formato MP3, 
da gravação completa.  

diária         
(5 horas) 

40  R$    500,00  

11 

Sonorização 
e Gravação 
de Áudio                      
(No Estado 
de SC) 

Serviço de sonorização e gravação de 
áudio para local fechado, 
compreendendo: 01 (uma) mesa 
master de som com no mínimo 8 (oito) 
canais (um canal de entrada com 
cabo para notebook/ computador); 01 
(um) amplificador com potência de no 
mínimo 200 WRMS; 1 (uma) caixa 
acústica de no mínimo 100 WRMS, 
com tripé; 07 (sete) microfones sem 
fio; 01 (um) operador técnico para 
monitorar o evento/reunião. Deverá 
ser disponibilizada, ao término do 
evento, um arquivo, em formato MP3, 
da gravação completa.  

diária         
(5 horas) 

20  R$    600,00  

 

2.1.1. Devem estar incluídos nos equipamentos os cabeamentos, fios, extensões, plugs, 
adaptadores e demais itens necessários à sua montagem e pleno funcionamento com segurança. 

2.1.2. Os serviços de sonorização serão solicitados com 05 (cinco) dias úteis de antecedência. 

2.1.3. Dos itens 01 a 07, no caso de evento fora da área da Grande Florianópolis, serão solicitados 
no mínimo 01 (uma) mesa de som e amplificador, 01 (uma) caixa de som e 02 (dois) microfones. 

2.1.4. Nos itens que preveem a entrega de arquivo com a gravação, os materiais entregues serão 
conferidos em até 30 dias, podendo ser solicitado a disponibilização de um novo arquivo, caso seja 
identificado alguma falha na gravação. 

2.1.5. A empresa deverá entregar todos os equipamentos em pleno funcionamento e responder 
por falhas que comprometam a execução dos serviços, substituindo os itens que apresentarem 
problema sempre que solicitado. 



 

 
 

2.1.6. No preço deverão estar inclusos os custos de transporte e montagem dos equipamentos. 

2.1.7. Os profissionais deverão estar devidamente identificados por crachá quando em trabalho, 
devendo a empresa substituí-los imediatamente, caso sejam considerados inconvenientes, 
prejudiciais, ou insatisfatórios à boa ordem e às normas disciplinares do CAU/SC. 

2.1.8. Por solicitação do CAU/SC, a empresa deverá substituir, em tempo hábil, o profissional que, 
ao prestar serviços anteriores ao Conselho, tenha sido devolvido à empresa por motivos 
disciplinares ou de conduta inadequada.  

 
2.2. Dos equipamentos de projeção: 

2.2.1. Devem estar incluídos nos equipamentos os cabeamentos, fios, extensões, plugs, 
adaptadores e demais itens necessários à sua montagem e pleno funcionamento com segurança. 

2.2.2. Os itens deste grupo serão solicitados com 05 (cinco) dias úteis de antecedência. 

2.2.3.  Todos os itens destinam-se à locação na região da Grande Florianópolis. 

2.2.4. A locação deverá compreender a entrega e a busca do item na sede do CAU/SC ou local do 
evento, conforme solicitação. 

2.2.5. A empresa deverá entregar todos os equipamentos em pleno funcionamento e responder 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

Grupo 2 - Equipamentos de projeção 

12 
Projetor 
multimídia 
3.000 

Locação de projetor multimídia até 
3.000 ansilumens, contraste até 
2000:1, resolução de 1024x768 pixels. 

diária     
(5 horas) 

20  R$   140,00  

13 
Projetor 
multimídia 
5.000 

Locação de projetor multimídia até 
5.000 ansilumens, contraste até 
2000:1, resolução de 1024x768 pixels. 

diária     
(5 horas) 

20  R$   250,00  

14 
Tela de 
projeção 120 

Locação de tela de projeção de 120 
polegadas, com opção para teto ou 
tripé. 

diária     
(5 horas) 

20  R$     80,00  

15 
Tela de 
projeção 300 

Locação de tela de projeção de 300 
polegadas, com opção para teto ou 
tripé. 

diária     
(5 horas) 

20  R$   200,00  

16 
Controle remoto 
com ponteira 
laser 

Locação de controle remoto para 
mudança de slides com ponteira laser. 

diária     
(5 horas) 

20  R$    30,00  

17 TV LED 75’ 
Locação de TV led 75 polegadas com 
suporte de chão ou torre. 

diária     
(5 horas) 

20 R$    800,00  

18 TV LED 40' 
Locação de TV led 40 polegadas com 
suporte de chão ou torre.  

diária     
(5 horas) 

20 R$    150,00  

19 
DVD/BLUE 
RAY 

Locação de aparelho Blue Ray/DVD.  
diária     

(5 horas) 
10 R$      50,00  



 

 
 

por falhas que comprometam a execução dos serviços, substituindo os itens que apresentarem 
problemas sempre que solicitado. 

 
2.3. Dos serviços de fotografia e filmagem: 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

Grupo 3 - Serviços de vídeo e foto 

20 
Serviço de 
Filmagem 

Serviço de filmagem com câmera 
para filmagem em sistema digital, 
apoiada em tripé pantográfico com 
cabeça móvel, com operador. 

diária     
(5 horas) 

20  R$ 550,00  

21 

Serviço de 
Filmagem 
(Grande 
Florianópolis) 

Serviço de filmagem em alta 
definição, com duas câmeras e dois 
operadores, com microfone de 
captação de áudio do ambiente e 
para entrevistas, com tomadas 
externas, palestras na íntegra, com 
edição (montagens, cortes, legendas, 
etc). A filmagem deverá ser entregue 
em mídia física (DVD), sendo uma 
cópia com encoding para reprodução 
em aparelhos de DVD e outra cópia 
em arquivo de vídeo em alta 
definição. O DVD deverá possuir 
legenda em português de todas as 
falas contidas nas filmagens. As 
capas do DVDs deverão identificar os 
produtos e usar a logo do evento. A 
versão para aprovação deverá ser 
entregue em até 10 dias contados do 
final do evento. 

diária       
(5 horas) 

20  R$  2.500,00  

22 

Serviço de 
Filmagem 
(No Estado de 
SC) 

Serviço de filmagem em alta 
definição, com duas câmeras e dois 
operadores, com microfone de 
captação de áudio do ambiente e 
para entrevistas, com tomadas 
externas, palestras na íntegra, com 
edição (montagens, cortes, legendas, 
etc). A filmagem deverá ser entregue 
em mídia física (DVD), sendo uma 
cópia com encoding para reprodução 
em aparelhos de DVD e outra cópia 
em arquivo de vídeo em alta 
definição. O DVD deverá possuir 
legenda em português de todas as 
falas contidas nas filmagens. As 
capas do DVDs deverão identificar os 

diária       
(5 horas) 

20  R$  3.000,00  



 

 
 

produtos e usar a logo do evento. A 
versão para aprovação deverá ser 
entregue em até 10 dias contados do 
final do evento. 

23 

Serviço de 
Fotografia 
(Grande 
Florianópolis) 

Serviço para registro fotográfico 
digital de todo o evento, com 
qualidade jornalística, com 
fornecimento das fotos no mesmo dia, 
via transferência digital ou mídia 
física. A entrega do material em alta 
resolução, com DVD identificado com 
capa, deverá ser em até 10 dias 
contados do final do evento. 

diária       
(5 horas) 

20  R$   700,00  

24 

Serviço de 
Fotografia  
(No Estado de 
SC) 

Serviço para registro fotográfico 
digital de todo o evento, com 
qualidade jornalística, com 
fornecimento das fotos no mesmo dia, 
via transferência digital ou mídia 
física. A entrega do material em alta 
resolução, com DVD identificado com 
capa, deverá ser em até 10 dias 
contados do final do evento. 

diária       
(5 horas) 

20  R$  1.000,00  

2.3.1. Devem estar incluídos nos equipamentos os cabeamentos, fios, extensões, plugs, 
adaptadores e demais itens necessários à sua montagem e pleno funcionamento com segurança. 

2.3.2. Todos os direitos autorais do registro fotográfico serão de propriedade do CAU/SC, podendo 
o mesmo utilizar quando e como julgar necessário todo o acervo de fotos, conforme preceitua a Lei 
nº 9.610/98. 

2.3.3. Os serviços de fotografia e filmagem serão solicitados com 05 (cinco) dias úteis de 
antecedência. 

2.3.4. Os profissionais deverão estar devidamente identificados por crachá quando em trabalho, 
devendo a empresa substituí-los imediatamente, caso sejam considerados inconvenientes, 
prejudiciais, ou insatisfatórios à boa ordem e às normas disciplinares do CAU/SC. 

2.3.5. Por solicitação do CAU/SC, a empresa deverá substituir, em tempo hábil, o profissional que, 
ao prestar serviços anteriores ao Conselho, tenha sido devolvido à empresa por motivos 
disciplinares ou de conduta inadequada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2.4. Da locação de equipamentos de informática:  

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

Grupo 4 – Equipamentos de informática 

25 
Computador 
notebook  

Locação de notebook com as 
especificações mínimas: processador do 
tipo x86/64bits, de 2 (dois) núcleos de 
2ghz cada (mínimo); memória RAM de 
4GB (quatro gigabytes); disco rígido de 
500GB; leitor e gravador de CD/DVD; 
placa de rede Gigabite com conector RJ-
45; conexão Wireless 802. 

diária     
(5 horas) 

20  R$ 120,00  

26 
Impressora 
multifuncional 

Locação de multifuncional: 
fotocopiadora, impressora a laser e 
scanner com 1 conjunto de toners. 
Modelo de Referência: Multifuncional HP 
LaserJet Pro M132FW Wireless ou 
similar. 

diária      
(5 horas) 

10  R$ 240,00  

27 
Impressora 
multifuncional 
(colorida) 

Locação de multifuncional: 
fotocopiadora, impressora a laser 
colorida e scanner  com 1 conjunto de 
toners. Modelo de Referência: 
Multifuncional HP Color LaserJet Pro 
MFP M277dw Wireless ou similar. 

diária      
(5 horas) 

10  R$ 360,00  

2.4.1. Devem estar incluídos nos equipamentos os cabeamentos, fios, extensões, plugs, 
adaptadores e demais itens necessários à sua montagem e pleno funcionamento. 

2.4.2. Os itens deste grupo serão solicitados com 05 (cinco) dias úteis de antecedência. 

2.4.3.  Todos os itens destinam-se à locação na região da Grande Florianópolis. 

2.4.4. A locação deverá compreender a entrega e a busca do item na sede do CAU/SC ou local do 
evento, conforme solicitação. 

2.4.5. A empresa deverá entregar todos os equipamentos em pleno funcionamento e responder 
por falhas que comprometam a execução dos serviços, substituindo os itens que apresentarem 
problemas sempre que solicitado. 

 
2.5. Dos serviços de transmissão: 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

Grupo 5 – Serviços de transmissão 

28 
Serviço de 
filmagem em 
alta definição 

Serviço de filmagem em alta definição 
com webstreaming (transmissão ao 
vivo) de áudio e vídeo para os 

diária      
(5 horas) 

12  R$ 2.700,00  



 

 
 

com 
webstreaming 
(transmissão ao 
vivo) (com 
fornecimento de 
internet) 
(Grande 
Florianópolis) 

principais sites como Youtube e 
Facebook com resolução mínima 
720p (com mínimo de 26 quadros por 
segundo) e qualidade de áudio 
96kbps com fornecimento de link de 
internet exclusivo. O serviço ainda 
deve contemplar: 01 (uma) mesa de 
corte com operador, 02 (duas)  
câmeras e 02 (dois) operadores, com 
microfone de captação de áudio do 
ambiente e microfone para 
entrevistas com tomadas externas, 
palestras na íntegra. A filmagem 
deverá ser entregue em mídia física 
(DVD) editada (montagens, cortes, 
legendas, etc). sendo uma cópia com 
encoding para reprodução em 
aparelhos de DVD e outra cópia em 
arquivo de vídeo em alta definição. As 
capas do DVDs deverão identificar os 
produtos e usar a logo do evento. A 
versão para aprovação deverá ser 
entregue em até 10 dias do final do 
evento. 

29 

Serviço de 
filmagem em 
alta definição 
com 
webstreaming 
(transmissão ao 
vivo) (com 
fornecimento de 
internet) (No 
Estado de SC) 

Serviço de filmagem em alta definição 
com webstreaming (transmissão ao 
vivo) de áudio e vídeo para os 
principais sites como Youtube e 
Facebook com resolução mínima 
720p (com mínimo de 26 quadros por 
segundo) e qualidade de áudio 
96kbps com fornecimento de link de 
internet exclusivo. O serviço ainda 
deve contemplar: 01 (uma) mesa de 
corte com operador, 02 (duas)  
câmeras e 02 (dois) operadores, com 
microfone de captação de áudio do 
ambiente e microfone para 
entrevistas com tomadas externas, 
palestras na íntegra. A filmagem 
deverá ser entregue em mídia física 
(DVD) editada (montagens, cortes, 
legendas, etc). sendo uma cópia com 
encoding para reprodução em 
aparelhos de DVD e outra cópia em 
arquivo de vídeo em alta definição. As 
capas do DVDs deverão identificar os 
produtos e usar a logo do evento. A 
versão para aprovação deverá ser 

diária  
(5 horas) 

20  R$ 3.000,00  



 

 
 

entregue em até 10 dias do final do 
evento. 

 
2.5.1. Devem estar incluídos nos equipamentos os cabeamentos, fios, extensões, plugs, 
adaptadores e demais itens necessários à sua montagem e pleno funcionamento com segurança. 

2.5.2. Os itens deste grupo serão solicitados com 15 (quinze) dias de antecedência. 

2.5.3. A empresa deverá entregar todos os equipamentos em pleno funcionamento e responder 
por falhas que comprometam a execução dos serviços, substituindo os itens que apresentarem 
problema sempre que solicitado. 

2.5.4. No preço deverão estar inclusos os custos de transporte e montagem dos equipamentos. 

2.5.5. Por solicitação do CAU/SC, a empresa deverá substituir, em tempo hábil, o profissional que, 
ao prestar serviços anteriores ao Conselho, tenha sido devolvido à empresa por motivos 
disciplinares ou de conduta inadequada.  

2.5.6. Os profissionais deverão estar devidamente identificados por crachá quando em trabalho, 
devendo a empresa substituí-los imediatamente, caso sejam considerados inconvenientes, 
prejudiciais, ou insatisfatórios à boa ordem e às normas disciplinares do CAU/SC. 

 

2.6. Da locação de mobiliário e prestação de serviços de decoração: 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

Grupo 6 – Itens de estrutura e decoração 

30 
Púlpito de 
Acrílico ou 
Madeira 

Locação de púlpito de acrílico 
transparente ou madeira com 
suporte para documento, água e 
microfone. 

diária     
(5 horas) 

24  R$    100,00  

31 
Decoração   
Tipo 1  

Arranjo de flores naturais para mesa 
de centro com altura média de 
30cm. 

unidade 24  R$    150,00  

32 
Decoração  
Tipo 2 

Arranjo de impacto em vasos de 
vidros, ou afins, com flores naturais, 
para decoração de grandes áreas de 
circulação. Altura média de 1 metro. 

unidade 24  R$    200,00  

33 
Painel TS 
(expositor)  

Locação de painel em TS branco ou 
octanorm, até 2 metros de altura. 

diária     
(5 horas) 

24  R$      50,00  

34 

Pedestal 
organizador/ 
separador de 
fila 

Locação de pedestal organizador/ 
separador de fila com fita retrátil, 
para isolamento de áreas, fitas em 
cores variadas. 

diária     
(5 horas) 

24  R$      35,00  

35 Porta Banner Porta Banner Retrátil, pantográfico. unidade 20  R$      40,00  

2.6.1. Caso a solicitação de locação não seja para Grande Florianópolis, o pedido mínimo a ser 



 

 
 

feito será no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais. 

2.6.2. A locação deverá compreender a entrega e a busca do item na sede do CAU/SC ou local do 
evento, conforme solicitação. 

2.6.3. Os itens deste grupo serão solicitados com 05 (cinco) dias úteis de antecedência. 

2.6.4. A empresa deverá entregar todos os itens de acordo com este Termo e responder por falhas 
e defeitos, substituindo aqueles que apresentarem problemas, sempre que solicitado. 

2.7. Do fornecimento de lanches e refeições: 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

Grupo 7 – Alimentação 

36 

Coffee Break 
Tipo Evento I  
(Grande 
Florianópolis) 

Fornecimento de Coffee Break com: 03 
opções de salgado; 02 opções de doce; 01 
opção de suco; garrafa(s) térmicas com 
café, garrafa(s) térmicas com leite e 
garrafa de água mineral sem gás, saches 
de açúcar e adoçante. (Cardápio sujeito à 
aprovação pela Contratada). Condições: a 
montagem das ilhas de alimentos e/ou 
bebidas deverá estar concluída até 15 
minutos antes do horário de serviço. 
Tempo de serviço: 30 minutos. 
Fornecimento de toalhas (pretas, brancas 
ou em outra cor a ser acordada com o 
CAU/SC) em perfeito estado de limpeza e 
conservação, além do fornecimento de 
material de serviço (copos, guardanapos, 
mexedores e etc.) descartável (reciclável 
ou biodegradável) ou reutilizável 
(cerâmica, vidro, metal etc.), material de 
apoio (bandejas, suportes etc.) em vidro, 
metal ou madeira.  

por 
pessoa 

500  R$ 13,00  

37 

Coffee Break 
Tipo Evento I  
(no estado de 
SC) 

Fornecimento de Coffee Break com: 03 
opções de salgado; 02 opções de doce; 01 
opção de suco; garrafa(s) térmicas com 
café, garrafa(s) térmicas com leite e 
garrafa(s) de água mineral sem gás, 
saches de açúcar e adoçante. (Cardápio 
sujeito à aprovação pela Contratada). 
Condições: a montagem das ilhas de 
alimentos e/ou bebidas deverá estar 
concluída até 15 minutos antes do horário 
de serviço. Tempo de serviço: 30 minutos. 
Fornecimento de toalhas (pretas, brancas 
ou em outra cor a ser acordada com o 
CAU/SC) em perfeito estado de limpeza e 

por 
pessoa 

250  R$ 17,00  



 

 
 

conservação, além do fornecimento de 
material de serviço (copos, guardanapos, 
mexedores e etc.) descartável (reciclável 
ou biodegradável) ou reutilizável 
(cerâmica, vidro, metal etc.), material de 
apoio (bandejas, suportes etc.) em vidro, 
metal ou madeira.  

38 

Coffee Break 
Tipo Reunião 
Plenária 
(Florianópolis) 

Fornecimento de Coffee Break com: 01 
opção de sanduíche; 03 opções de 
salgado; 01 opção de bolo; 02 opções de 
doce; 02 opções de suco; 01 opção de 
refrigerante. (Cardápio sujeito à 
aprovação pela Contratada). Condições: a 
montagem das ilhas de alimentos e/ou 
bebidas deverá estar concluída até 15min 
antes do horário de serviço. Tempo de 
serviço: 30 minutos. Fornecimento de 
toalhas (pretas, brancas ou em outra cor a 
ser acordada com o CAU/SC) em perfeito 
estado de limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
(copos, guardanapos, mexedores e etc.) 
descartável (reciclável ou biodegradável) 
ou reutilizável (cerâmica, vidro, metal etc.), 
material de apoio (bandejas, suportes etc.) 
em vidro, metal ou madeira. 

por 
pessoa 

600  R$ 17,00  

39 

Coffee Break 
Tipo Reunião 
Plenária (no 
estado de 
SC) 

Fornecimento de Coffee Break com: 01 
opção de sanduíche; 03 opções de 
salgado; 01 opção de bolo; 02 opções de 
doce; 01 opção de suco; 01 opção de 
refrigerante; garrafa(s) térmica com café,  
garrafa(s) térmica com leite e garrafa(s) de 
água mineral sem gás, saches de açúcar 
e adoçante. (Cardápio sujeito à aprovação 
pela Contratada). Condições: a montagem 
das ilhas de alimentos e/ou bebidas 
deverá estar concluída até 15min antes do 
horário de serviço. Tempo de serviço: 30 
minutos. Fornecimento de toalhas (pretas, 
brancas ou em outra cor a ser acordada 
com o CAU/SC) em perfeito estado de 
limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
(copos, guardanapos, mexedores e etc.) 
descartável (reciclável ou biodegradável) 
ou reutilizável (cerâmica, vidro, metal etc.), 
material de apoio (bandejas, suportes etc.) 
em vidro, metal ou madeira. 

por 
pessoa 

300  R$ 21,00  



 

 
 

40 

Coffee Break 
Tipo Evento II 
(Grande 
Florianópolis) 

Fornecimento de Coffee Break com: 01 
opção de sanduíche; 5 opções de salgado; 
1 opção de bolo; 2 opções de doce; 01 
opção de suco; 01 opção de refrigerante; 
garrafa(s) térmica com café,  garrafa(s) 
térmica com leite e garrafa(s) de água 
mineral sem gás, saches de açúcar e 
adoçante. (Cardápio sujeito à aprovação 
pela Contratada). Condições: A montagem 
das ilhas de alimentos e/ou bebidas 
deverá estar concluída até 15min antes do 
horário de serviço. Tempo de serviço: 90 
minutos. Fornecimento de toalhas (pretas, 
brancas ou em outra cor a ser acordada 
com o CAU/SC) em perfeito estado de 
limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
descartável (reciclável ou biodegradável) 
ou reutilizável (cerâmica, vidro, metal etc.). 
Material de apoio (bandejas, suportes etc.) 
em vidro, metal ou madeira. 

por 
pessoa 

500  R$ 24,00  

41 

Coffee Break 
Tipo Evento II 
(no estado de 
SC) 

Fornecimento de Coffee Break com: 01 
opção de sanduíche; 5 opções de salgado; 
1 opção de bolo; 2 opções de doce; 01 
opção de suco; 01 opção de refrigerante; 
garrafa(s) térmica com café,  garrafa(s) 
térmica com leite e garrafa(s) de água 
mineral sem gás, saches de açúcar e 
adoçante. (Cardápio sujeito à aprovação 
pela Contratada). Condições: A montagem 
das ilhas de alimentos e/ou bebidas 
deverá estar concluída até 15min antes do 
horário de serviço. Tempo de serviço: 90 
minutos. Fornecimento de toalhas (pretas, 
brancas ou em outra cor a ser acordada 
com o CAU/SC) em perfeito estado de 
limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
descartável (reciclável ou biodegradável) 
ou reutilizável (cerâmica, vidro, metal etc.). 
Material de apoio (bandejas, suportes etc.) 
em vidro, metal ou madeira. 

por 
pessoa 

250  R$ 28,00  

42 
Brunch 
(Grande 
Florianópolis) 

Fornecimento de Brunch com cardápio 
mínimo: 10 variedades entre salgados, 
bolos, doces, pratos quentes e frios, 
quiches, canapés, folhados, frutas 
fatiadas, saches de açúcar e adoçante. 
Bebidas: café, leite, chá, água com e sem 
gás, dois tipos de sucos naturais, dois 
tipos de refrigerante, coquetel de frutas 

por 
pessoa 

500  R$ 31,00  



 

 
 

sem álcool. (Cardápio sujeito à aprovação 
pela Contratada).  Condições: A 
montagem das ilhas de alimentos e/ou 
bebidas deverá estar concluída até 15min 
antes do horário de serviço. Tempo de 
serviço: 90 minutos. Fornecimento de 
toalhas (pretas, brancas ou em outra cor a 
ser acordada com o CAU/SC) em perfeito 
estado de limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
descartável (reciclável ou biodegradável) 
ou reutilizável (cerâmica, vidro, metal etc.). 
Material de apoio (bandejas, suportes etc.) 
em vidro, metal ou madeira. 

43 
Brunch  (no 
estado de 
SC) 

Fornecimento de Brunch com cardápio 
mínimo: 10 variedades entre salgados, 
bolos, doces, pratos quentes e frios, 
quiches, canapés, folhados, frutas 
fatiadas, saches de açúcar e adoçante. 
Bebidas: café, leite, chá, água com e sem 
gás, dois tipos de sucos naturais, dois 
tipos de refrigerante, coquetel de frutas 
sem álcool. (Cardápio sujeito à aprovação 
pela Contratada).  Condições: A 
montagem das ilhas de alimentos e/ou 
bebidas deverá estar concluída até 15min 
antes do horário de serviço. Tempo de 
serviço: 90 minutos. Fornecimento de 
toalhas (pretas, brancas ou em outra cor a 
ser acordada com o CAU/SC) em perfeito 
estado de limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
descartável (reciclável ou biodegradável) 
ou reutilizável (cerâmica, vidro, metal etc.). 
Material de apoio (bandejas, suportes etc.) 
em vidro, metal ou madeira. 

por 
pessoa 

250  R$ 35,00  

44 
Coquetel 
(Grande 
Florianópolis) 

Fornecimento de Coquetel com cardápio 
mínimo de 20 variedades entre salgados, 
bolos, doces, pratos quentes e frios, 
quiches, canapés, folhados, caldos, frutas 
fatiadas, saches de açúcar e adoçante. 
Bebidas: café, chá, água com e sem gás, 
três tipos de sucos naturais, dois tipos de 
refrigerante, coquetéis de frutas sem 
álcool (Cardápio sujeito à aprovação pela 
Contratada). Condições: A montagem das 
ilhas de alimentos e/ou bebidas deverá 
estar concluída até 15min antes do horário 
de serviço. Tempo de serviço: 120 
minutos. Fornecimento de toalhas (pretas, 

por 
pessoa 

500  R$ 54,00  



 

 
 

brancas ou em outra cor a ser acordada 
com o CAU/SC) em perfeito estado de 
limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
descartável (reciclável ou biodegradável) 
ou reutilizável (cerâmica, vidro, metal etc.). 
Material de apoio (bandejas, suportes etc.) 
em vidro, metal ou madeira. 

45 
Coquetel (no 
estado de 
SC) 

Fornecimento de Coquetel com cardápio 
mínimo de 20 variedades entre salgados, 
bolos, doces, pratos quentes e frios, 
quiches, canapés, folhados, caldos, frutas 
fatiadas etc. Bebidas: café, chá, água com 
e sem gás, três tipos de sucos naturais, 
dois tipos de refrigerante, coquetéis de 
frutas sem álcool (Cardápio sujeito à 
aprovação pela Contratada). Condições: A 
montagem das ilhas de alimentos e/ou 
bebidas deverá estar concluída até 15min 
antes do horário de serviço. Tempo de 
serviço: 120 minutos. Fornecimento de 
toalhas (pretas, brancas ou em outra cor a 
ser acordada com o CAU/SC) em perfeito 
estado de limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
descartável (reciclável ou biodegradável) 
ou reutilizável (cerâmica, vidro, metal etc.). 
Material de apoio (bandejas, suportes etc.) 
em vidro, metal ou madeira. 

por 
pessoa 

250  R$ 60,00  

46 Água 500ml  
Água com ou sem gás em garrafas de 
500ml. 

unidade 500  R$   0,90  

47 Água 1500ml  
Água com ou sem gás em garrafas de 
1500ml. 

unidade 500  R$   2,80  

48 
Kit Café 
(Grande  
Florianópolis) 

Fornecimento de Kit Café  com 1 garrafa 
de 1,8 litros de café com leite (integral), 1 
garrafa de 1,8 litros de café, 1 garrafa de 
1,8 litros de água quente, saches de chá 
(no mínimo 30 unidades e 2 sabores), 
incluindo copos térmicos, mexedores e 
guardanapos de papel pequeno. 

kit 300  R$ 18,00  

49 
Kit Café (no 
estado de 
SC) 

Fornecimento de Kit Café  com 1 garrafa 
de 1,8 litros de café com leite (integral), 1 
garrafa de 1,8 litros de café, 1 garrafa de 
1,8 litros de água quente, saches de chá 
(no mínimo 30 unidades e 2 sabores), 
incluindo copos térmicos, mexedores e 
guardanapos de papel pequeno. 

kit 300  R$ 21,00  

50 
Kit Biscoito 
(Florianópolis) 

Fornecimento de Kit Biscoito com pacote 
de 250g de biscoitos doces: finos de 
polvilho, amanteigados, pequenos 

kit 200  R$ 15,00  



 

 
 

recheados com geleias, entre outros; E, 
pacote de 250g  de biscoitos salgados de 
boa qualidade. 

51 
Kit Biscoito 
(no estado de 
SC) 

Fornecimento de Kit Biscoito com pacote 
de 250g de biscoitos doces: finos de 
polvilho, amanteigados, pequenos 
recheados com geleias, entre outros; E, 
pacote de 250g  de biscoitos salgados de 
boa qualidade. 

kit 200  R$ 18,00  

2.7.1. A quantidade mínima a ser pedida de cada item é de: 

2.7.1.1. Dos itens 36 a 45 serão solicitados no mínimo 20 unidades; 

2.7.1.2. Dos itens 46 a 51 não há quantidade mínima a ser solicitada. 

 
2.7.2. Os itens deste grupo serão solicitados com 05 (cinco) dias úteis de antecedência. 

2.7.3. A empresa deverá fornecer todos os itens de acordo com este Termo e responder por 
irregularidades, substituindo aqueles que apresentarem problemas, sempre que solicitado. 

2.7.4. Os profissionais deverão estar devidamente identificados por crachá quando em trabalho, 
devendo a empresa substituí-los imediatamente, caso sejam considerados inconvenientes, 
prejudiciais, ou insatisfatórios à boa ordem e às normas disciplinares do CAU/SC. 

 
2.8. Da prestação de serviços humanos terceirizados: 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDA

DE 
ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

Grupo 8 – Serviços gerais 

52 
 Agente de 
limpeza 

Pessoa devidamente trajada e 
identificada que realize serviços de 
limpeza para manter a boa higiene dos 
ambientes, incluindo os materiais e 
insumos necessários para o bom 
desempenho das atividades. 

diária       
(5 horas) 

80  R$ 170,00  

53 
Auxiliar de 
serviços 
gerais  

Pessoa responsável por auxiliar na 
manutenção do evento, realizando 
eventuais reparos necessários e 
serviços de diversos aspectos em um 
evento. 

diária  
(5 horas) 

80  R$ 150,00  

54 Cerimonialista  

Pessoa devidamente trajada, com 
experiência em eventos, responsável 
pelo serviço de cerimonial, para fazer a 
locução e conduzir a solenidade, 
preparar roteiros e realizar 
apresentação.  

diária  
(5 horas) 

40  R$ 250,00  

55 Copeira 
 Pessoa devidamente trajada e 
identificada que realize serviços de 

diária 
 (5 horas) 

40  R$ 150,00  



 

 
 

copeiragem, como preparar a água 
quente, o leite quente e café, lavar 
louças, limpar e arrumar a copa e pontos 
de café, limpar ou lavar carrinho de 
serviço, geladeira, fogão e bebedouros 
elétricos para garrafão de água; servir 
café, leite, chá de infusão e água e  
executar outras tarefas de mesma 
natureza. 

56 Garçom 

Pessoa devidamente trajada e 
identificada que realize serviços de 
garçom, como servir alimentos e 
bebidas, apresentando-os ao usuário e 
dispondo-os nos pratos e copos, recolher 
recipientes desocupados, preparar mesa 
de refeições e executar outras tarefas de 
mesma natureza.  

diária  
(5 horas) 

40  R$ 150,00  

57 Recepcionista  

Pessoa uniformizada, com experiência 
em eventos, responsável em recepcionar 
pessoas, realizar credenciamento, 
auxiliar com informações do evento e 
executar outras tarefas de mesma 
natureza. 

diária 
 (5 horas) 

30  R$ 150,00  

2.8.1. Os itens deste grupo serão solicitados com 05 (cinco) dias úteis de antecedência. 

2.8.2. Os profissionais deverão estar devidamente identificados por crachá quando em trabalho, 
devendo a empresa substituí-los imediatamente, caso sejam considerados inconvenientes, 
prejudiciais, ou insatisfatórios à boa ordem e às normas disciplinares do CAU/SC. 

2.8.3. Por solicitação do CAU/SC, a empresa deverá substituir, em tempo hábil, o profissional que, 
ao prestar serviços anteriores ao Conselho, tenha sido devolvido à empresa por motivos 
disciplinares ou de conduta inadequada. Esta substituição deverá ser efetuada por profissionais 
com a mesma qualificação e deverão ser submetidos à aprovação do CAU/SC. 

2.8.4. Para fins de identificação e credenciamento, assim como para a vestimenta do uniforme e a 
preparação do material utilizado nos serviços, a empresa deverá apresentar os profissionais 
ocupantes dos postos de trabalho ao CAU/SC, com 1 (uma) hora antes do início do evento, na 
quantidade acertada para o evento. Estes profissionais deverão estar devidamente uniformizados, 
em padrão convencional e adequado ao evento realizado. 

 
2.9. Da aquisição de materiais gráficos e de papelaria: 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

Grupo 9 – Papelaria e serviços gráficos 

58 
Pasta com 
bolso interno  

Produção de pasta para documentos. 
Tamanho 50x32cm aberto. Gramatura 
250.Papel Couchê Fosco ou Reciclado 

Unidade 2000  R$    1,50  



 

 
 

230g.Impressão 4/0 cores de arte 
fornecida pelo CAU/SC. Com bolso 
interno de 17x12cm e fole de 1cm. 

59 
Bloco de 
Papel com 
logomarca  

Bloco de Papel tamanho A5. Com 20 
folhas de miolo. Acabamento destacável 
com blocagem. Capa em papel couchê 
250g, com arte fornecida pelo CAU/SC, 
miolo sem pauta. 

Unidade 2000  R$    2,90  

60 
Crachá papel 
couchê 

Crachá medindo 10,5x15cm, papel 
couchê ou reciclado 300g. Com furos e 
cordão branco. (Com descrição e arte 
fornecidas pelo CAU/SC). 

Unidade 2000  R$     1,00  

61 Banner 

Impressão de banner em lona vinílica 
com acabamento em bastão e corda. 
Impressão 4/0 - Tamanho 100x180cm, 
com descrição e arte fornecidas pelo 
CAU/SC.  

Unidade 20  R$ 120,00  

2.9.1. Os itens deste grupo serão pedidos para entrega na sede do CAU/SC. 

2.9.2. Os itens deste grupo serão solicitados com 15 (quinze) dias de antecedência. 

2.9.3. A empresa deverá entregar todos os itens de acordo com este Termo e responder por falhas 
e defeitos, refazendo aqueles que apresentarem problemas, sempre que solicitado. 

 
2.10. Da locação de veículos: 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

Grupo 10 - Veículos 

62 
Carro com 
motorista  

 Locação de veículo do tipo passeio, 
1.6 para até 04 pessoas, a ser utilizado 
em viagens de curta e longa distância 
com quilometragem livre. Máximo de 2 
anos de fabricação ou 50.000 km 
rodados. 

diária 
(08 horas) 

40  R$   300,00  

63 
Carro tipo 
Van com 
motorista  

Locação de veículo do tipo van de no 
mínimo 15 pessoas, com 
quilometragem de no mínimo 150km 
livres, com motorista. Máximo de 3 
anos de fabricação ou 60.000 km 
rodados. 

diária 
(08 horas) 

30  R$   580,00  

2.10.1.   Estarão incluídas as despesas com combustível, motoristas com celulares, hospedagem 
do(s) motorista(s), taxas, impostos, seguros, pedágios e outros necessários à boa prestação do 
serviço de locomoção.  

2.10.2. Os veículos deverão contar com seguro de cobertura integral, incluindo danos a terceiros. 

2.10.3. Os motoristas disponibilizados deverão estar com habilitação regular. 



 

 
 

2.10.4. Para cada fração ou hora excedente, o CAU/SC pagará, no máximo, 10% do valor da diária. 

2.10.5. Os itens deste grupo serão solicitados com 05 (cinco) dias úteis de antecedência. 

2.10.6. Os profissionais deverão estar devidamente identificados por crachá quando em trabalho, 
devendo a empresa substituí-los imediatamente, caso sejam considerados inconvenientes, 
prejudiciais, ou insatisfatórios à boa ordem e às normas disciplinares do CAU/SC. 

2.10.7. Por solicitação do CAU/SC, a empresa deverá substituir, em tempo hábil, o profissional que, 
ao prestar serviços anteriores ao Conselho, tenha sido devolvido à empresa por motivos 
disciplinares ou de conduta inadequada.  

 
2.11. Da prestação de serviços de tradução simultânea: 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

Grupo 11 – Tradução  

64 
Tradução 
simultânea 

Sistema de tradução simultânea com 
cabine de tradução simultânea isolada 
acusticamente, central de intérprete, 
microfones e emissores ou transmissores 
de frequência, com fornecimento de 100 
receptores auriculares para tradução 
simultânea. 

hora 30  R$   50,00  

65 
Tradutor 
Simultâneo  

Serviço de tradutor para palestras, 
apresentações ou afins, de um idioma 
para outro simultaneamente. Idiomas 
básicos (inglês, espanhol e francês). 

hora 30  R$ 300,00  

66 

Tradutor 
Simultâneo 
(LIBRAS) 
 

Serviço de tradutor da Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) nas modalidades falada, 
sinalizada ou escrita, nas formas 
simultânea ou consecutiva, ao vivo ou 
ensaiada, gravada ou não, em eventos, 
atividades diversas e projetos 
institucionais do CAU/SC. 

hora 15 R$  220,00 

2.11.1. Para os itens deste grupo a solicitação mínima será de 03 (três) horas de serviço.  

2.11.2. Devem estar incluídos nos equipamentos os cabeamentos, fios, extensões, plugs, 
adaptadores e demais itens necessários à sua montagem e pleno funcionamento. 

2.11.3. Os itens deste grupo serão solicitados com 05 (cinco) dias úteis de antecedência. 

2.11.4. A empresa deverá entregar todos os equipamentos em pleno funcionamento e responder 
por falhas que comprometam a execução dos serviços, substituindo os itens que apresentarem 
problema sempre que solicitado. 

2.11.5. Os profissionais deverão estar devidamente identificados por crachá quando em trabalho, 
devendo a empresa substituí-los imediatamente, caso sejam considerados inconvenientes, 



 

 
 

prejudiciais, ou insatisfatórios à boa ordem e às normas disciplinares do CAU/SC. 

2.11.6. Por solicitação do CAU/SC, a empresa deverá substituir, em tempo hábil, o profissional que, 
ao prestar serviços anteriores ao Conselho, tenha sido devolvido à empresa por motivos 
disciplinares ou de conduta inadequada.  

 
3. DO FORNECIMENTO DO OBJETO 

3.1. O CAU/SC emitirá Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento e respectiva Nota de 
Empenho para solicitar o serviço ou produto, com antecedência mínima de acordo com o 
especificado para cada grupo, da data exigida para prestação dos serviços.  

3.2. Com igual antecedência mínima, o CAU/SC enviará e-mail de detalhamento para execução 
dos serviços para o endereço eletrônico constante na Proposta de Preços apresentada pela 
empresa. 

3.2.1. O e-mail de detalhamento deverá conter todas as informações necessárias para execução 
do serviço, tais como: nome do evento, datas, horários, locais, identificação do representante do 
CAU/SC responsável pelo evento e seus respectivos contatos. 

3.2.2. No caso de itens que exijam arte ou material prévio (imagens brutas etc.), o e-mail com 
detalhamento para execução dos serviços irá conter os mesmos. 

3.3. Os itens constantes nos grupos são passíveis de contratação, não estando o CAU/SC 
obrigado a realizá-la em sua totalidade nos eventos a serem organizados. 

3.4. A montagem e desmontagem de toda a infraestrutura necessária para a realização de cada 
evento serão de responsabilidade da Contratada. 

3.5. A empresa deverá informar um contato, com nome e número de telefone, de pessoa 
responsável pela execução do objeto solicitado. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as condições que ensejaram a 
sua habilitação e qualificação no certame licitatório, responsabilizando-se integralmente pela 
execução dos serviços objeto deste Termo de Referência de acordo com a proposta apresentada, 
apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal. 

4.2. Reconhecer e acusar recebimento da Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento e 
respectiva Nota de Empenho emitidas pelo CAU/SC, comprometendo-se a realizar a entrega do 
que for solicitado. 

4.3. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao CAU/SC ou 
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus empregados, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

4.4. Responder, perante as empresas subcontratadas, por toda e qualquer responsabilidade 
assumida, dado que o CAU/SC não aceitará a transferência de responsabilidade da Contratada 



 

 
 

para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros. 

4.5. Prestar esclarecimentos ao CAU/SC sobre eventuais atos ou fatos noticiados que o envolva, 
bem como relatar quaisquer fatos ou irregularidades observadas, que possam interferir, direta ou 
indiretamente, na regularidade da contratação. 

4.6. Prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como informar e manter atualizado(s) 
o(s) número(s) de telefone, endereço eletrônico (e-mail) e o nome da pessoa autorizada para 
contatos. 

4.7. Atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do 
substituto inerentes ao objeto da contratação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para o 
CAU/SC, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou 
redução da responsabilidade da Contratada, que é total e irrestrita em relação ao serviço contratado, 
inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, 
irregularidade ou desconformidade observada na execução da contratação. 

4.8. Regularizar de forma imediata, quando notificada pelo CAU/SC, sob pena de sofrer as 
sanções estabelecidas na contratação, as eventuais falhas na execução dos serviços. 

4.9. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, inclusive os referentes 
a tributos, encargos sociais, contribuições para a Previdência Social, e demais despesas diretas ou 
indiretas. 

4.10. Cumprir agendas e prazos acertados com o CAU/SC. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. Fornecer, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas 
e orientá-la em todos os casos omissos. 

5.2. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a Contratada. 

5.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 

5.4. Encaminhar à Contratada os serviços a serem executados, detalhando e prestando-lhe 
todas as informações necessárias à execução da tarefa, por meio da expedição de Ordem de 
Serviço/Autorização de Fornecimento e respectiva Nota de Empenho. 

5.5. Conferir e supervisionar os serviços prestados.  

5.6. Notificar a Contratada, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento dos serviços.  

5.7. Prestar todas as informações à Contratada que se façam necessárias para o devido 
planejamento e execução dos eventos. 

 

 



 

 
 

6. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

6.1. A fiscalização da prestação dos serviços será exercida pelo Assessor Especial da 
Presidência, conforme art. 67 da Lei 8.666/93 e suas alterações e da IN nº 05/MPDG/2017. 

 

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1. Comete infração administrativa, sujeita a penalidades, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 
e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:  
7.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação;  
7.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
7.1.3. Fraudar a execução da contratação; 
7.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
7.1.5. Cometer fraude fiscal; 
7.1.6. Não mantiver a proposta. 

7.2. No caso de inexecução total, o CAU/SC aplicará a multa de 10 % (dez por cento) e, de 
inexecução parcial, aplicará multa de 5% (cinco por cento), ambas sobre o valor total da nota de 
empenho. 

 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

8.1. As despesas resultantes da contratação dos itens do Grupo 1 – Sonorização serão 
suportadas pela dotação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio 
Administrativo e Operacional.  

8.2. As despesas resultantes da contratação dos itens do Grupo 2 - Equipamentos de projeção 
serão suportadas pela dotação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio 
Administrativo e Operacional.  

8.3. As despesas resultantes da contratação dos itens do Grupo 3 - Serviços de vídeo e foto 
serão suportadas pela dotação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços 
Fotográficos e Vídeos. 

8.4. As despesas resultantes da contratação dos itens do Grupo 4 – Equipamentos de informática 
serão suportadas pela dotação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens 
Móveis, Máquinas e Equipamentos. 

8.5. As despesas resultantes da contratação dos itens do Grupo 5 – Serviços de transmissão 
serão suportadas pela dotação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio 
Administrativo e Operacional. 

8.6. As despesas resultantes da contratação dos itens do Grupo 6 – Itens de estrutura e 
decoração serão suportadas pela dotação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação 
de Bens Móveis, Máquinas e.Equipamentos. 

8.7. As despesas resultantes da contratação dos itens do Grupo 7 – Alimentação serão 
suportadas pela dotação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação. 



 

 
 

8.8. As despesas resultantes da contratação dos itens do Grupo 8 – Serviços gerais serão 
suportadas pela dotação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio 
Administrativo e Operacional. 

8.9. As despesas resultantes da contratação dos itens do Grupo 9 – Papelaria e serviços gráficos 
serão suportadas pela dotação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de 
Expediente e 6.2.2.1.1.01.04.04.019   Serviços Gráficos. 

8.10. As despesas resultantes da contratação dos itens do Grupo 10 – Veículos e serviços gráficos 
serão suportadas pela dotação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de 
Expediente e 6.2.2.1.1.02.01.03.005 – Veículos. 

8.11. As despesas resultantes da contratação dos itens do Grupo 11 – Tradução serão suportadas 
pela dotação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente e 
6.2.2.1.1.02.01.03.005 – Veículos. 

 

Florianópolis/SC, 19 de março de 2018. 
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