
 

 
 

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 

1. ÁREA SOLICITANTE:  
 
Conselho Diretor do CAU/SC 

 
 
2. RESPONSAVÉL PELO SETOR SOLICITANTE:  

 
Daniela Pareja Garcia Sarmento – Presidente do CAU/SC 
 

3. JUSTIFICATIVA  

Em função da pandemia do coronavirus (COVID19) decretada pela Organização 

Mundial de Saúde em 11 de março de 2020, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 

Catarina - CAU/SC obrigou-se a suspender suas atividades presenciais, tanto de atendimento 

técnico ao público quanto de realização de atividades administrativas, reuniões regimentais e 

execução presencial de projetos. No entanto, a prestação de serviços aos arquitetos e a 

sociedade, bem como suas atividades regimentais manteve-se com trabalho remoto (home 

office) dos empregados e estagiários desde deste 18 de março de 2020, bem como as reuniões 

regimentais sendo feitas com participação à distância, desde a mesma data.  

Posteriormente ao período de isolamento social, para que as atividades presenciais 

possam ser retomadas, todos os cuidados e protocolos sanitários necessários à preservação 

da saúde das pessoas envolvidas, deverão ser considerados e providenciados pela Autarquia. 

Neste sentido, o Conselho Diretor do CAU/SC, através da Deliberação nº 034, de 04 de maio 

de 2020, determinou “à Gerencia Administrativa e Financeira do CAU/SC providências para 

aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs para uso dos empregados, 

estagiários e terceirizados, para uso durante a jornada de trabalho presencial e para os 

conselheiros e demais colaboradores quando da participação de reuniões ou atividades 

presenciais, desde que findo o isolamento social”. 

Na elaboração e definição dos itens necessários foram verificadas as principais 

orientações dos órgãos públicos, como as recomendações da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), da Organização Panamericana de Saúde (OPAS), do Ministério da Saúde, das normas 

da ANVISA e das orientações gerais aos trabalhadores e empregados feitas pelo Ministério do 

Trabalho.  

Ademais, a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deverá ser garantida 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da República. Assim, o CAU/SC deverá 

promover medidas que garantam a segurança de seus colaboradores e público em geral na 

ocupação de suas edificações, na sua organização interna, nas suas ações administrativas e 

seus fluxos de produção interna.  

Além das aquisições de produtos sanitários adequados e equipamentos de 

proteção individual para uso dos empregados, estagiários e colaboradores, o CAU/SC atentar-

se-á para a elaboração de instrumentos normativos para ocupação e manutenção de suas 



 

 
 

instalações, nos termos da Deliberação Plenária Extraordinária nº 07-08/2020 do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR. 

4. OBJETO 

 

Aquisição de material de higiene, limpeza e equipamentos de proteção individual, 

objetivando a adequação dos postos de trabalho com condições sanitárias e de proteção 

individual, para retorno ao formato de trabalho presencial em situação de pandemia e 

respectivas transições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

5.1 Relação dos materiais necessários: 

 

Item 
(Nº) 

Especificação 

QTD QTD 
CREA-

SC* 

QTD  QTD 
CRMV-

SC* 

QTD 
CRECI-

SC* 

QTD 
TOTAL  CAU-

SC* 
CRO-
SC* 

GRUPO 01 

2 
Álcool Gel 70% para limpeza e 
desinfecção, mata bactérias (500ml) 

60 300 60 40 60 520 

3 
Frasco Spray de plástico de 500ml 
(tipo pulverizador) para colocar o 
álcool 70% líquido (unidade) 

60 300 0 20 60 440 

4 
Álcool Gel 70% para limpeza e 
desinfecção, mata bactérias (5litros) 

15 100 25 3 15 158 

5 
Álcool Líquido 70% para limpeza e 
desinfecção, mata bactérias (1litro) 

60 100 100 40 60 360 

GRUPO 02 

6 Água sanitária (5litros) 40 0 40 20 0 100 

7 Pano multi-uso tipo perfex rolo 300m 2 0 2 0 2 6 

8 
Papel toalha com 1000 folhas 
(unidade) 

50 300 300 50 0 700 

9 
Luva descartável tam G para 
manuseio de doc. e mat. De 
expediente (caixa 50 pares) 

5 20 5 1 5 36 

10 
Luva descartável tam M para 
manuseio de doc. E mat. De 
expediente (caixa 50 pares) 

5 20 5 1 5 36 

13 Pano Saco/Saco alvejado 50 0 150 20 0 220 

GRUPO 03 

15 Termômetro infravermelho 3 50 6 2 3 64 

16 Termômetro individual 4 10 0 0 0 14 



 

 
 

GRUPO 04 

11 

Tapete barreira sanitária (pedilúvio) 
de tamanho 1 metros x 0,7 metro, 
com sistema antivazamento da 
solução sanitizante, na  cor preta 
com costado antiderrapante,  
devendo a trama do tapete separar e 
conter a sujeira dos calçados 

4 10 6 3 4 27 

12 
Capacho 0,60m x 0,90; fibra de vinil, 
lavável, resistente, antichamas e 
antiderrapante, espessura 12mm 

4 0 6 0 0 10 

  

1 
Máscara de tecido - tecido 100% 
algodão, preferência tricoline, dupla, 
branca, reutilizável 

500 1000 200 100 500 2300 

  

17 Máscara Protetor facial de plástico 30 100 15 30 30 205 

  

14 Mini Varal para roupa 2 0 1 0 0 3 

* Quantidade máxima estimada para 12 meses (unidades) para cada Conselho. 

6. EXECUÇÃO DO OBJETO   

6.1 A CONTRATADA deverá entregar os materiais objeto da contratação em no máximo 15 

(quinze) dias, a contar da solicitação de cada conselho.  

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 que tiver enviado a solicitação, em resposta a esta, 

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 no Edital e anexos 

do respectivo certame. 

6.3  Os materiais contratados deverão ser entregues na sede do Conselho solicitante, nos 

seguintes endereços: 

CAU/SC: 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. 

CREA- SC: Rodovia Admar Gonzaga, 2125, Itacorubi, Florianópolis – SC, CEP: 88034-001. 

CRO-SC: Rua Duarte Schutel, 351 – Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88015-640. 



 

 
 

CRMV-SC: Rodovia Admar Gonzaga, 755 2º e 3º Andar – Itacorubi - CEP 88034-000 | 

Florianópolis/SC. 

CRECI-SC: Fúlvio Aducci, 1214, 10° andar. Estreito - Florianópolis/SC - 88075-001 

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 CONTRATANTE, 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. 

6.8 Os materiais serão solicitados conforme demanda de cada Conselho, sendo que os 

pedidos terão valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais). 

7. PREÇO 

7.1. Os valores unitários estimados para aquisição estão apresentados na tabela abaixo: 

 

Item Descrição Código 
Valor 

unitário 
estimado 

GRUPO 01 

2 
G1 Álcool Gel 70% para limpeza e desinfecção, mata 
bactérias (500ml) 

380018 R$ 9,44 

3 
G1 Frasco Spray de plástico de 500ml (tipo pulverizador) 
para colocar o alcool 70% líquido (unidade) 

246663 R$ 5,95 

4 
G1 Álcool Gel 70% para limpeza e desinfecção, mata 
bactérias (5litros) 

380018 R$ 63,65 

5 
G1 Álcool Líquido 70% para limpeza e desinfecção, 
mata bactérias (1litro) 

269941 R$ 6,45 

TOTAL GRUPO 01 R$ 85,49 

GRUPO 02 



 

 
 

6 G2 Água sanitária (5litros) 310507 R$ 6,46 

7 G2 Pano multi-uso tipo perfex Rolo 300m 416696 R$ 79,93 

8 G2 Papel toalha com 1000 folhas (unidade) 436328 R$ 8,87 

9 
G2 Luva descartável tam G para manuseio de doc. e 
mat. De expediente (caixa 50 pares) 

444595 R$ 26,70 

10 
G2 Luva descartável tam M para manuseio de doc. e 
mat. De expediente (caixa 50 pares) 

443397 R$ 26,74 

13 G2 Pano Saco/Saco alvejado  449786 R$ 2,77 

TOTAL GRUPO 02 R$ 151,47 

GRUPO 03 

15 G3 Termômetro infravermelho  443100 R$ 165,32 

16 G3 Termômetro individual  435801 R$ 10,09 

TOTAL GRUPO 03 R$ 175,41 

GRUPO 04 

11 

G4 Tapete barreira sanitária (pedilúvio) de tamanho 1 
metros x 0,7 metro, com sistema antivazamento da 
solução sanitizante, na  cor preta com costado 
antiderrapante,  devendo a trama do tapete separar e 
conter a sujeira dos calçados 

 150854 R$ 183,43 

12 
G4 Capacho 0,60m x 0,90; fibra de vinil, lavável, 
resistente, antichamas e antiderrapante, espessura 
12mm 

 150236 R$ 75,67 

TOTAL GRUPO 04 R$ 259,10 

        

1 
Máscara de tecido - tecido 100% algodão, preferência 
tricoline, dupla, branca, reutilizável 

 468372 R$ 5,25 

  

17 Máscara Protetor facial de plástico  467256 R$ 26,15 

  

14 Mini Varal para roupas  411262 R$ 97,05 

 



 

 
 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

A empresa CONTRATADA deverá observar as seguintes obrigações: 

8.1. Fornecer os produtos conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta. 

8.2. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, 

durante todo o período de vigência da contratação, fornecendo, sempre que solicitado, 

documentos que comprovem tais condições. 

8.3. Comunicar ao CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato impeditivo à fiel execução 

do contrato. 

8.4. Providenciar a imediata substituição dos produtos que, por seu equívoco, forem 

fornecidos em desacordo com as especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 

sem ônus adicionais para o CONTRATANTE, responsabilizando-se inclusive pelos vícios e 

danos decorrentes da utilização/consumo de tais produtos, de acordo com o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 Solicitar a entrega do objeto à CONTRATADA através da emissão de Nota de Empenho ou 
outro instrumento hábil. 
9.2  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. 
9.3 Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário designado, podendo, em 
decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato. 
9.4 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 
contratual.  
9.5 Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.  
9.6 Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, de acordo com as condições e prazo 
estabelecidos neste Termo.  
9.7 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do objeto. 

10. FISCALIZAÇÃO  

10.1. A entrega do objeto será acompanhada e fiscalizada por funcionário designado de cada 

conselho, 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. DA VIGÊNCIA  

 

11.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 



 

 
 

da assinatura do instrumento de contratação. 

 
 

Florianópolis/SC, 28 de maio de 2020. 
 
 
 
 

Helen Germann Patricio 
Coordenadora de Gestão de Pessoas 

 

 Filipe Lima Rockenbach 
Gerente Administrativo e Financeiro 

 

Yve Sarkis da Costa 
Assistente Administrativa 

 

  

 
 
De acordo: 
 
 
 

Gerente Geral do CAU/SC 
 
 
 
 

Presidente do CAU/SC 
 


