
 

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA I 

Prestação de Serviço de Assessoria de Comunicação 
 

 
1. DA JUSTIFICATIVA 

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, 
por sua criação recente e característica uni profissional, necessita divulgar aos 
Arquitetos e urbanistas, bem como à sociedade suas atividades.  

Esta Autarquia Federal tem o objetivo de orientar, disciplinar e 
fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, visando estabelecer as 
boas práticas da arquitetura e urbanismo no Estado, e por isso, sente a necessidade 
de ter em sua estrutura organizacional uma Assessoria de Comunicação.  

E assim, na busca de um novo escopo para a área de comunicação do 
CAU/SC, a Comissão Temporária de Comunicação do CAU/SC – CTC, deliberou a 
contratação de empresa do ramo de Assessoria de Comunicação, com base nos 
Artigos 3º e 5º da Deliberação Nº 003, da Comissão Temporária de Comunicação - 
CTC, de 06 de maio de 2015, destinada exclusivamente a prestação de serviços na 
área jornalística, por meio de relações públicas e produção de conteúdo.  
 
 
2. DO OBJETO 

Prestação de Serviço de Assessoria de Comunicação. 
 
 
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

3.1. Segue a descrição das atividades a serem desempenhadas: 

3.1.1. Planejamento mensal da comunicação com os públicos do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo: profissionais Arquitetos e urbanistas, empresas, sociedade, 
instituições governamentais e de ensino; 

3.1.2. Realização de pesquisas, entrevistas e produção de conteúdo do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina a serem utilizados nos diversos meios de 
comunicação, mídia eletrônica e redes sociais (Ex: twitter, facebook, e linkedin), no 
mínimo, duas vezes por semana; 

3.1.3. Produção de periódicos, dirigida aos profissionais arquitetos e Urbanistas, no 
mínimo, duas vezes por semana; 

3.1.4. Produção de conteúdos específicos e instrutivos, com dicas variadas e gerais, 
notas sociais, a fim de serem utilizadas em disparos de e-mails, blogs, redes sociais, 
notícias do portal, site e intranet, no mínimo, quatro vezes ao mês; 

3.1.5. Produção de conteúdos a serem utilizados em vídeos institucionais e/ou 
explicativos, landing pages e e-mail marketing, no mínimo, duas vezes ao mês; 

3.1.6. Revisão, correções e ajustes de todo conteúdo produzido pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo, inclusive os conteúdos digitais criados pela Agência Digital. 



 

3.1.7. Elaboração e revisão de conteúdo jornalístico para o website do CAU/SC, 
alimentando-o com noticias, notas, artigos, fotos e outros conteúdos, de acordo com 
as diretrizes definidas pelo Conselho Editorial, no mínimo uma vez por semana. 

3.1.8. Realizar a cobertura fotográfica jornalística de pequenos eventos e 
atividades, promovidos, apoiados, ou de interesse do CAU/SC na região da Grande 
Florianópolis ou fora, incluindo fotos, a serem utilizadas “on time” em postagens nas 
redes sociais, pela agência digital contratada pelo CAU/SC, no máximo, duas vezes na 
semana. 

3.1.9. Realizar a cobertura fotográfica e jornalística dos grandes eventos e atividades 
promovidos, apoiados ou de interesse do CAU/SC na região da Grande Florianópolis 
ou fora, no máximo duas vezes na semana. 

3.1.10. De acordo com a solicitação do CAU/SC, a contratada deverá fornecer ou 
contratar apoio fotográfico profissional para os pequenos e grandes eventos ou 
atividades a serem realizadas, apoiadas ou de interesse do Conselho, com qualidade 
suficiente para publicação (enquadramento, foco e exposição adequada). As fotos 
poderão ser utilizadas em mídia impressa, informativos, newsletter, website ou 
postadas nas redes sociais do CAU/SC, segundo o interesse do Conselho, quatro vezes 
ao ano. 

3.1.11. Realizar a convocação de entrevistas coletivas e o acompanhamento da 
CONTRATANTE em todas as entrevistas nos veículos de comunicação; 

3.1.12. Elaboração e envio de releases, notas, artigos e comunicados de interesse do 
CONTRATANTE, aos veículos de comunicação de todo Estado de Santa Catarina, 
incluindo pequenos jornais, no mínimo quatro vezes ao mês; 

3.1.13. Elaboração de Relatório mensal das atividades, contendo pequenos relatórios 
das áreas de atuação, subdivisão e discussão do Conselho, bem como itens enviados e 
os publicados em todas as mídias. 
3.2. Deve à contratada: 

3.2.1. Estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura necessária à 
prestação dos serviços, com a qualidade e rigor desejado; 

3.2.2. Interagir com o setor de comunicação dos CAU/UFs e CAU/BR, com a empresa 
de Assessoria de Imprensa e Publicidade e com a Agência Digital contratada pelo 
CAU/SC, com o intuito de trabalhar em conjunto, buscando a ampliação dos processos 
de divulgação do CAU/SC e dos demais Conselhos de Arquitetura e Urbanismo; 

3.2.3. Participar de reuniões na sede do Conselho, para definição de pauta, 
acompanhamento estratégico e confecção de relatório das atividades desenvolvidas, 
no mínimo, uma vez por semana. Para tal, a CONTRATADA deverá solicitar às 
comissões do CAU/SC, as deliberações relevantes da semana, com o intuído de 
adquirir informações para geração de conteúdo. 

3.2.4. Participar das reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias, bem como das 
reuniões da Comissão Temporária de Comunicação e das Reuniões de Planejamento 
Integrado realizadas semanalmente na sede do CAU/SC;  

3.2.5. Designar profissional graduado em comunicação ou jornalismo, contendo 
vínculo profissional com a empresa, responsável por todas as atividades a serem 
desenvolvidas, conforme especificadas neste Termo de Referência. 



 

3.3. Divulgar os conteúdos do CAU/SC, em todo Estado de Santa Catarina, por meio de 
jornais de grande e pequeno porte, mídias digitais e portais, com alcance mínimo de 
150 (cento e cinquenta) Municípios. 

3.4. A prestação de serviço da contratada, em síntese, se ocupará da participação no 
planejamento; integração com outras áreas de comunicação; cobertura nos eventos; e 
produção de conteúdos e fotografias. 
 
 
4. DO PRAZO CONTRATUAL 
4.1. O prazo para execução do serviço é de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do 
contrato. 
 
5. DAS DESPESAS  

5.1. Correrão por conta da contratada todas as despesas com mão-de-obra, impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros e 
outras despesas de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita 
execução dos serviços. 

5.2. O trabalho de cobertura de evento fora da região da Grande Florianópolis será 
remunerado com base nas horas efetivamente trabalhadas e será adicionado de diária 
e indenização por deslocamento, conforme a portaria nº 08/2013 do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU/SC. 
 
 
6. DA PESQUISA DE PREÇO MÉDIO  

6.1. A pesquisa de mercado na região da Grande Florianópolis junto às empresas do 
ramo de Assessoria de Comunicação resultou na seguinte tabela abaixo: 
 

Empresa Valor Mensal 
Valor da hora 

(adicional) 
Empresa X  4.800,00 85,00 
Empresa Y  8.000,00 70,00 
Empresa Z 12.000,00 30,00 
Preço Médio  8.266,66 61,66 
Preço Global Estimado 
 (12 meses) 

99.199,92 __ 

Preço Global Estimado  
(60 horas) 

____ 3.699,60 

 

6.2. A média de horas adicionais estimada para o período de 12 (doze) meses é de 60 
horas, totalizando o valor estimado de R$ 3.699,60 (três mil seiscentos e 
noventa e nove reais e sessenta centavos). 
 
7. DO VALOR TOTAL ESTIMADO 

7.1. O valor mensal da contratação está estimado em R$ 8.266,66 (oito mil duzentos e 
sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), para a prestação de todos os serviços 
descritos no item 3 deste Termo. 



 

7.2. O valor estimado da hora de prestação de serviços, para efeito de adicional, nos 
casos não previstos no item 3 é de R$ 61,66 (sessenta e um reais e sessenta e seis 
centavos) por hora trabalhada, totalizando o valor estimado de R$ 3.699,60 (três mil 
seiscentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). 

7.3. O valor global estimado para a contratação é de R$ 102.899,52 (cento e dois mil 
oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), para 12 (doze) 
meses, considerando 60 horas, em caráter adicional. 
 
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

8.1. As despesas decorrentes do objeto do presente Contrato correrão por conta do 

Elemento de Despesa de n. 6.2.2.1.1.01.04.01.004 – Outras Consultorias e Centro de 

Custo 3.01.01 – GP – Manter e desenvolver as atividades do GP. 

 
9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

9.1. Será utilizada como critério de avaliação a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL 
ESTIMADO, respeitado o limite de preço estimado da hora adicional. 

 

10. FORMA DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias a contar da emissão da nota 
fiscal/fatura, desde que aceita pelo Gerente Administrativo do CAU/SC (termo de 
aceite) por meio de boleto bancário ou depósito bancário, que não seja identificado. 

10.2. O valor fixo mensal e as horas adicionais, quando houver, serão remunerados 
desde que, juntamente com a nota fiscal, seja apresentado relatório emitido pela 
contratada e ocorra o devido aceite da prestação do serviço pela contratante. 

10.3. Para o efetivo pagamento do valor apurado pelos serviços, diárias e indenização 
por viagens devidas, deverão ser apresentadas comprovações de regularidade junto a 
Fazenda Federal, ao FGTS e à Previdência Social, bem como a apresentação da nota 
fiscal/fatura da prestação dos serviços de forma detalhada; 
10.4. Os documentos para pagamento deverão ser apresentados na sede do CAU/SC, 
situado na Av. Prefeito Osmar Cunha, nº 260, Ed. Royal Business Center, 6º andar, 
Centro - Florianópolis/SC. 
 

11. DO ACOMPANHAMENTO, DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

11.1. Durante o período de vigência, a relação contratual será acompanhada, gerida e 
fiscalizada, nos termos do disposto no art. 66 e seguinte da Lei n.º 8.666/93, pelo 
Assessor Especial do CAU/SC e pela Comissão Temporária de Comunicação – CTC. 

11.2. A Contratada deverá manter preposto aceito pelo Contratante, durante o 
período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente, sempre 
que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá 
constar o nome completo, n.º do CPF e do documento de identidade, além dos dados 
relacionados à sua qualificação profissional e cargo/função que exerce na Contratada. 

12.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas com as 
obrigações assumidas pela Contratada, bem como prestar esclarecimentos quanto às 
faturas dos serviços prestados. 



 

12.4. Nenhuma modificação poderá ser feita no objeto contratual durante a execução 
do Contrato sem autorização expressa do Fiscal do Contratante. 

12.5. O Fiscal do Contratante e toda pessoa autorizada por ele terão livre acesso aos 
objetos/serviços e a todos os locais onde estejam sendo prestados os serviços. 

12.6. À Contratada cabe o gerenciamento da mão de obra, e, ao Contratante, o 
acompanhamento e a avaliação dos resultados esperados pelos serviços executados. 

12.7. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto contratual cabe ao 
Fiscal do Contratante, o Gerente Administrativo do CAU/SC, o qual ficará responsável 
pelo ACEITE DO SERVIÇO e determinará o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados. 

12.8. O(s) instrumento(s) de controle da execução contratual a ser (em) utilizado(s) 
pelo Fiscal do Contratante deverá(ão) compreender a mensuração dos seguintes 
aspectos: 

12.8.1. Os resultados alcançados, com a verificação da qualidade demandada; 

12.8.2. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

12.8.3. A adequação dos serviços prestados/objeto à rotina de execução estabelecida; 

12.8.4. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato; 

12.8.5. A satisfação do Contratante. 

 

 
 

Arq. Urb. Emerson da Silva 
Coordenador da Comissão Temporária de Comunicação  

 
 

Maria Carolina Santiago  
Analista de Compras, Licitações e Contratos do CAU/SC 

 
 

Alexandre Junckes Jacques 
Gerente Administrativo interino do CAU/SC 

 
 
 
  


