
 

 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

1. ÁREA SOLICITANTE:  
Gerencia Administrativa e Financeira do CAU/SC e Assessoria Especial da Presidência 
 
2. RESPONSAVÉL PELO SETOR SOLICITANTE:  
Filipe Lima Rockenbach e Antonio Couto Nunes 

3. OBJETO: 

Seleção e contratação de empresa ou empresas especializadas para prestação de serviços 
gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, 
acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional 
para as necessidades do CAU/SC. 
 
Os serviços previstos para esta contratação fazem referência à provável necessidade do 
CAU/SC no período de 12 (doze) meses. 

4. 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 o atingimento das melhores práticas e objetivos fundamentais, faz-se necessário o 
desenvolvimento de uma gestão de comunicação e identificação visual em suas ações, 
passando não só pelos materiais gráficos utilizados operacionalmente nas rotinas do conselho, 
como também nos materiais gráficos institucionais, no relacionamento com a sociedade e 
execução dos projetos e eventos propostos a cada exercício. 
 
Justifica-se ainda a presente contratação uma vez que o CAU/SC não possui, em sua estrutura 
operacional, parque de máquinas necessários para as impressões e confecções dos produtos 
pretendidos. 
 
Outrossim, para o melhor desenvolvimento das rotinas e missões institucionais, se faz 
necessário a ampliação dos controles e organização dos processos físicos que circulam pelo 
conselho, e, sendo assim, a contratação em tela vai ao encontro deste objetivo. 
 
No sentido exposto, a presente contratação se justifica visando propiciar e capacitar o CAU/SC 
de elementos e serviços gráficos condizentes à estratégia, além de dar suporte de infraestrutura 
necessária para o progresso dos fluxos e processos regimentais. 
 
Cabe ainda reforçar que os itens previstos para confecção neste edital possuem um importante 
papel de garantir e amplificar a divulgação institucional do Conselho. Em todos os eventos do 
CAU/SC, habitualmente disponibilizamos blocos, canetas, sacolas, pastas, entre outros, para 



 

 
 

o bom aproveitamento e desenvolvimento do evento. Com estes materiais os participantes 
conseguem acompanhar as palestras e atividades de forma mais adequada.  
Vale reforçar ainda a busca do CAU/SC pela sustentabilidade ambiental e o alinhamento aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas – ODS/ONU. 
Desde 2018 o CAU/SC é signatário do Movimento ODS/SC, que divulga e amplifica ações em 
prol dos ODS no estado de Santa Catarina. Neste sentido, a divulgação do CAU/SC em todas 
as atividades internas e de relação com as demais instituições procura utilizar materiais 
reutilizáveis e recicláveis, objetivando a sustentabilidade, a redução de consumo de materiais 
e resíduos plásticos, etc. Com esta prática o CAU/SC conscientiza as pessoas que participam 
das atividades do Conselho, que em 2019 girou em torno 3000 mil pessoas em eventos e ações 
externas. Com a divulgação institucional de sua marca e de sua prática sustentável, o CAU/SC 
mostra para sociedade responsabilidade social sempre que realiza ações de divulgação do 
exercício profissional da arquitetura e do urbanismo. 

5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

Grupo 
nº 

Item 
Qtde 

estimada 
Pedido 
mínimo 

Objeto Descrição 
Prazo 
de 
entrega 

Valor 
estimado 
unitário 

             

01 - 
Expedição 
(GERAF) 

1 

3.000 300 Envelope 
Timbrado 
(saco) 
UN 
CATSER: 
18724 

Envelope com o timbre do CAU/SC modelo para folhas 
A4, em papel reciclado Formato: 23x34cm (fechado) 
Papel: Apergaminhado 120g 
Acabamento: CTP, faca especial, corte, vinco, dobras e 
colagem inclusos. 21 dias 

corridos 
 R$    3,85  

3.000 300 

Envelope com o timbre do CRO/SC modelo para folhas 
A4, em papel reciclado Formato: 23x34cm (fechado) 
Papel: Apergaminhado 120g 
Acabamento: CTP, faca especial, corte, vinco, dobras e 
colagem inclusos. 

2 

3.000 300 
Envelope carta 
Timbrado 
UN 
CATSER: 
18724 

Envelope carta ofício com o timbre do CAU/SC, 11,40 X 
22,9cm, papel reciclado. 

21 dias 
corridos 

 R$    2,66  

3.000 300 
Envelope carta ofício com o timbre do CRO/SC, 11,40 X 
22,9cm, papel reciclado. 

             

02 - 
Processos 
(GERAF) 

3 

5.000 500 Pastas de 
processo 
modelo 
CAU/SC 
UN 
CATSER: 
18570 

Pastas de processos, modelo CAU/SC com variação de 
07 cores distintas para identificação. 
Pastas: 35x50cm, Tinta Escala em Cartão Triplex 250g. 
CTP incluso. Dobra, Corte/vinco, Empacotado, 
Plastificado Brilho = 1 Lado(s), OBS: Com dois furos 
apenas na contra-capa para arquivo. 21 dias 

corridos 
 R$    9,39  

2.000 500 

Pastas de processos, modelo CRO/SC com variação de 
07 cores distintas para identificação. 
Pastas: 35x50cm, Tinta Escala em Cartão Triplex 250g. 
CTP incluso. Dobra, Corte/vinco, Empacotado, 
Plastificado Brilho = 1 Lado(s), OBS: Com dois furos 
apenas na contra-capa para arquivo. 

4 

5.000 500 
Elástico de 
processos 
personalizado 
UN 
CATSER: 
21920 

Elástico organizador de volumes dos processos 
personalizado com timbre do CAU/SC 

21 dias 
corridos 

 R$    2,90  

2.000 500 
Elástico organizador de volumes dos processos 
personalizado com timbre do CRO/SC 

             



 

 
 

03 - 
Fiscalização 
(GEFISC) 

5 

1.000 100 
Material 
Orientativo 
Geral da 
Fiscalização 
01 
UN 
CATSER: 
22039 

Material Orientativo Geral da Fiscalização 01 - Papel 
couchê fosco – impressão frente e verso - 115g/m - 
Formato: 15 cm x 21 cm 

14 dias 
corridos 

 R$    3,09  

1.000 100 
Material Orientativo Geral da Fiscalização 01 - Papel 
couchê fosco – impressão frente e verso - 115g/m - 
Formato: 15 cm x 21 cm 

6 400 40 

Folder 
Orientação 
Universidades 
UN 
CATSER: 
22039 

Folder - Papel couchê fosco – impressão frente  - 115g/m 
- Formato: A3 

7 dias 
corridos 

 R$    7,66  

7 

800 80 

Folder UN 
CATSER: 
22039 

Folder Orientação Mostras de Arquitetura  - Papel couchê 
fosco – impressão frente e verso - 115g/m - Formato: A4 
(Formato tríptico).  

7 dias 
corridos 

 R$    5,50  

800 80 
Folder - Papel couchê fosco – impressão frente e verso - 
115g/m - Formato: A4 (Formato tríptico). 

8 

1.000 100 
Adesivo 
Fiscalização 
UN 
CATSER: 
18961 

Adesivo vinílico para fiscalização, impressão frente, 
Formato: A3 

14 dias 
corridos 

 R$ 20,25  

300 100 
Adesivo vinílico para fiscalização, impressão frente, 
Formato: A3 

9 40 4 

Livreto 
Organizadores 
Mostras de 
Arq. 
UN 
CATSER: 
10049 

Livreto, papel couchê fosco – impressão frente e verso - 
115g/m - Formato: Livreto simples A5 – 6 páginas  

14 dias 
corridos 

 R$ 10,62  

             

04 - Cartilha 
PEI ATHIS 
(ASSESP) 

10 4.000 200 

CAPA Cartilha 
UN 
CATSER: 
18570 

Capa: capa colada com bolsos. Formato final 21x22x1cm. 
Formato planificado aprox. 46x34,5cm. Impressão 4x4, 
em papel duplex 350g/m² 

21 dias 
corridos 

 R$ 11,05  

11 4.000 200 

Caderno 
cenários de 
atendimento 
UN 
CATSER: 
10049 

Caderno tamanho 20x20cm. Miolo: 28 páginas, impressão 
4x4 em papel offset 120g/m². Capa: impressão 4x4 em 
papel offset 120g/m². Dobra e grampo. 

21 dias 
corridos 

 R$ 14,53  

12 4.000 200 

Cartaz “como 
usar esta 
cartilha?  
UN 
CATSER: 
4367 

Cartaz, tamanho 60x38cm, impressão 4x4 em papel offset 
120 g/m². Dobra em formato 20x19cm. 

21 dias 
corridos 

 R$    5,07  

13 4.000 200 

Encarte 
população 
UN 
CATSER: 
4367 

Encarte, tamanho 57x14,5cm, impressão 4x4 em papel 
offset 120g/m². Dobra em formato 19x14,5cm. 

21 dias 
corridos 

 R$    3,42  



 

 
 

14 4.000 200 

Encarte 
profissionais  
UN 
CATSER: 
4367 

Encarte, tamanho 57x16,5cm, impressão 4x4 em papel 
offset 120g/m². Dobra em formato 19x16,5cm. 

21 dias 
corridos 

 R$    3,53  

15 4.000 200 

Encarte poder 
público 
UN 
CATSER: 
4367 

Encarte, tamanho 57x18,5cm, impressão 4x4 em papel 
offset 120 g/m². Dobra em formato 19x18,5cm. 

21 dias 
corridos 

 R$    3,53  

16 4.000 200 

Encarte 
propostas 
normativas 
UN 
CATSER: 
4367 

Encarte, tamanho 76x21cm, impressão 4x4 em papel 
offset 120 g/m². Dobra em formato 19x21cm.  

21 dias 
corridos 

 R$    4,14  

         

05 - 
Eventos 
(ASSESP) 

17 

4.000 400 

Bloco de Papel 
com 
logomarca 
UN 
CATSER: 
22039 

Bloco de Papel com logomarca, arte fornecida pelo 
CAU/SC, miolo com logomarca e pontilhado impressos.  
CAPA 
Formato:15x21cm 
Cor:4x0 
Papel: AP 120g 
MIOLO - 30 folhas 
Formato: 15x21cm 
Cor: 1x0 (pantone) 
Papel: Apergaminhado 75g 
Acabamento: cortados e blocados (cola na ponta). 
Impressão em Offset 21 dias 

corridos 
 R$    2,59  

4.000 400 

Bloco de Papel com logomarca, arte fornecida pelo 
CRO/SC, miolo com logomarca e pontilhado impressos.  
CAPA 
Formato:15x21cm 
Cor:4x0 
Papel: AP 120g 
MIOLO - 30 folhas 
Formato: 15x21cm 
Cor: 1x0 (pantone) 
Papel: Apergaminhado 75g 
Acabamento: cortados e blocados (cola na ponta). 
Impressão em Offset 

18 4.000 400 

Pastas com 
bolso interno 
UN 
CATSER: 
12882 

Pasta para documentos tamanho 46x31cm aberto. Papel 
Supremo ou reciclato 300g.Impressão 4/0 cores de arte 
fornecida pelo CAU/SC. Com bolso interno de 21x9cm. 
Acabamento: Laminação Fosca frente e verso, faca 
especial para pasta, cola para a bolsa 
Impressão em Offset. 
Pasta para documentos tamanho 46x31cm aberto. Papel 
Supremo ou reciclato 300g.Impressão 4/0 cores de arte 
fornecida pelo CAU/SC. Com bolso interno de 21x9cm. 
Acabamento: Laminação Fosca frente e verso, faca 
especial para pasta, cola para a bolsa 
Impressão em Offset. 

21 dias 
corridos 

 R$    4,79  



 

 
 

4.000 400 

Pastas com 
bolso interno 
UN 
CATSER: 
12882 

Pasta para documentos tamanho 46x31cm aberto. Papel 
Supremo ou reciclato 300g.Impressão 4/0 cores de arte 
fornecida pelo CRO/SC. Com bolso interno de 21x9cm. 
Acabamento: Laminação Fosca frente e verso, faca 
especial para pasta, cola para a bolsa 
Impressão em Offset. 
Pasta para documentos tamanho 46x31cm aberto. Papel 
Supremo ou reciclato 300g.Impressão 4/0 cores de arte 
fornecida pelo CRO/SC. Com bolso interno de 21x9cm. 
Acabamento: Laminação Fosca frente e verso, faca 
especial para pasta, cola para a bolsa 
Impressão em Offset. 

19 

4.000 400 

Crachá papel 
semente 
UN 
CATSER: 
10111 

Crachá medindo 19,5x14cm, papel tipo semente, 
biodegradável, impressão com tinta orgânica a base de 
água para não prejudicar a germinação das sementes, 
personalização frente e verso a cores. Com reforço nos 
furos e cordão em algodão natural. (Com descrição e arte 
fornecidas pelo CAU/SC). 21 dias 

corridos 
 R$    3,67  

400 400 

Crachá medindo 19,5x14cm, papel tipo semente, 
biodegradável, impressão com tinta orgânica a base de 
água para não prejudicar a germinação das sementes, 
personalização frente e verso a cores. Com reforço nos 
furos e cordão em algodão natural. (Com descrição e arte 
fornecidas pelo CRO/SC). 

20 2.000 200 

Caderno CAU 
UN 
CATSER: 
10049 

Caderno Personalizado com descrição e arte fornecidas 
pelo CAU/SC. 
CAPA 
Formato:15x21cm 
Cor:4x0 
Papel: AP 120g 
MIOLO - 160 folhas 
Formato: 15x21cm 
Cor: 1x0 (pantone) 
Papel: papel pólen bold 70gr/m² 
Acabamento: Espiral na parte superior 
Impressão em Offset 

28 dias 
corridos 

 R$ 10,14  

21 

1.000 100 

Caderno Tipo 
Moleskine 
UN 
CATSER: 
10049 

Caderno Personalizado com descrição e arte fornecidas 
pelo CAU/SC. 
c. CAPA 
Formato: 14x9cm 
Cor: 4x1 cores 
Papel: Capa dura em couro sintético, impressão em 
serigrafia.  
d. MIOLO – 80 páginas 
Formato: 14x9cm 
Cor: 1x1 
Papel: Pólen Soft 80g 
Acabamento: vinco (Capa), Intercalação (Miolo), grampo 
Impressão em Offset 28 dias 

corridos 
 R$    5,40  

300 100 

Caderno Personalizado com descrição e arte fornecidas 
pelo CRO/SC. 
c. CAPA 
Formato: 14x9cm 
Cor: 4x1 cores 
Papel: Capa dura em couro sintético, impressão em 
serigrafia.  
d. MIOLO – 80 páginas 
Formato: 14x9cm 
Cor: 1x1 
Papel: Pólen Soft 80g 
Acabamento: vinco (Capa), Intercalação (Miolo), grampo 
Impressão em Offset 



 

 
 

22 6.000 1.000 

Manual tipo 1 
UN 
CATSER: 
15857 

Manual c. CAPA 
Formato: 12x19cm 
Cor: 4x1 cores 
Papel: Kraft Natural 300g ou Papel Couchê fosco 170g/m 
Gravação CTP 
MIOLO – até 60 páginas 
Formato: 12x19cm 
Cor: 1x1 
Papel: Pólen Soft 80g 
Gravação CTP 
Acabamento: vinco (Capa), Intercalação (Miolo), grampo 
- Pedido mínimo: 1.000 unidades 
Impressão em Offset 

28 dias 
corridos 

 R$    3,48  

23 

6.000 1.000 

Manual tipo 2  
UN 
CATSER: 
15857 

Manual c. CAPA 
Formato: 12x19cm 
Cor: 4x1 cores 
Papel: Papel Couchê fosco 170g/m - impressão frente 
MIOLO – até 60 páginas 
Formato: 12x19cm 
Cor: 1x1 
Papel: Papel Couchê fosco 115g/m 
Acabamento: vinco (Capa), Intercalação (Miolo), grampo 
- Pedido mínimo: 1.000 unidades 
Impressão em Offset 28 dias 

corridos 
 R$    3,77  

2.000 1.000 

Manual c. CAPA 
Formato: 12x19cm 
Cor: 4x1 cores 
Papel: Papel Couchê fosco 170g/m - impressão frente 
MIOLO – até 60 páginas 
Formato: 12x19cm 
Cor: 1x1 
Papel: Papel Couchê fosco 115g/m 
Acabamento: vinco (Capa), Intercalação (Miolo), grampo 
- Pedido mínimo: 1.000 unidades 
Impressão em Offset 

24 200 20 

Impressão de 
fotografias e 
croquis em 
papel Couchê 
UN 
CATSER: 
4367 

Fotografias e croquis, formato A3 para impressão em 
papel Couchê fosco 300g 

14 dias 
corridos 

 R$    3,75  

25 200 20 

Prancha A1 
(para prêmio 
TCC) 
UN 
CATSER: 
4367 

Prancha em Vinil no formato A1 adesivo, colorido, fosco, 
colado em FOAM preto de espessura de 5mm, com 
revestimento em cartão duas faces. Personalizado com 
descrição e arte fornecidas pelo CAU/SC. 
Formato: A1 (841mm horizontal x594mm vertical) 
Cor: 4x1 cores 

14 dias 
corridos 

 R$ 65,00  

26 5.000 200 

Convite 
UN 
CATSER: 
18724 

Convite 
Formato: 14,5x14,5cm 
Cor: 4x0 cores 
Papel: Couchê Fosco 300g 

14 dias 
corridos 

 R$    1,08  

27 5.000 200 

Envelope 
Convite 
UN 
CATSER: 
18724 

Envelope Convite 
Formato: 30x30cm (aberto), 15x15cm (fechado) 
Cor: 4x4 cores 
Papel: AP 90g 

14 dias 
corridos 

 R$    2,92  



 

 
 

28 

7.000 500 
Flyer A5 
UN 
CATSER: 
22039 

Flyer Formato: 14x29,7cm (fechado) 
Cor: 4x4 
Papel: Couchê Fosco 170g 
Acabamento: Verniz / 02 dobras 07 dias 

corridos 
 R$    0,79  

1.000 500 

Flyer Formato: 14x29,7cm (fechado) 
Cor: 4x4 
Papel: Couchê Fosco 170g 
Acabamento: Verniz / 02 dobras 

29 7.000 500 

Folder A3 
UN 
CATSER: 
22039 

Folder A3 Formato: 14x29,7cm (fechado) 
Cor: 4x4 
Papel: Couchê Fosco 170g 
Acabamento: Verniz / 02 dobras 

07 dias 
corridos 

 R$    1,65  

30 

10.000 500 

Folder A4 
UN 
CATSER: 
22039 

Folder A4 
Formato: 14,85x21cm (fechado) 
Cor: 4x4 
Papel: Couchê Fosco 150g 
Acabamento: Verniz / 01 dobra 07 dias 

corridos 
 R$    1,16  

1.000 500 

Folder A4 
Formato: 14,85x21cm (fechado) 
Cor: 4x4 
Papel: Couchê Fosco 150g 
Acabamento: Verniz / 01 dobra 

31 12.000 1.000 

Marcador de 
Página 
UN 
CATSER: 
18724 

Marcador de Página 
Formato 5x20 cm 
Cor: 4x1 
Papel: Cartão Supremo Duo Design 350g 
Acabamento: Verniz UV Total na Frente 
Impressão off-set de alta qualidade com CTP incluso 

14 dias 
corridos 

 R$    0,75  

32 15.000 1.500 

PopCards 
(Cartão Postal) 
UN 
CATSER: 
18724 

PopCards 
(Cartão Postal) 
Formato: 15x10cm 
Cor: 4x1 
Papel: Couchê Fosco 300g 
Acabamento: Verniz 

14 dias 
corridos 

 R$    0,29  

             

06 - Livretos  
(ASSESP) 

33 3.000 300 

Livreto 
UN 
CATSER: 
10049 

Livreto 
Capa + miolo: até 40 páginas 
Formato 21x15cm (fechado) 21x30cm (aberto) 
Cor: 4x4 
Papel: Couchê fosco 200g. 
Acabamento: grampo 

28 dias 
corridos 

 R$    9,51  

34 2.000 200 

Caderno 
Institucional 
UN 
CATSER: 
10049 

Caderno CAPA | Formato: 17x24cm (fechada) 
Cor: 4x0 
Acabamentos: Laminação fosca capa, Wire-o prata e 
Bolsa em sarja. 
Guarda: sem impressão. Capa dura 
MIOLO 1 | Formato: 15x21cm 
Cor: 1x1 (Pantone), off-set 75g, 96 folhas (130 páginas), 
Sendo 2 modelos (85pg. para Pauta e 45 com bolinhas) 
Miolo 2: Formato 15x21cm 01 folha 1x1 cor (Preto) em 
Couchê fosco 150g. 
Miolo 3: Formato 15x21cm 01 página impressão 4x0 em 
Couchê fosco 150g e 32 páginas (Leis): 1x1 cor (Preto) 
em AP150g. 

28 dias 
corridos 

 R$ 18,69  

35 6.000 200 

Caderno 
(Gerais) 
UN 
CATSER: 
10049 

Caderno, tamanho 20x20cm. Miolo: de 40 a 50 páginas, 
impressão 4x4 em papel offset 120g/m². Capa: impressão 
4x4 em papel offset 120g/m². Dobra e grampo. 

21 dias 
corridos 

R$ 20,50 



 

 
 

36 20.000 1.000 

Revista 
Institucional 
UN 
CATSER: 
10049 

Revista Capa + miolo: até 50 páginas 
Formato fechado: 21x26cm 
Cor: 4x4 
Papel capa: Couchê brilho 210g 
Papel miolo: offset 90g 
Acabamento: Laminação Brilho (capa), grampo e vinco  

28 dias 
corridos 

 R$    7,73  

         

07 – 
Divulgação 
Institucional 
(ASSESP) 

37 

2.000 100 

Pin 
UN 
CATSER: 
17760 

Broche (pin, bóton) em metal dourado com a logomarca 
do CAU medindo aproximadamente 15x30mm, fundido 
(relevo), colorido, esmaltado, letras e bordas douradas e 
tarraxa de borboleta em metal níquel. A arte para 
confecção será fornecida pela Assessoria de 
Comunicação do CAU/SC. 
Obs. A cada requisição a arte poderá sofrer até duas 
alterações pelo CAU/SC. 28 dias 

corridos 
 R$    7,00  

200 100 

Broche (pin, bóton) em metal dourado com a logomarca 
do CAU medindo aproximadamente 15x30mm, fundido 
(relevo), colorido, esmaltado, letras e bordas douradas e 
tarraxa de borboleta em metal níquel. A arte para 
confecção será fornecida pela Assessoria de 
Comunicação do CAU/SC. 
Obs. A cada requisição a arte poderá sofrer até duas 
alterações pelo CRO/SC. 

38 2.000 100 

Copo retrátil 
sustentável 
UN 
CATSER: 
22039 

Copo de silicone de 350 ml até 500, livre de BPA, ftalatos 
e metais pesados, colorido com pigmento e não com tinta, 
retrátil, feito 100% de silicone de grau alimentício, com 
tampa e anel de polipropileno com a logomarca do 
CAU/SC na tampa. A arte para confecção será fornecida 
pela Assessoria de Comunicação do CAU/SC. 

28 dias 
corridos 

 R$ 20,77  

39 

5.000 1.000 

Sacola 
UN 
CATSER: 
22330 

Sacola Tamanho aberto: 42x64cm 
Sacola montada e colada de 31x22x9cm, 4x0 cores em 
off-set 180g. Impressão de alta qualidade em off-set com 
CTP incluso. Acabamentos: laminado fosco=1 lado, faca 
especial, corte/vinco, verniz localizado brilho=1 Lado, 
colagem, montagem e aplicação de 4 ilhoses e 2 cordas 
de nylon de 34 cm de comprimento cada na cor verde 
bandeira. 28 dias 

corridos 
 R$    2,62  

1.000 1.000 

Sacola Tamanho aberto: 42x64cm 
Sacola montada e colada de 31x22x9cm, 4x0 cores em 
off-set 180g. Impressão de alta qualidade em off-set com 
CTP incluso. Acabamentos: laminado fosco=1 lado, faca 
especial, corte/vinco, verniz localizado brilho=1 Lado, 
colagem, montagem e aplicação de 4 ilhoses e 2 cordas 
de nylon de 34 cm de comprimento cada na cor verde 
bandeira. 

40 

10.000 1.000 Caneta 
Ecológica 
UN 
CATSER: 
22039 
 

Caneta Ecológica 
Cor: 1x0 (pantone) 
Corpo: Papel Kraft 
Pontas: Verde bandeira 
Impressão: Silk 28 dias 

corridos 
 R$    1,39  

7.000 1.000 

Caneta Ecológica 
Cor: 1x0 (pantone) 
Corpo: Papel Kraft 
Pontas: Verde bandeira 
Impressão: Silk 

41 1.000 500 

Bottons 
UN 
CATSER: 
17760 

Bottons 
Formato: 4,5 cm de diâmetro 
Cor: 4x0 silk Acabamento: Fecho de segurança em 
alfinete, verniz impermeável, base dianteira e traseira em 
metal 

28 dias 
corridos 

 R$    1,99  



 

 
 

42 2.000 200 

Lápis de 
Jornal 
UN 
CATSER: 
22039 

LÁPIS DE JORNAL COM POSSIBILIDADE DE 
PERSONALIZAÇÃO. Grafite 2B. MEDIDAS 7 MM 
(DIÂMETRO); 18,6 MM (COMPRIMENTO) 

28 dias 
corridos 

 R$    4,40  

         

08 - Itens 
avulsos 
(Várias 
áreas) 

43 

10.000 100 Cartões de 
Visita 
UN 
CATSER: 
18422 

Cartões de Visita 
Formato: 9x5cmCor: 4x4Papel: Couchê fosco 300g 
Acabamento: Laminação fosca F/V, com cantos retos ou 
arredondados 14 dias 

corridos 
 R$    0,72  

500 100 

Cartões de Visita 
Formato: 9x5cmCor: 4x4Papel: Couchê fosco 300g 
Acabamento: Laminação fosca F/V, com cantos retos ou 
arredondados 

44 2.000 200 

Cartela de 
Adesivos 
UN 
CATSER: 
18961 

Cartela de Adesivos 
Formato: 29,7x42cm 
Cor: 4x0 
Papel: Couchê brilho autoadesivo 120g 
Acabamento: Faca especial ou recorte a laser 
Obs.: Número de adesivos por cartela é variável de 
acordo com o tamanho de cada um 

21 dias 
corridos 

 R$    1,70  

45 

1.000 20 
Cartaz A2 
UN 
CATSER: 
4367 

Cartaz A2 
Formato: 42x59,4cm 
Cor: 4x0 
Papel: Couchê Fosco 300g 7 dias 

corridos 
 R$    6,09  

100 20 

Cartaz A2 
Formato: 42x59,4cm 
Cor: 4x0 
Papel: Couchê Fosco 300g 

46 3.000 50 

Cartaz A3 
UN 
CATSER: 
4367 

Cartaz A3 
Formato: 29,7x42cm 
Cor: 4x0 
Papel: Couchê Fosco 300g 

7 dias 
corridos 

 R$    2,05  

47 2.000 50 

Cartaz A4 
UN 
CATSER: 
4367 

Cartaz A4 
Formato: 21x29,7cm 
Cor: 4x0 
Papel: Couchê Fosco 300g 

7 dias 
corridos 

 R$    1,51  

48 

1.000 1m² 

Banner Corda 
M² 
CATSER: 
16390 

Banner Corda Impressão digital colorida, acima de 1200 
dpi, em lona branca. 
Acabamento: Colagem do acabamento com bastões 
revestidos de borrachas nas 
pontas e corda para esticar e fixar o banner em local de 
exposição. 
OBS: Preço fixado por metro quadrado. 
- Pedido mínimo: 1 metro quadrado. Acima desse 
tamanho o valor poderá ser fracionado proporcionalmente 
ao preço do metro quadrado. 14 dias 

corridos 
 R$ 61,67  

100 1m² 

Banner Corda Impressão digital colorida, acima de 1200 
dpi, em lona branca. 
Acabamento: Colagem do acabamento com bastões 
revestidos de borrachas nas 
pontas e corda para esticar e fixar o banner em local de 
exposição. 
OBS: Preço fixado por metro quadrado. 
- Pedido mínimo: 1 metro quadrado. Acima desse 
tamanho o valor poderá ser fracionado proporcionalmente 
ao preço do metro quadrado. 

49 1.000 1m² 

Adesivo Vinil 
Leitoso  
M² 
CATSER: 
18961 

Adesivo Vinil 
Leitoso  
Cor: 4x0 
Impressão digital. 
OBS: Preço fixado por metro quadrado. Considerar sem 

14 dias 
corridos 

 R$ 66,67  



 

 
 

instalação. 
- Pedido mínimo: 1 metro quadrado. Acima desse 
tamanho o valor poderá ser fracionado proporcionalmente 
ao preço do metro quadrado. 

50 500 1m² 

Adesivo Vinil 
Transparente 
M² 
CATSER: 
18961 

Adesivo Vinil Transparente Cor: 4x0 
Impressão digital. 
OBS: Preço fixado por metro quadrado. Considerar sem 
instalação. 
- Pedido mínimo: 1 metro quadrado. Acima desse 
tamanho o valor poderá ser fracionado proporcionalmente 
ao preço do metro quadrado. 

14 dias 
corridos 

 R$ 73,33  

51 3.000 300 

Calendário 
Mesa 
UN 
CATSER: 
18422 

Calendário Institucional (de mesa) - Impressão de 
calendário de mesa. Especificações: Base - impressão 
4x0 cores. Formato 21x30cm. Papel Supremo Alta Alvura 
300g; Acabamento: 3 vincos e 3 dobras. Miolo - 13 folhas 
impressas (26 páginas) 4x4 cores; Formato 21x9 cm; 
Papel Couchê brilho 230g; Encadernadas sobre a base 
com o sistema wire-o. Incluso CTP, dobras/vincos, 
intercalagem das folhas, montagem, colagem, wire-o e 
encadernação. 

21 dias 
corridos 

 R$    6,03  

52 1.000 100 

Material 
Orientativo 
Geral da 
Fiscalização  
(GERFISC) 
UN 
CATSER: 
22039 

Material Orientativo Geral da Fiscalização 01 - Papel 
couchê fosco – impressão frente - 115g/m - Formato: 15 
cm x 21 cm  

7 dias 
corridos 

 R$    3,22  

53 1.000 100 

Caderno 
Novos 
Arquitetos 
(CEF) 
UN 
CATSER: 
10049 

Caderno CAPA: 21 x14 cm - Caderno do tamanho de um 
iPad - Capa Dura em papelão revestido de papel couchê 
fosco ou similar (Estilo Moleskine) - Cor preto. A capa 
deve conter a impressão em branco da imagem e QR 
CODE conforme ANEXO I deste termo. 
CONTRA-CAPA: 21 x14 cm - Caderno do tamanho de um 
iPad - Capa Dura em papelão revestido de papel couchê 
fosco ou similar (Estilo Moleskine) - Cor preto. A 
contracapa deve conter a impressão em branco da marca 
do CAU/SC no verso, parte inferior do caderno, conforme 
Anexo I deste termo.  
MIOLO: com 80 folhas em papel offset gramatura 70g/m²; 
papel de cor marfim; sem pauta  
Fecho com elástico; 
Marcador de leitura; 
Bolsa de documentos na capa traseira- parte interior- feito 
de papel cartão; 
Cantos arredondados; 
O caderno deve acompanhar uma capa (cinta de 
fechamento) de papel cartão ou papel couchê fosco 
180g/m² (cor branca) com a impressão da marca do 
CAU/SC em preto na frente, bem como as orientações 
constantes no ANEXO I deste termo no verso. A 
informação “Seja bem-vindo ao” deve ser 
preferencialmente ou  de forma similar estar na fonte 
Saturday Script Oblique, tamanho proporcional a 
logomarca do CAU/SC e ao caderno. 

28 dias 
corridos 

 R$ 39,00  



 

 
 

54 1.000  

Caderno de 
anotações 
com conteúdo 
orientativo 
(GERTEC) 
UN 
CATSER: 
10049 

CADERNO/AGENDA DE CAPA DURA, COM CANTOS 
ARREDONDADOS 
Formato aberto 135x210 mm 
CAPA - 01 peça de papelão pardo espessura 1,0mm (610 
mg/m²), no formato 135 x 210mm. 
CONTRA-CAPA - 01 peça de papelão pardo espessura 
1,0 mm (610 g/m²), no formato 135 x 210 mm. 
Acabamento com corte vinco e acoplagem em cartão 
duplex 250 g/m², criando um espaço para acondicionar o 
porta caneta e proporcionar um acabamento sem a 
formação de calombo (protuberância). 
Revestimento externo em papel couchê 150 g/m², 
impresso 
2 x 0 (pantone a definir), com laminação fosca gofrada 
“tipo linho fino”. O revestimento deve ser dobrado nos 4 
lados da capa, sem que o papelão fique aparente 
Forro interno (jogo de guardas) em papel off-set120 g/m², 
impresso 2 x 0 (pantone a definir). 
MIOLO PERSONALIZADO 
Formato: 132 x 205 mm 
15 folhas (30 páginas) com conteúdo diferente entre si, 
em papel off-set 90 g/m², impressas 1 x 1 preto e branco; 
40 folhas (80 páginas) iguais pautadas, em papel off-set 
75 g/m², impressas 1 x 1 preto e branco com acabamento 
em microserrilha. 
40 folhas (80 páginas) iguais, em papel off-set 75 g/m², 
impressas 1 x 1 preto e branco, com acabamento em 
microserrilha. 
Fechamento: Elástico tipo fita 8 mm verde escuro, 
embutido na contracapa do caderno. Sem ponteira 
metálica ou ilhós, embutido na capa, proporcionando 
melhor aparência e durabilidade. 
Fita de Cetim: Fita marcadora de página, em cetim de 07 
mm, verde escuro, fixada na contra-capa do caderno. 
Sem ponteira metálica ou ilhós, embutido na capa, 
proporcionando melhor aparência e durabilidade. 
Porta caneta: 
Elástico tipo fita, verde escuro, com largura de 15 mm e 
comprimento de 54 mm, dobrada e colada a uma base de 
PET (politereftalato de etileno) 0,30 mm de espessura, 
para garantir maior durabilidade durante o manuseio. 
Fixado na capa com cola a base de cianoacrilato. 
  Acabamento e encadernação: Furação quadrada, com 
encadernação em wire-o duplo anel 1/2”, (meia polegada) 
verde escuro metalizado ou prata, com 16 anéis. 

28 dias 
corridos 

 R$ 45,00  

 

09 – 
Adesivos 
com 
instalação 

55 1.000 1m² 

Adesivo Vinil 
Leitoso  
M² 
CATSER: 
18961 

Adesivo Vinil 
Leitoso  
Cor: 4x0 
Impressão digital. 
OBS: Preço fixado por metro quadrado. Considerar com 
instalação. 
- Pedido mínimo: 1 metro quadrado. Acima desse 
tamanho o valor poderá ser fracionado proporcionalmente 
ao preço do metro quadrado. 

14 dias 
corridos 

 R$ 66,67  

56 500 1m² 

Adesivo Vinil 
Transparente 
M² 
CATSER: 
18961 

Adesivo Vinil Transparente Cor: 4x0 
Impressão digital. 
OBS: Preço fixado por metro quadrado. Considerar com 
instalação. 
- Pedido mínimo: 1 metro quadrado. Acima desse 
tamanho o valor poderá ser fracionado proporcionalmente 
ao preço do metro quadrado. 

14 dias 
corridos 

 R$ 73,33  



 

 
 

6. EXECUÇÃO DO OBJETO   
6.1. Os serviços deverão ser executados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina (CAU/SC) e ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina (CRO/SC), 
respectivamente por quem os solicitou, denominados “Conselhos” para todos os efeitos neste 
Termo. 
6.2. Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações técnicas de cada 
item, com fiel observância aos critérios de qualidade e materiais, bem como dentro do prazo 
estabelecido. 
6.3. Não poderá ser cobrado frete adicional ao preço final contratado. 
6.4. Entende-se por pedido mínimo, a mínima quantidade de materiais (todos com a mesma 
arte) que o Conselho pode solicitar fracionadamente, para entrega. 
6.5. Os pedidos serão feitos por demanda de serviço, desta forma cada item possui uma 
quantidade mínima estipulada para garantir o melhor planejamento do fornecedor, ressaltando 
que o pagamento será realizado por demanda de serviço realizado. 
6.6. Não haverá franquia mínima de cópias ou serviços a serem realizados. Os quantitativos 
totais descritos nesse Termo de Referência são meramente estimados, não podendo ser 
considerados como garantia mínima de faturamento nem como determinante para revisão de 
preços unitários.  
6.7. Os itens serão solicitados de acordo com a necessidade do Conselho e serão pagos 
somente os quantitativos efetivamente realizados ao longo da vigência da Ata de registro de 
preços.  
6.8. O material gráfico somente poderá ser impresso após a sua aprovação pelo Conselho. 
6.9. Todas as despesas com transporte, remessa e entrega serão de inteira 
responsabilidade da Contratada. 
6.10. Todas as comunicações a serem realizadas entre as partes serão feitas por correio 
eletrônico (e-mail), telefone ou ofício. 
6.11. A criação gráfica e a identidade visual serão enviadas pelo Conselho à CONTRATADA. 
6.12. O material gráfico produzido deverá utilizar apenas a criação gráfica e a identidade 
visual autorizadas pelo Conselho. 
6.13. Todos os itens deverão ser entregues na forma física. 
6.14. Os materiais deverão ser entregues acondicionados em embalagens de papel ou 
plástico, garantindo a preservação dos mesmos em relação à exposição, à sujeira, luz 
excessiva e umidade. 
6.14.1. É responsabilidade da CONTRATADA materiais entregues com avarias, ainda que de 
culpa da transportadora ou correios, devendo substitui-lo no mesmo prazo previsto para 
entrega.  
6.15. A Contratada é responsável pela entrega dos produtos na sede do Conselho que 
solicitou inclusive sobre o transporte, carga e descarga dos materiais, ficando a contratante 
isenta de problemas decorrentes destas atividades. 
6.16. Todos os materiais a serem entregues serão provisoriamente recebidos, no momento 
da entrega.  
6.17. O Conselho fará o recebimento definitivo em até 03 dias úteis. Nesse prazo os materiais 
e produtos entregues serão inspecionados pelo Fiscal do Contrato ou Funcionário designado, 
podendo ser aceito ou devolvido caso apresente os seguintes problemas técnicos: 
Amarelamento por contato; Má-distribuição; Arrancamento; Marmorização; Baixa resistência ao 
arranhado; Podragem; Baixa solidez à luz; Rejeição; Blocagem; Carbonização no acabamento; 
Secagem muito lenta; Condutividade; Decalque; Tinta desencostando; Efeito fantasma; Falta 
de brilho; Velatura; Formação de “olhinhos”; Vitrificação; Ganho de pontos e Voagem. 
6.18. Eventual recebimento de materiais que superem o valor de R$ 330.000,00 serão 
recebidos por comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, em obediência aos termos do art. 15, 
§ 8º, da Lei n. 8.666/1993. 



 

 
 

7. DAS PROVAS DIGITAIS E FÍSICAS 
7.1. Para todos os itens, a contratada deverá enviar PROVA DIGITAL. 
7.2. Para os itens 17, 18, 20, 21, 22, 23, 32, 52, 53, 54 e todos os itens dos Grupos 3, 4 e 6 
a contratada deverá enviar PROVA FÍSICA. 
7.3. A partir da solicitação dos serviços e envio da arte a contratada terá 10 dias corridos 
para enviar a prova digital. 
7.4. A contratante analisará a prova digital em 7 dias corridos. 
7.4.1. Em caso de reprovação da prova digital, a contratada terá 7 dias corridos para realizar 
os ajustes e correções solicitadas pela contratante.  
7.5. A partir da aprovação da prova digital pela contratante, a contratada possuirá 15 dias 
corridos para enviar a prova física, no caso dos materiais citados no item 7.2.. 
7.6. A contratante analisará a prova física em 7 dias corridos. 
7.6.1. Em caso de reprovação da prova física, a contratada terá 10 dias para realizar os ajustes 
e correções solicitadas pela contratante e enviar novamente a prova OU enviar a totalidade do 
item solicitado à contratante, sob sua conta e risco do produto que não estiver de acordo com 
o especificado ser rejeitado pelo Conselho.  
7.7. Quando a prova for aceita, o prazo de entrega do item solicitado será aquele constante 
na tabela do item 5 deste Termo de Referência.  
7.8. Os prazos de entrega da prova digital e do material gráfico impresso poderão ser 
adiados, desde que ocorra um dos seguintes motivos, devidamente justificado pela 
CONTRATADA e aceito pelo Conselho: 
7.8.1. Alteração das especificações pelo Conselho; 
7.8.2. Interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e 
no interesse do Conselho; 
7.8.3. Aumento das quantidades solicitadas inicialmente no documento pertinente; 
7.8.4. Impedimento de execução do Contrato por ato ou fato de terceiro reconhecido pelo 
Conselho em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
7.8.5. Omissão ou atraso de providências a cargo do Conselho, que resulte diretamente em 
impedimento ou em retardamento na execução do Contrato. 
7.9. Verificando algum dos motivos relacionados no item anterior, poderá o Conselho, 
analisados os fatos e conveniências, autorizar a prorrogação do prazo de entrega dos serviços, 
notificando a Contratada a respeito. 
7.10. Se a Contratada deixar de prestar o serviço no prazo estabelecido, sem justificativa por 
escrito e aceita pelo Conselho, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente e 
pelo Termo de Referência. 

8. DO PREÇO E DAS QUANTIDADES 
8.1. Os valores dos serviços deverão estar com todos os custos inerentes de sua produção 
inclusos. Inclusive os insumos e matérias primas de produção, manutenção dos equipamentos, 
fretes para entrega na sede do Conselho, entre outros. 
8.2. Os valores estimados unitários, por item, bem como suas quantidades estimadas, 
podem ser observados no item 5 “ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO” deste Termo de 
Referência. 
8.3. As quantidades que compõem o valor global estimado são meras projeções de intenção 
de contratação e não vinculam ao compromisso do Conselho em efetivar as contratações.  
8.4. As solicitações ficam limitadas à existência de dotação orçamentária disponível no 
Orçamento anual aprovado do Conselho, bem como aceite/aprovação dos pedidos pela área 
responsável do Conselho. 



 

 
 

9. DA QUALIFICAÇÃO DA GRÁFICA 
9.1. A contratada deverá assegurar o cumprimento dos seguintes requisitos de qualidade: 
9.1.1. Pré-impressão: 
9.1.1.1. Estações de manipulação MAC; 
9.1.1.2. Sistema de gerenciamento de cores (GMG, por exemplo); 
9.1.1.3. Sistema de emissão de provas digitais em conformidade com a ISO 12.647-7 com 
calibração semanal, devendo a contratada apresentar comprovação da calibração quando 
solicitado pelo contratante; 
9.1.1.4. Fornecimento de provas digitais contratuais de cor no padrão ISO-12.647-7, com tarja 
de cor UGRA/FOGRA MEDIA WEDGE CMYK V3 da publicação em seu tamanho original. 
9.1.2. Impressão: 
9.1.2.1. Utilizar preferencialmente chapas sem processamento (Processless ou Chemistry 
Free) ou em último caso, chapas para gravação Violeta que utilizem solução de lavagem com 
PH Neutro; 
9.1.2.2. As tintas utilizadas para impressão dos produtos deverão ser compostas de óleos 
vegetais. A gráfica deverá atestar a origem das tintas TOYO INK ou tintas da linha PERFEXION 
da HOSTMANN-STEINBERG devidamente certificadas com selo de qualidade e conformidade 
com a ISO 2846-1, além da apresentação da nota fiscal de aquisição da tinta para cada 
contratação; 
9.1.2.3. Impressora para aplicação de verniz total. 
9.1.3. Pós-impressão 

9.1.3.1. Dobradeiras para folha inteira; 
9.1.3.2. Alceadeira; 
9.1.3.3. Grampeadeira;  
9.1.3.4. Costura; 
9.1.3.5. Colagem hot-melt e PUR;  
9.1.3.6. Corte reto; 
9.1.3.7. Corte trilateral;  
9.1.3.8. Corte faca especial;  
9.1.3.9. Laminadora; 
9.1.3.10. Encadernação capa dura;  
9.1.3.11. Verniz localizado. 

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
10.1. A licitante deverá apresentar comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta contratação, ou com o 
item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, sendo: 
10.1.1. No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica de pessoa de direito público e/ou 
privado. 
10.1.2. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo 01 (um) 
ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo 
inferior, apenas aceito mediante a apresentação do contrato. 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 
11.1. Somente será aceita a subcontratação quando devidamente justificada, pela contratada, 
em até três dias após o envio da solicitação do serviço e da Nota de Empenho pelo Conselho. 
11.2. O Conselho não se responsabilizará pelo erro, inexecução ou qualquer outra 
irregularidade da subcontratada, bem como não se responsabilizará pela comunicação e 
seleção de empresas subcontratadas. 



 

 
 

11.3. Todos os eventuais contatos com a empresa que venha a ser subcontratada deverão 
ser feitos pela própria contratada, sem intermediação do Conselho, sendo a contratada a única 
responsável pelos serviços subcontratados. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
12.1. 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. 
12.2. Reconhecer e acusar recebimento da Solicitação de Serviço e respectiva Nota de 
Empenho emitidas pelo Conselho, comprometendo-se a realizar a entrega do que for solicitado. 
12.3. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao 
Conselho 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. 
12.4. Responder, perante as empresas subcontratadas, por toda e qualquer responsabilidade 
assumida, dado que o Conselho não aceitará a transferência de responsabilidade da 
Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros. 
12.5. Prestar esclarecimentos ao Conselho 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. 
12.6. 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. 
12.7. 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 Conselho, 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. 
12.8. Regularizar de forma imediata, quando notificada pelo Conselho, sob pena de sofrer as 
sanções estabelecidas na contratação, as eventuais falhas na execução dos serviços. 
12.9. 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. 
12.10. Manter sigilo sobre documentos elaborados e assuntos tratados, e abster-se da 
execução de atividades alheias. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
13.1. Fornecer, mediante solicitação por escrito da Contratada, informações adicionais, dirimir 
dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos. 
13.2. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a Contratada. 
13.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 
13.4. 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 Solicitação 
de Serviço e respectiva Nota de Empenho. 
13.5. Conferir e supervisionar os serviços prestados.  



 

 
 

13.6. Notificar a Contratada, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas 
no cumprimento dos serviços.  
13.7. Prestar todas as informações à Contratada que se façam necessárias para o devido 
planejamento e execução dos eventos. 

14. FISCALIZAÇÃO  
14.1. 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. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1. 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:  
15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação;  
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
15.1.3. Fraudar a execução da contratação; 
15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
15.1.5. Cometer fraude fiscal; 
15.1.6. Não mantiver a proposta. 
15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 
à CONTRATADA as seguintes sanções: 
15.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado; 
15.2.2. Multa de:  
15.2.2.1. 1% (um por cento) até 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor da nota de empenho 
em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o 
décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá 
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  
15.2.2.2. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, em 
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 
15.2.2.3. 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho, 
em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
15.2.2.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 
15.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 
15.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 
15.2.5. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 15.1 
deste Termo de Referência. 
15.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  



 

 
 

15.3. As sanções previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.3, 15.2.4 e 15.2.5 poderão ser aplicadas 
à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 

Florianópolis/SC, 22 de abril de 2020. 
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