
 

 
 

 
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. 

Além das diretivas predefinidas pela legislação que institui este Conselho, os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas, e ratificados ainda no 

ano de 2018 pelo CAU/SC, são inerentes aos projetos e, por conseguinte aos eventos 

executados. Para atingir os ODS é salutar a inclusão de critérios sustentáveis, nos diversos 

âmbitos a que se refiram, inclusive quando das aquisições e contratações. 

Busca-se um modelo de desenvolvimento que seja mais sustentável, com potencial menor 

de depredação dos recursos naturais, para tanto, a aquisição de materiais que representem 

alternativa ao método tradicional de produção, respeitando as diferenças eventualmente ocorram 

em função da tecnologia empregada. Neste sentido, permeando os processos licitatórios estão o 

princípio constitucional de eficiência administrativa e o do meio ambiente equilibrado, e outros 

normativos legais como tratados internacionais. 

Os eventos realizados pelo CAU/SC, por sua vez, têm importância significativa para a 

consecução dos objetivos definidos ao promoverem maior contato e troca entre os profissionais da 

área de Arquitetura e Urbanismo, maior capacitação e orientação, quando instigam, imprimem, e 

fomentam os mais variados temas, e ainda, de igual forma, condicionam fornecedores e o quadro 

de empregados. 

Ainda, considerando as restrições alimentares e de saúde de possíveis participantes dos 

eventos do CAU/SC, demanda constantemente observada ao longo dos exercícios anteriores, não 

apenas no tocante aos conselheiros deste conselho, mas também ao corpo de funcionários, 

muitos dos quais alérgicos ou intolerantes ao glúten, e/ou lactose, ou que não consomem 

alimentos com carne, inclui-se no objeto deste Termo de Referência uma oferta alimentar 

adequada, inclusiva, saudável e sempre que possível, orgânica. 

Desta forma, para a realização dos projetos e eventos deste Conselho, para o bom 

andamento das suas reuniões muitas vezes estendidas, para cumprir com os objetivos elencados 

na lei de criação do CAU/SC, bem como cumprir com os propósitos assumidos quanto aos ODS, 

faz-se necessária, entre outras, a contratação de serviços de alimentação e de itens de estrutura 

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

comemorativas, prezando, na medida do possível, por critérios sustentáveis. Reforça-se que os 

critérios de sustentabilidade e alinhamento aos ODS já foi solicitado anteriormente e o sucesso na 

prestação dos serviços foi sentido por todos que participaram das atividades do Conselho. 



 

 
 

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

de equipamentos de projeção convém 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, mão de obra ou de tais equipamentos 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 e órgãos participantes, 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. 
1.3. São entidades participantes desta contratação:  
1.3.1. Conselho Regional de Administração de Santa Catarina; 
1.3.2. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina; 
1.3.3. Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina; 
1.3.4. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Santa Catarina. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

2.1. Itens na Região da Grande Florianópolis 

2.1.1. GRUPO 1 – ALIMENTAÇÃO 

 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 
 Preço 

Unitário 
Estimado  

1 
Mini 
Coffee 

CATSER - 3697 - mini pão de queijo 
salada de frutas ou fruta no palito 

Por 
pessoa 

CAU/SC 1200 
R$ 16,18 

CRA/SC 1200 



 

 
 

01 opção de suco natural ou integral 
(não néctar);  
garrafa(s) térmicas com café, garrafa(s) 
térmicas com leite  
saches de açúcar e adoçante. 
Xícaras/Copos de louça/vidro (não 
descartáveis) ou biodegradáveis; 

CREA/SC 1200 

CREF/SC 1200 

CRMV/SC 240 

TOTAL 5040 

2 
Coffee 
Break 

CATSER - 3697 - 05 opções de salgado 
(pelo menos uma opção sem glúten, 
pelo menos uma opção sem lactose, 
pelo menos uma opção sem carne);  
03 opções de doce (pelo menos uma 
opção sem leite e uma opção sem 
glúten); 
01 opção de salada de frutas ou fruta no 
palito; 
01 opção de suco natural ou integral 
(não néctar);  
garrafa de água mineral sem gás (ou 
saborizada) 
garrafa(s) térmicas com café, garrafa(s) 
térmicas com leite  
saches de açúcar e adoçante. 
Xícaras/Copos de louça/vidro (não 
descartáveis) ou biodegradáveis 

Por 
pessoa 

CAU/SC 2000 

R$ 22,55 

CRA/SC 2000 

CREA/SC 2500 

CREF/SC 1200 

TOTAL 7700 

3 Coquetel 

CATSER - 3697 - 8 opções de salgados 
(pelo menos duas sem glúten, pelo 
menos duas sem lactose, pelo menos 
uma opção sem carne);  
03 opções de doce (pelo menos uma 
opção sem leite) 
1 opção de prato quente ou caldo (sem 
carne) em porções individuais 
2 opções de frutas (fatiadas ou em grão) 
02 opções de suco natural ou integral 
(não néctar);  
garrafa de água mineral sem gás (ou 
saborizada) 
coquetel de frutas sem álcool. 
dois tipos de refrigerante 
garrafa(s) térmicas com café, garrafa(s) 
térmicas com leite  
saches de açúcar e adoçante. 
Xícaras/Copos de louça/vidro (não 
descartáveis) ou biodegradáveis 

Por 
pessoa 

CAU/SC 600 

R$ 37,83 

CRA/SC 600 

CREA/SC 600 

CREF/SC 600 

CRMV/SC 120 

TOTAL 2520 

4 
Kit 
Biscoito 

CATSER - 3697 - Kit Biscoito 
01 pacote de 350g de biscoitos doces: 
finos de polvilho, amanteigados, 
pequenos recheados com geleias, entre 
outros;  

kit 

CAU/SC 400 

R$ 7,87 
CRA/SC 400 

CREA/SC 400 

CREF/SC 400 



 

 
 

01 pacote de 350g de biscoitos 
salgados de boa qualidade.  
Ambos devidamente fechados/lacrados 
para facilitar armazenamento. 

CRMV/SC 30 

TOTAL 1630 

5 Kit Café 

CATSER - 3697 - Kit café 
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) 
Xícaras de louça (não descartáveis) ou 
biodegradáveis 
Mexedores em material não descartável 
ou biodegradável 
Guardanapos de papel pequeno. 
Xícaras/Copos de louça/vidro (não 
descartáveis) ou biodegradáveis  

kit 

CAU/SC 200 

R$ 15,59 

CRA/SC 200 

CREA/SC 200 

CREF/SC 200 

TOTAL 800 

6 
Água 
500ml  

CATMAT - 445484 - Água mineral sem 
gás em garrafas de 500ml 

Unidade 

CAU/SC 500 

R$ 1,76 CRA/SC 500 

TOTAL 1000 

7 Água 20L 
CATMAT - 445484 - Água mineral em 
garrafão de 20L 

Unidade 

CAU/SC 20 

R$ 7,47 CRA/SC 20 

TOTAL 40 

 

2.1.1.1. Os materiais reutilizáveis deverão ser buscados, no caso do serviço se estender mais do 
que o previsto e o profissional não puder permanecer, em até 24 horas a contar do término do 
evento. 

2.1.1.2. É obrigação da contratada seguir as normas de segurança e vigilância sanitária quanto à 
higiene e produção e manipulação de alimentos, observando a Resolução RDC ANVISA 216, de 
2004, alterada pela RDC 52/2014, bem como legislação e/ou normas de órgãos de vigilância 
sanitária estaduais, distrital e municipais. 

2.1.1.3. Não será permitido o uso de materiais descartáveis não biodegradáveis. 

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

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

2.1.1.6. 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 Conselho. 

 

2.1.2. Grupo 2 – SONORIZAÇÃO 



 

 
 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

8 
Mesa de Som 
e Amplificador 

12556 - Locação de mesa master de 
som com no mínimo 08 canais e 
amplificador para sistema de 
sonorização com potência mínima de 
400W RMS 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 15 

582,67 

CRA/SC 15 

CREA/SC 15 

CREF/SC 10 

TOTAL 55 

9 Caixa de som 

CATSERV - 12556 - Locação de 
caixa acústica para sistema de 
sonorização de no mínimo 200 W 
RMS com tripé. 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 20 

168,75 

CRA/SC 20 

CREA/SC 20 

CREF/SC 10 

TOTAL 70 

10 
Microfone sem 
fio 

12556 - Locação de microfone de 
mão sem fio, UHF profissional, 
direcional ou multidirecional. 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 20 

48,40 

CRA/SC 20 

CREA/SC 20 

CREF/SC 10 

TOTAL 70 

11 
Microfone de 
lapela 

12556 - Locação de microfone lapela 
sem fio, UHF profissional. 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 20 

41,58 

CRA/SC 20 

CREA/SC 20 

CREF/SC 10 

TOTAL 70 

12 
Microfone 
Gooseneck 

12556 - Locação de microfone 
solicitação de palavra tipo gooseneck 
ou similar. 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 20 

67,50 
CRA/SC 20 

CREF/SC 10 

TOTAL 50 

13 Pedestal  
12556 - Locação de pedestal para 
microfone tipo girafa. 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 20 

11,99 
CRA/SC 20 

CREF/SC 10 

TOTAL 50 

14 
Operador de 
equipamentos 
audiovisuais 

12556 - Profissional operador técnico 
para operar equipamentos de som e 
de projeção, monitorando o 
evento/reunião. 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 20 

150,39 

CRA/SC 20 

CREA/SC 20 

CREF/SC 10 

TOTAL 70 

15 
Sonorização e 
Gravação de 
áudio  

12556 - 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 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 30 

1049,50 CRA/SC 30 

CREA/SC 30 



 

 
 

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. 

CREF/SC 10 

TOTAL 100 

 

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

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

2.1.2.3. 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. 

2.1.2.4. 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. 

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

2.1.2.6. 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 
Conselho. 

2.1.2.7. Por solicitação do Conselho, 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. 

 

2.1.3. Grupo 3 – FILMAGEM, FOTOGRAFIA, PROJEÇÃO E TRANSMISSÃO 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

16 
Projetor 
Multimídia 

465699 - Projetor multimídia, tipo 
lâmpada: uhe, potência lâmpada: 250 
w, voltagem: 100,240 v, quantidade 
entrada rgb: 1 un, quantidade entradas 
vídeo: mínimo 5 un, tipo zoom: 
manual,digital, potência autofalantes: 4 
w, quantidade autofalantes: 1 un, tipo: 
portátil, capacidade projeção cor: 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 10 

129,26 CRA/SC 10 

CREA/SC 10 



 

 
 

mínimo de 16 milhões px, 
luminosidade mínima: 3.000 lm, tipo 
foco: automático, tipo projeção: frontal 
e teto, tipo tecnologia: 3lcd, resolução: 
1.280 x 800, tipo controle: remoto, sem 
fio 

CREF/SC 10 

TOTAL 40 

17 TV LED 40' 

412075 - Televisor, tamanho tela: 40 
pol, voltagem: 110,220 v, 
características adicionais: ful hd, smart 
tv, dvt, widescreen, 2 entradas rf, tipo 
tela: led, acessórios: controle remoto 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 10 

118,50 

CRA/SC 10 

CREA/SC 10 

CREF/SC 04 

TOTAL 36 

18 
Serviço de 
Filmagem 

12556 - 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 (8 
horas) 

CAU/SC 20 

1.809,84 

CRA/SC 20 

CREA/SC 20 

CREF/SC 20 

TOTAL 80 

19 
Serviço de 
Fotografia 

12556 - 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 (8 
horas) 

CAU/SC 40 

696,67 

CRA/SC 40 

CREA/SC 40 

CREF/SC 12 

TOTAL 132 

20 

Serviço de 
filmagem em 
alta definição 
com 
webstreaming 
(transmissão 
ao vivo) (com 
fornecimento 
de internet) 

12556 - 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 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 20 

1.400,00 

CRA/SC 20 



 

 
 

 

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

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

2.1.3.3. O item de web streaming serão solicitados com 15 (quinze) dias de antecedência. 

2.1.3.4. 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. 

2.1.3.5. 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. 

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

2.1.3.7. 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 
Conselho. 

2.1.3.8. Por solicitação do Conselho, a empresa deverá substituir, em tempo hábil, o 

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. 

CREA/SC 20 

CREF/SC 20 

TOTAL 80 

21 
Tela de 
projeção 

380664 - Tela projeção, material 
estrutura: metal, tipo tripé: com ajuste 
de altura, tipo ajuste tela: retrátil, tipo 
acabamento: pintura eletrostática, 
material: plástico vinil, tipo fixação: 
parede,teto,tripé, cor: branca, altura: 
1,80 m, largura: 1,80 m, material triplé: 
aço 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 10 

101,08 

CRA/SC 10 

CREA/SC 10 

CREF/SC 10 

TOTAL 40 



 

 
 

profissional que, ao prestar serviços anteriores ao Conselho, tenha sido devolvido à empresa por 
motivos disciplinares ou de conduta inadequada.  

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

2.1.4. Grupo 4 – MOBILIÁRIO/DECORAÇÃO 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

22 

Púlpito em 
acrílico ou 
madeira para 
leitura de 
discursos 

20460 - Locação de Púlpito 
para eventos 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 10 

97,88 
CRA/SC 10 

CREF/SC 04 

TOTAL 24 

23 

Mesa de 
madeira 
desmontável 
para reuniões  

20460 - Mesa retangular 1,52 x 
0,80 - desmontável 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 50 

91,75 
CRA/SC 50 

CREF/SC 10 

TOTAL 110 

24 

Mesa de 
madeira 
desmontável 
para reuniões e 
coffe break 

20460 - Mesa retangular 1,52 x 
0,45 - desmontável 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 30 

149,03 

CRA/SC 30 

CREA/SC 30 

CREF/SC 10 

TOTAL 100 

25 
Toalhas 
brancas 

20460 - Toalha retangular 2,30 
x 1,40 - cor branca ou bege 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 30 

17,32 

CRA/SC 30 

CREA/SC 30 

CREF/SC 15 

TOTAL 105 

26 
Decoração de 
mesa 

5355 - Vasos com flores 
naturais para decoracao em 
forma de arranjos para mesa 
com altura entre 25 e 30 cm. 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 15 

73,38 
CRA/SC 15 

CREF/SC 15 

TOTAL 45 

27 
Ar 
condicionado 
portátil 

322514 - Climatizador, tipo: 
portátil, tensão alimentação: 
220 v, características 
adicionais: funções de 
circulador e umifrificador 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 10 

400,00 
CRA/SC 10 

CREF/SC 10 

TOTAL 30 

 

2.1.4.1. A locação deverá compreender a entrega e a busca do item no local do evento, 
conforme solicitação. 

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

2.1.4.3. 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. 



 

 
 

2.2. Itens no Estado de Santa Catarina 

2.2.1. GRUPO 5 – ALIMENTAÇÃO (Interior) 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

28 Mini Coffee 

CATSER - 3697 - mini pão de queijo 
salada de frutas ou fruta no palito 
01 opção de suco natural ou integral 
(não néctar);  
garrafa(s) térmicas com café, 
garrafa(s) térmicas com leite  
saches de açúcar e adoçante. 
Xícaras/Copos de louça/vidro (não 
descartáveis) ou biodegradáveis; 

Por 
pessoa 

CAU/SC 1200 

16,18 

CRA/SC 1200 

CREA/SC 1200 

CREF/SC 600 

TOTAL 4200 

29 Coffee Break 

CATSER - 3697 - 05 opções de 
salgado (pelo menos uma opção 
sem glúten, pelo menos uma opção 
sem lactose, pelo menos uma opção 
sem carne);  
03 opções de doce (pelo menos 
uma opção sem leite e uma opção 
sem glúten); 
01 opção de salada de frutas ou 
fruta no palito; 
01 opção de suco natural ou integral 
(não néctar);  
garrafa de água mineral sem gás 
(ou saborizada) 
garrafa(s) térmicas com café, 
garrafa(s) térmicas com leite  
saches de açúcar e adoçante. 
Xícaras/Copos de louça/vidro (não 
descartáveis) ou biodegradáveis 

Por 
pessoa 

CAU/SC 2000 

22,55 

CRA/SC 2000 

CREA/SC 2000 

CREF/SC 600 

TOTAL 6600 

30 Coquetel 

CATSER - 3697 - 8 opções de 
salgados (pelo menos duas sem 
glúten, pelo menos duas sem 
lactose, pelo menos uma opção sem 
carne);  
03 opções de doce (pelo menos 
uma opção sem leite) 
1 opção de prato quente ou caldo 
(sem carne) em porções individuais 
2 opções de frutas (fatiadas ou em 
grão) 
02 opções de suco natural ou 

Por 
pessoa 

CAU/SC 600 

37,83 CRA/SC 600 

CREA/SC 600 



 

 
 

integral (não néctar);  
garrafa de água mineral sem gás 
(ou saborizada) 
coquetel de frutas sem álcool. 
dois tipos de refrigerante 
garrafa(s) térmicas com café, 
garrafa(s) térmicas com leite  
saches de açúcar e adoçante. 
Xícaras/Copos de louça/vidro (não 
descartáveis) ou biodegradáveis 

CREF/SC 400 

TOTAL 2200 

31 Kit Biscoito 

CATSER - 3697 - Kit Biscoito 
01 pacote de 350g de biscoitos 
doces: finos de polvilho, 
amanteigados, pequenos recheados 
com geleias, entre outros;  
01 pacote de 350g de biscoitos 
salgados de boa qualidade.  
Ambos devidamente 
fechados/lacrados para facilitar 
armazenamento. 

kit 

CAU/SC 400 

7,87 

CRA/SC 400 

CREA/SC 400 

CREF/SC 400 

TOTAL 1600 

32 Kit Café 

CATSER - 3697 - Kit café 
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) 
Xícaras de louça (não descartáveis) 
ou biodegradáveis 
Mexedores em material não 
descartável ou biodegradável 
Guardanapos de papel pequeno. 
Xícaras/Copos de louça/vidro (não 
descartáveis) ou biodegradáveis  

kit 

CAU/SC 200 

15,59 

CRA/SC 200 

CREA/SC 200 

CREF/SC 200 

TOTAL 800 

33 Água 500ml  
CATMAT - 445484 - Água mineral 
sem gás em garrafas de 500ml 

Unidade 

CAU/SC 500 

1,76 
CRA/SC 500 

CREA/SC 500 

TOTAL 1500 

34 Água 20L 
CATMAT - 445484 - Água mineral 
em garrafão de 20 l 

Unidade 

CAU/SC 20 

7,47 
CRA/SC 20 

CREA/SC 20 

TOTAL 60 

 

2.2.1.1. Os materiais reutilizáveis deverão ser buscados, no caso do serviço se estender mais do 
que o previsto e o profissional não poder permanecer, em até 24 horas a contar do término do 
evento. 



 

 
 

2.2.1.2. É obrigação da contratada seguir as normas de segurança e vigilância sanitária quanto à 
higiene e produção e manipulação de alimentos, observando a Resolução RDC ANVISA 216, de 
2004, alterada pela RDC 52/2014, bem como legislação e/ou normas de órgãos de vigilância 
sanitária estaduais, distrital e municipais. 

2.2.1.3. Não será permitido o uso de materiais descartáveis não biodegradáveis. 

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

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

2.2.1.6. 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 Conselho. 

 

2.2.2. Grupo 6 – SONORIZAÇÃO (Interior) 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

35 
Mesa de Som 
e 
Amplificador 

12556 - Locação de mesa 
master de som com no mínimo 
08 canais e amplificador para 
sistema de sonorização com 
potência mínima de 400W RMS 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 15 

582,67 

CRA/SC 15 

CREA/SC 15 

CREF/SC 04 

TOTAL 49 

36 Caixa de som 

CATSERV - 12556 - Locação de 
caixa acústica para sistema de 
sonorização de no mínimo 200 
W RMS com tripé. 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 20 

168,75 

CRA/SC 20 

CREA/SC 20 

CREF/SC 10 

TOTAL 70 

37 
Microfone 
sem fio 

12556 - Locação de microfone 
de mão sem fio, UHF 
profissional, direcional ou 
multidirecional. 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 20 

48,40 

CRA/SC 20 

CREA/SC 20 

CREF/SC 10 

TOTAL 70 

38 
Microfone de 
lapela 

12556 - Locação de microfone 
lapela sem fio, UHF profissional. 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 20 

41,58 

CRA/SC 20 

CREA/SC 20 

CREF/SC 20 

TOTAL 80 

39 
Microfone 
Gooseneck 

12556 - Locação de microfone 
solicitação de palavra tipo 
gooseneck ou similar. 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 20 

67,50 CRA/SC 20 

TOTAL 40 

40 Pedestal  
12556 - Locação de pedestal 
para microfone tipo girafa. 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 20 

11,99 
CRA/SC 20 

CREA/SC 20 

TOTAL 60 



 

 
 

41 
Operador de 
equipamentos 
audiovisuais 

12556 - Profissional operador 
técnico para operar 
equipamentos de som e de 
projeção, monitorando o 
evento/reunião. 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 20 

150,39 

CRA/SC 20 

CREA/SC 20 

CREF/SC 10 

TOTAL 70 

42 
Sonorização 
e Gravação 
de áudio  

12556 - 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 (8 
horas) 

CAU/SC 30 

1049,50 

CRA/SC 30 

CREA/SC 30 

CREF/SC 5 

TOTAL 95 

 

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

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

2.2.2.3. 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. 

2.2.2.4. 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. 

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

2.2.2.6. 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 
Conselho. 

2.2.2.7. Por solicitação do Conselho, 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. 

2.2.3. Grupo 7 – FILMAGEM, FOTOGRAFIA, PROJEÇÃO E TRANSMISSÃO (Interior) 



 

 
 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

43 
Projetor 
Multimídia 

465699 - Projetor multimídia, tipo 
lâmpada: uhe, potência lâmpada: 250 
w, voltagem: 100,240 v, quantidade 
entrada rgb: 1 un, quantidade entradas 
vídeo: mínimo 5 un, tipo zoom: 
manual,digital, potência autofalantes: 4 
w, quantidade autofalantes: 1 un, tipo: 
portátil, capacidade projeção cor: 
mínimo de 16 milhões px, 
luminosidade mínima: 3.000 lm, tipo 
foco: automático, tipo projeção: frontal 
e teto, tipo tecnologia: 3lcd, resolução: 
1.280 x 800, tipo controle: remoto, sem 
fio 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 10 

129,26 

CRA/SC 10 

CREA/SC 10 

CREF/SC 10 

TOTAL 40 

44 TV LED 40' 

412075 - Televisor, tamanho tela: 40 
pol, voltagem: 110,220 v, 
características adicionais: ful hd, smart 
tv, dvt, widescreen, 2 entradas rf, tipo 
tela: led, acessórios: controle remoto 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 10 

118,50 

CRA/SC 10 

CREA/SC 10 

CREF/SC 10 

TOTAL 40 

45 
Serviço de 
Filmagem  

12556 - 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 (8 
horas) 

CAU/SC 20 

1.809,84 

CRA/SC 20 

CREA/SC 20 

CREF/SC 20 

TOTAL 80 

46 
Serviço de 
Fotografia 

12556 - 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 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 40 

696,67 
CRA/SC 40 

CREA/SC 40 

CREF/SC 20 



 

 
 

 

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

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

2.2.3.3. O item de web streaming serão solicitados com 15 (quinze) dias de antecedência. 

2.2.3.4. 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. 

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

capa, deverá ser em até 10 dias 
contados do final do evento. 

TOTAL 140 

47 

Serviço de 
filmagem em 
alta definição 
com 
webstreaming 
(transmissão 
ao vivo) (com 
fornecimento 
de internet) 

12556 - 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 entregue em até 
10 dias do final do evento. 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 20 

1.400,00 

CRA/SC 20 

CREA/SC 20 

CREF/SC 20 

TOTAL 80 

48 
Tela de 
projeção 

380664 - Tela projeção, material 
estrutura: metal, tipo tripé: com ajuste 
de altura, tipo ajuste tela: retrátil, tipo 
acabamento: pintura eletrostática, 
material: plástico vinil, tipo fixação: 
parede,teto,tripé, cor: branca, altura: 
1,80 m, largura: 1,80 m, material triplé: 
aço 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 10 

101,08 

CRA/SC 10 

CREA/SC 10 

CREF/SC 10 

TOTAL 40 



 

 
 

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

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

2.2.3.7. 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 
Conselho. 

2.2.3.8. Por solicitação do Conselho, 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.  

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

 

2.2.4. Grupo 8 – MOBILIÁRIO/DECORAÇÃO (Interior) 

 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 Preço 
Unitário 

Estimado  

49 

Púlpito em 
acrílico ou 
madeira para 
leitura de 
discursos 

20460 - Locação de Púlpito para 
eventos 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 10 

97,88 

CRA/SC 10 

CREA/SC 10 

CREF/SC 04 

TOTAL 34 

50 

Mesa de 
madeira 
desmontável 
para reuniões  

20460 - Mesa retangular 1,52 x 
0,80 - desmontável 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 50 

91,75 

CRA/SC 50 

CREA/SC 50 

CREF/SC 10 

TOTAL 160 

51 

Mesa de 
madeira 
desmontável 
para reuniões e 
coffe break 

20460 - Mesa retangular 1,52 x 
0,45 - desmontável 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 30 

149,03 

CRA/SC 30 

CREA/SC 30 

CREF/SC 10 

TOTAL 100 

52 
Toalhas 
brancas 

20460 - Toalha retangular 2,30 x 
1,40 - cor branca ou bege 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 30 

17,32 

CRA/SC 30 

CREA/SC 30 

CREF/SC 10 

TOTAL 100 

53 
Decoração de 
mesa 

5355 - Vasos com flores naturais 
para decoracao em forma de 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 15 
73,38 

CRA/SC 15 



 

 
 

arranjos para mesa com altura 
entre 25 e 30 cm. 

CREF/SC 10 

TOTAL 40 

54 
Ar 
condicionado 
portátil 

322514 - Climatizador, tipo: 
portátil, tensão alimentação: 220 
v, características adicionais: 
funções de circulador e 
umifrificador 

Diária (8 
horas) 

CAU/SC 10 

400,00 
CRA/SC 10 

CREF/SC 10 

TOTAL 30 

 

2.2.4.1. A locação deverá compreender a entrega e a busca do item no local do evento, 
conforme solicitação. 

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

2.2.4.3. 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. 

3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

3.1. Será exigida da licitante comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 

pertinente, por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de atestado (s) fornecido 

(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

3.2. Especificamente para o item dos Grupos de Alimentação (Grupo 1 Alimentação e 

Grupo 5 – alimentação (Estado), será exigida declaração da licitante, assinada por seu 

representante legal, que adota ou adotará no caso de assinatura de Ata de Registro de 

Preços, Contrato ou instrumento similar, critérios de qualidade ambiental e 

sustentabilidade socioambiental, através de declaração de sustentabilidade (por exemplo: 

em relação à não utilização de descartáveis de forma geral, a não ser que se trate de 

descartáveis biodegradáveis, adoção de política de “lixo zero” no que couber, entre outros 

critérios de sustentabilidade). 

 

4. DO FORNECIMENTO DO OBJETO 

4.1. O Conselho emitirá 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.  

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

4.2.1. 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 



 

 
 

Conselho responsável pelo evento e seus respectivos contatos. 

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

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

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

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. 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. 

5.2. Reconhecer e acusar recebimento da Nota de Empenho emitidas pelo Conselho, 
comprometendo-se a realizar a entrega do que for solicitado. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

5.7. 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. 

5.8. Regularizar de forma imediata, quando notificada pelo Conselho, sob pena de sofrer as 
sanções estabelecidas na contratação, as eventuais falhas na execução dos serviços. 

5.9. 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. 

5.10. Cumprir agendas e prazos acertados com o Conselho. 



 

 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

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

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

6.4. 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 Nota de 
Empenho. 

6.5. Conferir e supervisionar os serviços prestados.  

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

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

7. DA VIGÊNCIA  

7.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data da sua assinatura. 

8. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

8.1. A fiscalização da prestação dos serviços ao CAU/SC 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. 

8.2. Os Conselhos participantes deverão designar funcionários próprios para exercer o 

acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados a estes, na forma do item anterior. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. 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:  

9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação;  

9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

9.1.3. Fraudar a execução da contratação; 

9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.5. Cometer fraude fiscal; 

9.1.6. Não mantiver a proposta. 

9.2. No caso de inexecução total, o Conselho 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.  

9.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

9.3.1. 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; 

9.3.2. 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; 

9.3.3. 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. 

 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA AS DEMANDAS DO CAU/SC 

10.1. As despesas resultantes da contratação dos itens dos Grupos 1.1 e 2.1– Sonorização 

serão suportadas pela dotação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio 

Administrativo e Operacional.  

10.2. As despesas resultantes da contratação dos itens dos Grupos 1.2 e 2.2 - 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.  

10.3. As despesas resultantes da contratação dos itens dos Grupos 1.3 e 2.3- 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. 

10.4. As despesas resultantes da contratação dos itens dos Grupos 1.4 e 2.4 – 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. 

10.5. As despesas resultantes da contratação dos itens dos Grupos 1.5 e 2.5 – 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. 

10.6. As despesas resultantes da contratação dos itens dos Grupo 1.6 e 2.6 – Alimentação serão 

suportadas pela dotação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação. 



 

 
 

 

Florianópolis/SC, 3 de agosto de 2020. 

 

 

 

Fernando Volkmer 
Assistente Administrativo 
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