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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO “ DIAGNÓSTICO SOBRE OS 

IMPACTOS DA PANDEMIA COVID-19 NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DOS 

ARQUITETOS URBANISTAS CATARINENSES OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DA 

SEMANA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM ARQUITETURA E URBANISMO. ” 

 
ÁREA SOLICITANTE:  

 

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP/SC 

 

RESPONSAVÉL PELO SETOR SOLICITANTE:  

Coordenador da CEP/SC – EVERSON MARTINS e Assessora da CEP – CARMEN ALVREZ PATRON, 

doravante denominados CONTRATANTE. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

Contratação de Consultor especializado para desenvolver e realizar evento denominado “SEMANA 

DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM ARQUITETURA E URBANISMO”, que será composto por 

dois momentos. Na primeira etapa, uma pesquisa metodológica do mercado de trabalho dos 

Arquitetos e Urbanistas com o objetivo de entender as mudanças perante os novos cenários 

resultantes da pandemia do novo Coronavírus (Covid 19), identificando as principais dificuldades 

enfrentadas no âmbito mercadológico, assim como as mudanças de comportamento e atitudes da 

sociedade (possíveis contratantes) assim como a identificação de perspectivas e oportunidades, 

embasando assim num segundo momento, a realização de evento propriamente composto por ciclo 

de palestras, debates e interações online que instrumentalizem os profissionais para construir, 

moldar e se adaptar ao novo momento profissional decorrente deste período de restrições e 

mudanças estruturais que estamos vivenciando.  

 

2. APRESENTAÇÃO 

I. JUSTIFICATIVA 

Os artigos 24 da Lei nº 12.378/2010 e 2º do Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Santa Catarina CAU/SC preveem ser uma função institucional deste Conselho a 

promoção de ações orientadoras, bem como o desenvolvimento de condições para o exercício das 

atividades profissionais dos arquitetos e urbanistas no Estado de Santa Catarina. 

Considerando que os projetos previstos para 2020 pela Comissão seriam maioritariamente 

presenciais, entretanto em função da situação de distanciamento social sugerida para prevenir os 

riscos de contaminação e propagação da Covid-19, faz-se necessária uma adequação dos projetos 

previamente construídos para um novo (projeto) que seja aplicado de forma online e que se adeque 

as necessites dos profissionais.  

Para ser mais assertiva, a CEP/CAU/SC entendeu que seria necessário ter uma aproximação com 

a realidade do mercado resultante do isolamento social, quarentena e pandemia, escutando os 

profissionais, verificando os dados dos Registros de Responsabilidade de Técnica cadastrados 

neste tempo e assim, realizar um diagnóstico da real situação e seus impactos.   

Deste modo, foi considerada a necessidade de contratação de Profissionais com a expertise e 

competência necessária para levar a cabo esta atividade, para mediar as entrevistas e os encontros 

com os profissionais e após estas jornadas, analisar e sistematizar as informações coletadas a fim 

de elaborar um Relatório Estratégico do Diagnóstico e Ações,  documento este, com propostas de 

conteúdo para a “Semana do Exercício Profissional em Arquitetura e Urbanismo”, evento idealizado 

como uma série de atividades envolvendo profissionais arquitetos e urbanistas catarinenses, 

podendo conter palestras pré-gravadas, webinários, atividades práticas individuais ou coletivas (na 

medida do possível) contemplando conteúdo diverso alusivo ao exercício profissional de uma forma 

ampla e diversificada. 

 

II. OBJETIVO GERAL 

Desenvolvimento de material, fundamentado em dados obtidos no diagnóstico do mercado de 

trabalho dos arquitetos e urbanistas resultante da crise da pandemia do novo Coronavírus que 

subsidie a realização do evento denominado “SEMANA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM 

ARQUITETURA E URBANISMO “ bem como a contratação para a organização e condução do 

mesmo.  

 

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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a. Em termos dos resultados diretos, contribuir para que o CAU/SC cumpra com sua 

missão institucional de proporcionar o acesso à arquitetura e o urbanismo a todos; 

b. Promover a economicidade na medida em que a realização desta atividade de forma 

online permita o acesso ao conteúdo do CAU/SC para mais pessoas, minimizando a 

necessidade de reinvestimento neste tema no futuro; 

c. Descrever e interpretar potenciais mudanças de comportamento e atitudes dos 

profissionais arquitetos e urbanistas, observando o contexto de cenários amplos, 

influenciados pela pandemia do novo Coronavírus (Covid 19). 

d. Estabelecer conteúdo que possa fomentar narrativa de boas práticas para o exercício 

profissional da arquitetura e urbanismo, mediante a discussão dos resultados obtidos 

neste diagnóstico. 

e. Instrumentalizar os profissionais para que possam encontrar na crise, perspectivas e 

oportunidades no mercado.  

f. Levar informação e conteúdo técnico aos jovens profissionais como uma possibilidade 

de atuação no campo da arquitetura e do urbanismo; 

g. Fomento ao intercâmbio e troca de experiências profissionais. 

IV. PUBLICO ALVO 

Arquitetos e Urbanistas de todo o Brasil. 

 

 

3. METODOLOGIA 

O projeto constará de dois momentos: 

I. A CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO, para subsidiar os conteúdos e formatação do evento 

“Semana do Exercício Profissional em Arquitetura e Urbanismo”. Para a construção do 

Diagnóstico, o serviço compreendera os seguintes itens: 

a. Levantamento de dados do SICCAU, junto à Gerência Técnica, para entender o 

número e tipo de atividades que os profissionais estariam realizando a partir de 

março de 2020, comparando com cenários de anos anteriores; 

b. Organização e análise de pesquisa qualitativa via processo de coleta de dados e 

análise de resultados por (a) questionário prévio somado a (b) entrevistas em 

profundidade aplicadas a 15 profissionais indicados previamente pela 

CEP/CAU/SC. Entrevistas realizadas através da plataforma de reuniões Zoom do 

CAU/SC. Duração para cada encontro: aproximadamente 90 (noventa) minutos; 

c. Organização e análise de pesquisa qualitativa via processo de coleta de dados e 

análise de resultados por (a) questionário prévio somado a (b) entrevistas aplicadas 

a 5 (cinco) grupos de até 10 (dez) profissionais indicados previamente pela 

CEP/CAU/SC. Estes grupos serão formados por profissionais nas seguintes áreas 

específicas de atuação: (a) arquitetura residencial e de interiores,  (b) arquitetura  

comercial, (c) planejamento urbano, (d) execução de obras e por fim um grupo 

formado por (e) arquitetos e urbanistas funcionários públicos. Entrevistas 

realizadas através da plataforma de reuniões Zoom do CAU/SC. Duração para 

cada encontro: 02 (duas) horas; 

d. Realização e facilitação de 06 (seis) encontros virtuais, em cada uma das 

Mesorregiões (Sul Catarinense, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Norte 

Catarinense, Serrana e Oeste Catarinense), ouvindo os profissionais sobre as 

dificuldades encontradas no exercício da profissão durante a pandemia na procura 

de oportunidades para contornar a crise. Esta atividade deve contar com técnicas 

para facilitação de diálogo e participação de forma prática dos inscritos 

proporcionando espaços de diálogos significativos e produtivos. Público limite para 
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cada encontro: 50 pessoas. Aberto a todos profissionais arquitetos e urbanistas 

catarinenses e adesão através de inscrição prévia no site do CAU/SC. Encontros 

realizados através da plataforma de reuniões Zoom do CAU/SC. Duração para 

cada encontro: 02 (duas) horas; 

e. Organização, sistematização e análise dos dados obtidos nas pesquisas, para 

fornecer uma visão ampla dos cenários atuais e futuros e que permitirá identificar, 

na medida do possível, a necessidade de aperfeiçoamento em áreas do 

conhecimento onde sejam identificadas carências, além da percepção do 

surgimento de novos hábitos que provavelmente permanecerão depois deste 

período de distanciamento social e restrições, um novo jeito de trabalhar que deve 

se manter e uma aceleração na percepção de valor da inovação; 

f. Sistematização das informações de todos os encontros (resultados, proposições e 

percepções das entrevistas e eventos on-line) para subsidiar 01 (um) Relatório 

Estratégico do Diagnóstico e Ações; 

g. Entrega do Relatório Estratégico do Diagnóstico e Ações. As hipóteses e cenários 

apresentados serão discutidos em reunião a ser agendada com representantes do 

CAU/SC a fim de atender aos objetivos desta proposta, que busca desenvolver 

conteúdo, planejamento e acompanhamento de ações estratégicas para realização 

da “Semana do Exercício Profissional em Arquitetura e Urbanismo”; 

 

II. A REALIZAÇÃO DO EVENTO “SEMANA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM 

ARQUITETURA E URBANISMO’, compreendendo os seguintes itens: 

a. Montagem e execução, em parceria com a CEP/CAU/SC, da Semana do Exercício 

Profissional em Arquitetura e Urbanismo, compreendendo 5 dias corridos, em que 

cada dia terá 2 turnos de atividades, cada atividade terá duração de 2 a 3 horas, 

para um público amplo de até 150-200 pessoas por atividade; 

b. Condução, coordenação e facilitação dos conteúdos dos temas previstos para a 
Semana do Exercício Profissional no Relatório Estratégico do Diagnóstico e Ações; 

 
  

4. ETAPAS E PRODUTOS A SEREM ENTREGUES NA CONTRATAÇÃO 

 

Os serviços serão prestados e entregues em 9 etapas, sendo:  

 1ª etapa: Concepção e realização de entrevistas em profundidade aplicadas a 15 

profissionais Arquitetos e Urbanistas; 

 2ª etapa: Concepção e realização de entrevistas direcionadas aos cinco grupos 

profissionais caracterizados por segmentos de atuação; 

 3ª etapa: Concepção e realização de seis encontros virtuais, em cada uma das 

Mesorregiões Catarinenses; 

 4ª etapa: Sistematização das informações e entrega do “Relatório Estratégico do 

Diagnóstico e Ações” e da “Proposta dos conteúdos dos eventos da Semana do 

Exercício Profissional em Arquitetura e Urbanismo”; 

 5ª etapa: Revisão da documentação e da proposta de conteúdo - CEP/SC 

 6ª etapa: Realização dos ajustes solicitados e elaboração dos conteúdos dos eventos 

da Semana do Exercício Profissional em Arquitetura e Urbanismo – Roteiros para 

eventos e palestras. Gravação de vídeos; 

 7ª etapa: Revisão do material editado - CEP/SC;  

 8ª etapa: Realização dos ajustes necessários; 

 9ª etapa: Realização e condução da Semana do Exercício Profissional em Arquitetura 

e Urbanismo. 
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5. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE PAGAMENTOS 

O prazo de vigência do contrato deverá ser de 6 (seis) meses. A execução dos serviços deverá ser no 

prazo 100 (cem) dias, observando-se o cronograma a seguir: 

 

 

Os pagamentos serão realizados em até 15 dias contados do recebimento da nota fiscal referente a 

etapa entregue. 

 
 

15 30 45 60 70 85 90 95 100 15 30 45 60 70 85 90 95 100

1. Concepção e realização de entrevistas em 

profundidade aplicadas a 15 profissionais 

Arquitetos e Urbanistas

X

2. Concepção e realização de entrevistas 

direcionadas aos cinco grupos 

profissionais caracterizados por segmentos 

de atuação

X

3. Concepção e realização de seis 

encontros virtuais, em cada uma das 

Mesorregiões Catarinenses

 X

4. Sistematização das informações e 

entrega do “Relatório Estratégico do 

Diagnóstico e Ações” e da “Proposta dos 

conteúdos dos eventos da Semana do 

Exercício Profissional em Arquitetura e 

Urbanismo”

 X
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a
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5. Revisão da documentação e da proposta 

de conteúdo - CEP/SC
X

6. Realização dos ajustes solicitados e 

elaboração dos conteúdos dos eventos da 

Semana do Exercício Profissional em 

Arquitetura e Urbanismo – Roteiros para 

eventos e palestras. Gravação de vídeos - 

ENTREGA DO MATERIAL 

X
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7. Revisão do material editado - CEP/SC X

8. Realização dos ajustes necessários X

9. Realização e condução da Semana do 

Exercício Profissional em Arquitetura e 

Urbanismo

X
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d
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Produtos
Prazo de Entrega (dias) Pagamento (dias)
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6. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

A avaliação, acompanhamento, recebimento, fiscalização e aprovação das etapas do objeto 

contratado serão realizados pela Comissão Exercício Profissional - CEP e a Assessora da 

Comissão, devendo esta comissão, responder as questões solicitadas no prazo de 05 (cinco) dias, 

salvo justificativa maior a ser comunicada via ofício. O recebimento dos serviços e produtos 

especificados será avaliado buscando verificar: se os objetivos definidos foram alcançados; e se 

todas as atividades previstas foram realizadas com sucesso. Além desses aspectos, os serviços e 

produtos também serão avaliados quanto: ao conteúdo - se atendeu aos objetivos previstos; à 

forma de apresentação - se atendeu as especificações e exigências técnicas estabelecidas; ao 

prazo - se foram cumpridos os prazos acordados; e à superação das dificuldades encontradas na 

execução das atividades. O pagamento especificado no cronograma físico-financeiro será 

realizado após aprovação e entrega das etapas 4ª, 5ª e 6ª, com a entrega do Relatório Estratégico 

do Diagnóstico e Ações, da Proposta dos eventos da Semana do Exercício Profissional em 

Arquitetura e Urbanismo e da realização e da Semana do Exercício Profissional em Arquitetura e 

Urbanismo respectivamente. 

 

7. DA ESCOLHA DA CONTRATADA E DA QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE 

Considerando a natureza do objeto em questão, um serviço intelectual de natureza técnica, não 

será possível que sua contratação se faça por Pregão Eletrônico sem que isso traga elevados 

riscos e considerável insegurança. Não é possível realizar a escolha de serviços intelectuais, de 

natureza técnica, simplesmente adotando-se unicamente o critério do menor preço, pois isso 

potencializa risco à plena satisfação da necessidade da Administração. A contratação deste tipo 

de serviço, por menor preço implica fazer, salvo raras exceções, a escolha da pior proposta. A 

adoção do menor preço tem como pressuposto lógico o fato de o objeto ser padronizado, uniforme, 

homogêneo. Deste modo, sem a possibilidade de padronização, não há como selecionar duas 

soluções distintas unicamente pelo menor preço. 

Por outro lado, em função do baixo valor da contratação e visando o princípio da eficiência, na sua 

faceta da economicidade, considerando que um o processo licitatório pode ser mais oneroso, 

apresentasse como a mais vantajosa para a Administração a obtenção de pelo menos três 

cotações, tendo em vista a qualificação técnica dos concorrentes e optando-se assim por uma 

dessas cotações realizadas. A empresa com a devida qualificação Técnica, que apresentar o 

menor orçamento para a prestação dos serviços descritos será a escolhida. 

 

 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

I. A qualificação técnica é necessária pois se trata de um serviço intelectual assim como 

experiência comprovada na área de pesquisas e análise de mercado que ofereça 

resultados fidedignos dos cenários atuais.  

II. Conhecimento do mercado da Arquitetura assim como na gestão de negócios, pois se 

entende que tanto os profissionais e como as organizações precisam, além de sobreviver 

a esta situação, criar estratégias, novos processos e em muitos casos redefinir toda sua 

estrutura de trabalho; 

III. Conhecimento de técnicas de coleta de dados e análise de resultados de forma que as 

informações a serem obtidas reflitam com fidelidade a realidade das populações do estudo, 

congruências e hiatos de percepção e hábitos pertinentes ao exercício profissional. 

IV. Conhecimento de técnicas de participação e envolvimento (dos participantes) propiciando 

espaços de diálogos significativos e produtivos. 

V. Experiência em realização de eventos online. 

A empresa deverá comprovar experiência na organização e execução de eventos na área da 
Arquitetura e Urbanismo. A comprovação dar-se-á através de um atestado ou declaração de 
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capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove já 
ter fornecido serviços com atividades similares que incluam serviços de pesquisa qualitativa e 
demais serviços previstos no objeto deste Termo de Referência. Apenas será considerada a 
Pessoa Física ou Jurídica que apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica 
com os requisitos estabelecidos acima.  
 

9. DO PREÇO 

 O valor máximo admitido para esta contratação será de R$ 20.000,00. 
 

10.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

I. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto do contrato. 

II. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de Habilitação e 

qualificação exigidas no momento da contratação. 

III. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo 

prontamente a quaisquer reclamações assim como realizar as alterações pertinentes 

solicitadas pela Comissão.  

IV. Adotar medidas para a prestação dos serviços observando todas as condições e 

especificações aprovadas pela Contratante. 

V. Oferecer condições materiais para o fornecimento do serviço, objeto deste Termo de 

referência, condicionado à aprovação através da apresentação de um material preliminar 

pela Comissão de Exercício Profissional – CEP/SC. Caso sejam solicitados ajustes ou 

correções de tipo técnico ou de formato, porém não de conteúdo, a contratada deverá 

realizar o solicitado sem considerar um valor extra pelos ajustes. Para não comprometer 

os prazos de entrega previstos, estas considerações de ajustes de tipo técnico ou de 

formato deverão ser realizadas na entrega do primeiro lote. 

VI. Entregar o objeto do contrato pronto para ser analisado e posteriormente ser 

disponibilizado na mídia do CAU/SC. 

VII. Fornecer os arquivos fonte de todo o material produzido.  

VIII. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas. 

IX. Observar, rigorosamente a legislação aplicável à matéria inclusive a Legislação do CAU/BR 

e Lei do direito autoral (ver número da lei). 

 

11.  OBRIGAÇÕES DO CAU/SC 

I. Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de Nota de Empenho ou 

outro instrumento hábil. 

II. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 

8.666/1993 e suas alterações. 

III. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário designado, podendo, em 

decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato. 

IV. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 

contratual. 

V. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo. 

VI. Realização do evento nas plataformas Digitais do CAU/SC. 

VII. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

 

 

12.   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

I. A proposta que apresentar o menor orçamento (desde que atenda a qualificação 

solicitada) para a prestação dos serviços descritos por este termo de referência será a 

escolhida. 
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II. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina deterá os direitos autorais 

de todos os produtos finais decorrentes deste termo de referência. 

III. Os casos omissos serão resolvidos conforme dispõem a Lei nº 8.078, de 11/09/90 

(Código de Defesa do Consumidor), o Código Civil e demais legislação vigente e 

pertinente à matéria. 

 

 

13.  APROVAÇÃO  

Termo de Referência aprovado pela Deliberação nº 81/2020 da Comissão de Exercício 
Profissional (CEP/SC) de 28 de julho de 2020. 
 
Membros da CEP – Comissão de Exercício Profissional 

 
 

Florianópolis, 28 de julho de 2020. 
 
 

Everson Martins     ___________________________ 
Coordenador  
 
Patrícia Figueiredo Sarquis Herden        ___________________________ 
Coordenador Adjunto  
 
Daniel Rodrigues da Silva                               ___________________________ 
Membro  
 
Felipe Braibante Kaspary                            ___________________________ 
Membro Suplente 
 

            Juliana Cordula Dreher De Andrade                          ___________________________ 
Membro Suplente 
 
Carmen Alvarez Patrón                                  ___________________________ 
Assessora da CEP/SC   

 
 
De acordo: 
 
Alcenira Vanderlinde                                  ___________________________ 

Gerente Geral do CAU/SC 
 
Daniela Pareja Garcia Sarmento                      ___________________________ 

Presidente do CAU/SC 
 
 
 


