
 
 

ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2020 
 

(papel timbrado da empresa) 
(declaração DENTRO do Envelope nº 02) 

 
 

 
Ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC 
 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 

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. 

 
NOME DA EMPRESA:............................................................................................ 
CNPJ N.º: ...................................................................................................... 
ENDEREÇO: ....................................................................................................... 
CIDADE:...........................CEP..................................ESTADO:........................................... 
TELEFONE DA EMPRESA: ........................................................................ 
E-MAIL:.......................................................................................... 
BANCO:..................... AGÊNCIA: ............... CONTA CORRENTE: .................................. 
 
A presente proposta tem como objeto o fornecimento dos serviços, conforme consta 

no Termo de Referência, que integra para todos os efeitos o Edital. 

DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE  
VALOR 

UNITÁRIO 

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; 

Levantamento 01  R$   

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; 

Entrevista com 
indivíduo 

15 R$   



 
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. 

Entrevista com 
grupo 

05 R$   

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 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. 

Encontros 
(limite 50 
pessoas, 

duração 02 
horas) 

06 R$   

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. 

Organização, 
Sistematização 

e Analise 
01 R$   

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. 

Analise 01 R$   

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”. 

Relatório 01 R$   

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. 

Montagem e 
execução de 

evento 
10 R$   

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

Execução de 
evento 

01 R$   

*O detalhamento desta planilha é apenas para fins de demonstrativo de cálculo e para ser utilizado de 
base em eventual acréscimo ou supressão no quantitativo do objeto, feito unilateralmente pelo 
CAU/SC. Os valores unitários devem englobar todo o conteúdo do Termo de Referência e conter 



 
todos os custos envolvidos para a empresa, inclusive a margem de lucro pretendida, formando o valor 
global e final da contratação.  
 
 

a) valor global proposto: R$.............. (...por extenso...) 
b) validade da proposta: ........................  dias (Não poderá ser inferior a 60 dias). 
c) prazo de execução: 100 (cem) dias, conforme cronograma físico-financeiro do Termo de 
Referência. 
d) concordo com todas as exigências da presente Tomada de Preços. 
 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO 
CONTRATO 
NOME:.................................................................................................................................. 
RG COM ÓRGÃO EXPEDIDOR:....................................................................................... 
CPF:................................................................................................................................. 
NATURALIDADE:............................................................................................................ 
NACIONALIDADE:.......................................................................................................... 
CARGO/FUNÇÃO:............................................................................................................... 
ENDEREÇO COMERCIAL:................................................................................................. 
TELEFONE:....................................................................................................................... 
E-MAIL:.............................................................................................................................. 
 
 
Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa. 
 
LOCAL/DATA 

 
___________________________________ 

(Assinatura; nome completo do representante legal da empresa e carimbo) 


