
 

 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 

1. ÁREA SOLICITANTE: GERAF – Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 
 
 
 
2. RESPONSAVÉL PELO SETOR SOLICITANTE: Filipe Lima Rockenbach 
 

3. OBJETO: 

Aquisição de material de higiene e limpeza e proteção individual para uso no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC e Conselhos participantes, incluindo 
a entrega, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

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 que as competências fundamentais possam ser atingidas, faz-se necessário o 
provimento de uma Sede estruturada com equipamentos e materiais de usos relacionados 
às atividades cotidianas da entidade, tais como os materiais de escritório, os materiais de 
limpeza, conservação e higiene, bem como itens de proteção individual referentes à 
prevenção da COVID-19. 

Sendo assim, as aquisições abrangidas neste Termo de referência são inerentes ao 
funcionamento da Sede e possibilitam a continuidade operacional nos serviços prestados 
pelo CAU/SC, com utilização dos mais variados usuários das instalações e serviços do 
Conselho, sejam empregados, conselheiros ou comunidade profissional em atendimento 
técnico 

5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

Grupo 
Item Descrição 

Código 
CATMAT 

Descrição CATMAT 
unidade 
CATMAT 

Marca 
referênci
a 

Grupo 
1 

1 

Água sanitária para 
limpeza em geral.  
Teor de cloro ativo: 
entre 2,0% e 2,5% 

299605 

Água sanitária, composição química: 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 
2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem 
e alvejante de roupas, banheiras, pias, 

Garrafa 
5L 

Q-boa 



 

 
 

2 
Álcool etílico 
hidratado em gel, 
concentração:  70% 

429225 
Álcool etílico limpeza de ambientes, 
tipo: etílico hidratado, características 
adicionais: gel, concentração: 70% 

Frasco 1L 
Cooperal
cool 

3 

Álcool Líquido 70% 
para limpeza e 
desinfecção, mata 
bactérias 

269941 
Álcool etílico, tipo: hidratado, teor 
alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: 
líquido 

Frasco 1L Itajá 

4 
Aromatizante 
ambiental. 
Fragrâncias variadas 

453081 - 
eucalipto 
446234 - 

limão 
453078 - 

água 
marinha 

453080 - 
limão 

Aromatizante ambiental, aspecto físico: 
líquido, aroma: eucalipto, lima, limão, 
água marinha, apresentação: 
concentrado, frasco, características 
adicionais: biodegradável 
 

Frasco 
140 ml 

Coala 

5 

Balde redondo de 
plástico, alça 
metálica. Capacidade 
15 litros 

216085 

Balde, material: plástico, tamanho: 
grande, material alça: arame 
galvanizado, capacidade: 15 l, cor: 
natural. 

Unidade Toyplast 

6 
Desinfetante 
concentrado. 
Fragrâncias variadas. 

396196 

Desinfetante, composição: à base de 
quaternário de amônio, princípio ativo: 
cloreto alquil dimetil benzil amônio 
+tensioativos, teor ativo: solução 
concentrada, teor ativo em torno de 
50%, forma física: solução aquosa, 
característica adicional: com aroma 

Frasco 1L Kalipto 

7 

Detergente líquido 
neutro. 
Dermatologicamente 
testado. 

372748 - 
sustentáv

el 

Detergente, composição: alquilbenzeno 
sulfonato de sódio, aplicação: limpeza 
em geral, aroma: neutro, 
características adicionais: tensoativo 
biodegradável, aspecto físico: líquido 

Frasco 
500mL 

Limpol 

8 
Escova de madeira 
multiuso, oval, com 
cerdas de nylon 

448501 

Escova limpeza geral, material corpo: 
madeira, material cerdas: nylon, 
características adicionais: ovalada, 
comprimento: 12,50 cm, largura: 6 cm, 
espessura: 4 cm 

Unidade Condor 

9 
Escova sanitária 
plástica, para bacio, 
com suporte. Branca. 

333358 

 
Escova limpeza geral, material corpo: 
plástico, material cerdas: nylon, 
características adicionais: com suporte, 
diâmetro: 9 cm 

Unidade Sanilux 

10 
Espanador pó. 
Comprimento do 
cabo 40 cm 

314565 
226824 

Espanador, material: penas, material 
cabo: madeira, comprimento cabo: 40 
cm, características adicionais: torneado 
e reforçado 

Unidade Duster 

11 

Esponja Dupla Face. 
Antibactérias. 
Medidas 
aproximadas 
110x75x20mm 

318923 

Esponja limpeza, material: espuma , 
fibra sintética, formato: retangular, 
abrasividade: média, aplicação: 
limpeza geral, características 
adicionais: dupla face, comprimento 

Unidade Bettanin 



 

 
 

mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 
mm, espessura mínima: 20 mm 

12 
Flanela branca. 
Medidas 
aproximadas 38x58 

299630 
378539 

Flanela, material: algodão, 
comprimento: 40 cm, largura: 60 cm, 
cor: branca, características adicionais: 
acabamento nas bordas 
Flanela tecido, comprimento peça: 40 
m, largura peça: 60 cm, cor fundo: 
branca 

Unidade Martins 

13 

Frasco Spray de 
plástico de 500ml 
(tipo pulverizador) 
para colocar o álcool 
70% líquido. 

246663 

Pulverizador portátil, material: plástico, 
capacidade: 0,50 l, aplicação: água e 
liquidos diversos em laboratorios, 
características adicionais: manual , tipo 
pistola 

Unidade   

14 Limpa vidros líquido 372469 

Limpa-vidro, aspecto físico: líquido, 
composição: solvente glicólico, álcool 
isopropílico, corante, características 
adicionais: tensoativo 
catiônico,fragancia, ação anti estática 

Frasco 
500mL 

Mr 
Músculo 

15 
Limpador cremoso - 
saponáceo 

252683 - 
sustentáv

el 

Saponáceo, composição: tensoativos 
anionico e nao-anionico, espessante,, 
aplicação: limpeza pisos, paredes e 
louças, características adicionais: 
componente ativo biodegradavel linear 
alquibenzeno, aspecto físico: cremoso 

Frasco 
300mL 

Cif 

16 

Limpador Impurezas 
- Limpador de pisos e 
azulejos de uso 
geral. 
Desengraxante. 
Desengordurante. 

296447 

Limpador impurezas, aplicação: pisos 
em geral, composição básica: lauril éter 
sulfato de sódio, linear alquil benze-, 
aspecto físico: líquido, aplicação: 
manchas e sujeiras difíceis 

Frasco 
500mL 

Pato 
Purific 

17 
Limpador para 
banheiros. Tira limo. 
Cloro Ativo 

314815 

Solução limpadora, tipo: tira limo, 
aspecto físico: líquido, características 
adicionais: composto de alcalinizante e 
coadjuvante perfume e 

Frasco 
500mL 

Veja 

18 
Lustra móveis com 
fragrância 

299646 

Lustrador móveis, componentes: base 
de silicone, aroma: lavanda, aplicação: 
móveis e superfícies lisas, aspecto 
físico: líquido 

Frasco 
200mL 

Poliflor 

19 

Luva látex multiuso.  
Anatômica. Interior 
de algodão em 
flocos. Punho com 
virola. Texturizada na 
palma e dedos. 
Reutilizável. 
Tamanho "P" 

349491 

Luva segurança, material: borracha 
nitrílica, tamanho: p, aplicação: 
segurança, proteção individual e 
limpeza, características adicionais: 
flocada, palma antiderrapante, alto 
relevo, espessura: 0,51 mm, 
comprimento: 32 cm, modelo: cano 
médio 

Par Lalan 

20 

Pano de prato 
alvejado. Medidas 
aproximadas 48 x 71 
cm 

418506 

Pano prato, material: algodão alvejado, 
comprimento: 71 cm, largura: 48 cm, 
cor: branca, características adicionais: 
absorvente, lavável e durável 

Unidade Martins 



 

 
 

21 

Pano de saco 
alvejado. Medidas 
aproximadas 45 x 64 
cm. Peso aproximado 
110g 

413363 

Pano limpeza, material: 100% algodão, 
comprimento: 64 cm, largura: 45 cm, 
características adicionais: alvejado, 
aplicação: uso geral, cor: branca, tipo: 
saco 

Unidade Martins 

22 

Pastilha sanitária. 
Durabilidade 
prolongada (mínimo 
100 descargas por 
pastilha) 

292572 

Desodorizador sanitário, composição: 
paradicloro benzeno, peso líquido: 40 a 
50 g, aspecto físico: tablete sólido, 
características adicionais: suporte 
plástico para vaso sanitário 

Unidade Pato 

23 
Sabão em barra 
neutro 

235287 

Sabão barra, composição básica: sal 
inorgânico, água, coadjuvante, 
emoliente e pig, tipo: neutro, 
características adicionais: sem perfume 

Pacote c/ 
1kg 
Embalage
m 5 
Unidades 

Ypê 

24 Sabão em pó 
 300115 - 
sustentáv

el 

Sabão pó, aplicação: limpeza geral, 
aditivos: alvejante, características 
adicionais: biodegradável 

Pacote c/ 
1kg 

Omo 

25 

Sabonete líquido 
fragrâncias diversas. 
PH neutro. 
Dermatologicamente 
testado. 

428071 

Sabonete líquido, aspecto físico: 
líquido cremoso perolado, aplicação: 
assepsia das mãos, características 
adicionais: ph neutro, densidade 0,9 a 
1,05 g,m3, composição: agentes 
emolientes e hidratantes, compostos 
de sais 

Galão 5L Premisse 

26 
Saco Lixo Preto 30 
LT 

374970 

Saco plástico lixo, capacidade: 30 l, 
cor: preta, largura: 59 cm, altura: 62 
cm, características adicionais: material 
orgânico, espessura: 0,08 mm, normas 
técnicas: nbr 9190 e 9191, material: 
polietileno 

Pacote c/ 
100 
Unidades 

Fortbag 

27 
Saco para lixo 
comum. Capacidade 
15 litros. Reforçado. 

403320 - 
sustentáv

el 

Saco plástico lixo, capacidade: 15 l, 
largura: 39 cm, altura: 58 cm, 
aplicação: coleta de lixo, material: 
plástico biodegradável 

Pacote c/ 
100 
Unidades 

Fortbag 

28 
Saco para lixo 
comum. Capacidade 
50 litros. Reforçado. 

398561 

Saco plástico lixo, capacidade: 50 l, 
cor: preta, largura: 63 cm, altura: 80 
cm, características adicionais: peça 
única, suporta 
10kg,identificado,etiquetado, 
espessura: 0,06 mm, material: 
polietileno alta densidade 

Pacote c/ 
100 
Unidades 

Fortbag 

29 
Solução de Limpeza 
Multiuso 

413461 - 
sustentáv

el 

Solução limpeza multiuso, composição 
básica: sulfonato de sódio, tensoativo 
não iônico, alcali, aspecto físico: 
líquido, características adicionais: 
biodegradável 

Frasco 
500mL 

Minuano 

30 
Vassoura de nylon 
multiuso com cabo. 
30 cm. 

307429 

Vassoura, material cerdas: náilon, 
material cabo: madeira, material cepa: 
plástico resistente, comprimento cepa: 
10 cm, comprimento cerdas: 14 cm, 

Unidade Bettanin 



 

 
 

largura cepa: 30 cm, altura cepa: 5 cm, 
comprimento cabo: 115 cm 

31 
Vassoura de pelo 
com cabo. 30 cm.  

438597 

Vassoura, material cerdas: pêlo 
sintético, comprimento cepa: 30 cm, 
características adicionais: cabo metal 
plastificado, roscado, cerdas 7 cm 

Unidade Condor 

37 
Esfregão MOP 
Giratório Inox com 
pedal e com refil 

30279 

Conjunto para limpeza, componentes: 
balde com esfregão vassoura e 
centrifugador em inox, com pedal e refil 
incluso; mop úmido. 

Unidade Tssaper 

38 
Refil esfregão MOP. 
Compatível com Item 
37 

30279 
Refil para MOP giratório, microfibra 
para Esfregão Balde Spin Mop. 
Compatível com Item 37. 

Unidade   

39 Pano multiuso 
416696 
380236 

Pano limpeza, material: 100% em fibra 
de viscose, látex sintético, 
comprimento: 300 m, largura: 33 cm, 
características adicionais: micro 
perfurado, gramatura 41g,m2,multiuso, 
aplicação: uso geral, cor: verde, tipo: 
bobina 

rolo 300m   

40 Rodo 417262 
Medidas aproximadas: base de 40cm e 
cabo de alumínio 140cm. Quantidade 
de borrachas: duas 

Unidade   

41 Saco de lixo 60L 470832 
Saco plástico lixo, capacidade: 60 l, 
cor: preta, aplicação: coleta de lixo, 
material: polietileno 

 Pacote 
100,00 
UN 

  

42 Saco de lixo 150L 245714 
Saco plástico lixo, capacidade: 150 l, 
cor: preta, reforçado, aplicação: coleta 
de lixo 

Pacote 
100,00 
UN 

  

43 
Saco de lixo de 100 
litros, reforçado 

307321 
Saco de lixo de 100 litros, reforçado, 
pacote com 100 unidades Dimensões 
70X85X0,12 

Pacote de 
100,00 
UN 

  

44 
Luvas de borracha  
Tamanho: M 

63320 

Luvas de borracha  Tamanho: M - Luva 
de segurança confeccionada em 
borracha nitrílica, flocada internamente, 
acabamento antiderrapante na palma, 
face palmar dos dedos e ponta dos 
dedos. Proteção das mãos do usuário 
contra agentes abrasivos, escoriantes, 
cortantes e perfurantes e contra 
agentes químicos 

Pares   

45 

Balde Giratório 
Perfect Mop  BALDE 
COM 
ESPREMEDOR 

450518 

Balde Giratório Perfect Mop  - Balde 
com espremedor, 13 litros mop de 
algodão em tiras (esfregão). altura 22, 
20 cm largura 27,10 cm comprimento 
47,20 cm peso 1,35 kilogramas . 
contém: 1 balde, 1 esfregão , 1 refil. 

Conjunto   

Grupo 
2 

32 
Luva descartável tam 
M para manuseio de 
doc. e mat. de 

443397 

Luva para procedimento não cirúrgico, 
material: látex, tamanho: médio, 
características adicionais: sem pó, tipo: 
ambidestra, tipo uso: descartável 

Caixa c/ 
100 
Unidades 

  



 

 
 

expediente (caixa 50 
pares) 

33 

Máscara de tecido - 
tecido 100% algodão, 
preferência tricoline, 
dupla, branca, 
reutilizável 

468372 

Máscara multiuso, material: 100% 
algodão, tipo uso: reutilizável, 
finalidade: proteção individual, dupla 
camada, tipo correia: ajuste c, elástico 
orelhas, tamanho: adulto, cor: com cor, 
características adicionais: semifacial, 
modelo anatômico 

Unidade   

34 
Máscara Protetor 
facial de plástico 

308233 

Protetor facial visor cristal face shield 
articulado e almofadado, peso 
aproximado 80g. Composição: Acetato, 
elástico e almofada. Medidas 
aproximadas visor: 32,5 cm x 24 cm 
(aberto) 

Unidade 
Ortho 
Pauher 

46 
Máscara Descartável 
Tripla 

455228 

Máscara descartável tripla com 
elástico, clipe nasal ajustável 
totalmente revestido, atóxica, 
hipoalérgica, que oferece filtragem de 
no mínimo 95% de eficácia. 

Caixa 
com 50 
unidades 

  

Grupo 
3 

35 

Papel higiênico 
Branco, Macio, Folha 
dupla, rolo 300 
metros 

327844 - 
sustentáv

el 

Papel higiênico, material: 100% fibras 
celulósicas, comprimento: 300 m, 
largura: 10 cm, tipo: boa qualidade, 
características adicionais: 
biodegradável 

Pacote c/ 
8 
Unidades 

Elite 

36 

Papel toalha, 100% 
Celulose, Branco, 
Extra absorvente, 
Interfolhado com 2 
dobras, Tamanho: 
20CM x 21CM, Para 
ser usado em 
dispenser (porta 
papel toalha) 

391513 - 
sustentáv

el 

Toalha de papel, material: 100% fibra 
celulose virgem, comprimento: 22 cm, 
largura: 20 cm, cor: branca, 
características adicionais: 
biodegradável 

Pacote c/ 
1000 
folhas 

Nobre 
/Scott/Sull
eg 
/Indaial 
/Qualilux/
Monarc 

47 

Papel higiênico. 
Comprimento: rolo 
com 30 metros. 
Largura: 10 cm.  

301139 Papel higiênico. Material: celulose 
virgem. Comprimento: rolo com 30 
metros. Largura: 10 cm. Tipo: picotado. 
Quantidade folhas: dupla. Cor: branca. 
Características adicionais: extra macio 
e sem perfume.  

Pacote 4 
unidades 

Personal 

48 

Papel Higiênico. 
Fardo com 
64unidades. 
Comprimento: rolo 
com 30 metros. 
Largura: 10 cm. 

227864 

100%, picotado, grofado, com relevo, 
folha dupla na cor branca (100% 
branca), neutro, de primeira qualidade. 
Rolos medindo 30mx10cm. A 
embalagem deverá ter boa visibilidade 
do produto. 

Fardo 
com 64 
unidades 

Neve 

49 
Carro funcional, 
material plástico, cor 
preto que contenha 

330346 
Carro funcional, material plástico, cor 
preto que contenha uma bolsa Amarela 
de 90L.Altura de 97 cm, comprimento 

Unidade   



 

 
 

uma bolsa Amarela 
de 90L 

:120cm , largura:50 cm e peso de 15 
KG. 

50 

Carro funcional 
modular para 
transporte de 
produtos, 
equipamentos, 
ferramentas e outros. 

298356 

Carro funcional modular para 
transporte de produtos, equipamentos, 
ferramentas e outros. fabricado em 
polipropileno de alta resistência; com 
estrutura tubular em alumínio; rodízios 
fixos e giratórios resistentes e 
silenciosos; resistência de 40 kg por 
prateleira; medidas: (comp. x larg. 
x  alt.) - 95 x 48 x 96 cm; 

Unidade   

 

6. EXECUÇÃO DO OBJETO   

6.1 A CONTRATADA deverá entregar os materiais objeto da contratação em no máximo 15 
(quinze) dias, a contar da emissão da Nota de empenho pelo Conselho.  

6.2 O prazo fixado para entrega dos materiais contratados poderá, mediante solicitação escrita 
da CONTRATADA e a exclusivo critério da CONTRATANTE, ser prorrogado, 
estabelecendo-se que:  

6.2.1 Caso se veja impossibilitado de cumprir o prazo estipulado para a entrega dos 
materiais, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, em até 02 
(dois) dias antes da data de vencimento inicialmente fixada, pedido de prorrogação 
de prazo, acompanhado de justificativa devidamente fundamentada com os 
impeditivos de seu cumprimento.  

6.2.2 O pedido de prorrogação, com indicação do novo prazo de entrega deverá ser 
encaminhado ao endereço eletrônico que enviou a solicitação de materiais e a nota 
de empenho, ficando a critério do funcionário designado para fiscalizar o 
CONTRATO acolher ou não o requerimento da CONTRATADA.  

6.2.3 Vencido o prazo inicial ou da eventual prorrogação, sem que os bens requisitados 
tenham sido entregues e sem quaisquer justificativas por parte da CONTRATADA, 
caracterizar-se-á a recusa do cumprimento da obrigação pactuada e, por 
conseguinte, ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no Edital e 
anexos do respectivo certame. 

6.3 Os materiais contratados deverão ser entregues na sede do Conselho que solicitou o(s) 
item(ns) e emitiu nota de empenho, nos seguintes endereços: 



 

 
 

6.3.1 Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC: Avenida Prefeito 

Osmar Cunha, n° 260, Ed. Royal Business Center - 6° andar – Centro, CEP: 88015-

100 – Florianópolis/SC; 

6.3.2 Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Santa Catarina – CRMV/SC: 

Rodovia Admar Gonzaga, n° 755 – 2º e 3º andar – Bairro Itacorubi - CEP 88034-000 - 

Florianópolis/SC; 

6.3.3 Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina – CRO/SC: Rua Duarte Schutel, 

nº 351 – Centro, CEP 88015-640 - Florianópolis/SC; 

6.3.4 Conselho Regional dos Técnicos Industriais 4ª Região – CRT-04: Rua Felipe Schmidt, 

nº 390, Galeria Comasa, sala 810 - Centro, CEP 88010-001 - Florianópolis/SC. 

6.3.5 Conselho Regional de Educação Física Santa Catarina – CREF3/SC: Rua Gen. Eurico 

Gaspar Dutra, nº 668, Bairro Estreito, CEP 88075-100 - Florianópolis – SC. 

6.4 Os materiais serão recebidos da seguinte forma:   

6.4.1 PROVISORIAMENTE: assim que forem entregues, para efeito de posterior 
verificação da conformidade com as especificações. 

6.4.2 DEFINITIVAMENTE: após verificação da conformidade dos materiais com as 
referidas especificações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do 
recebimento provisório. 

6.5 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais fornecidos foram 
entregues em desacordo com a correspondente proposta de preços, fora das 
especificações fixadas ou incompletas, depois de a CONTRATADA ter sido regularmente 
notificada, esta terá o prazo de 10 (dez) dias corridos para substituí-los, dentro das referidas 
especificações ou completos, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE.  

6.6 O recebimento definitivo dos materiais não exclui a responsabilidade da CONTRATADA 
quanto aos vícios ocultos, ou seja, aqueles só manifestados quando da sua normal 
utilização pelo CONTRATANTE, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.  

6.7 A aceitação do material é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO, que 
será realizada pelo FISCAL DO CONTRATO, por meio da aposição de sua assinatura e 
data no carimbo de “Atesto” na Nota Fiscal/Fatura. 

6.8 Os materiais serão solicitados conforme demanda do CONTRATANTE, sendo que os 
pedidos terão valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais). 

6.9 Os materiais/produtos deverão ser entregues em perfeitas condições, novo, sem uso, 
devidamente lacrado em embalagem própria, original do fabricante e sem violação, 
conforme especificação, prazo e local constante no presente Termo de Referência, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, quando couber. 

6.10 Em caso de descumprimento da exigência do Item 6.9, o material não terá 
RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

6.11 Os materiais deverão ser entregues de acordo com o especificado na proposta, inclusive 
quanto a marca, sendo que a alteração do produto/marca deverá ser informada pela 
CONTRATADA e aceita pelo CONTRATANTE antes do envio do objeto. 



 

 
 

6.12 CONTRATADA é responsável pelo conteúdo dos materiais/produtos, não cabendo 
responsabilizar o fornecedor/subcontratado por problemas no teor dos produtos ou 
irregularidades no material, inclusive nos casos de o produto não ser de fabricação 
própria. 

6.13 Caso seja verificada alguma inconsistência ao utilizar os produtos, a CONTRATADA 
deverá substituir os materiais que apresentam as inconsistências verificadas pela 
CONTRATANTE. 

7. DAS QUANTIDADES E PREÇOS 

7.1. O valor global estimado para aquisição é de R$ 208.414,68 (duzentos e oito mil 
quatrocentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos). 
 
 

 

GRUPO 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIF. 

QUANTIDADE 
 VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

CAU 

CRMV CRT CRO CREF 

Grupo 1 

1 

Água sanitária para 
limpeza em geral.  
Teor de cloro ativo: 
entre 2,0% e 2,5% 

15 80 20 80 48  R$15,57  

2 
Álcool etílico 
hidratado em gel, 
concentração:  70% 

100 150 100 200 60  R$16,34  

3 

Álcool Líquido 70% 
para limpeza e 
desinfecção, mata 
bactérias 

100 200 100 250 120  R$  7,29  

4 
Aromatizante 
ambiental. 
Fragrâncias variadas 

80 40 10 100 220  R$  9,77  

5 

Balde redondo de 
plástico, alça 
metálica. Capacidade 
15 litros 

5 10 6 0 8  R$11,89  

6 
Desinfetante 
concentrado. 
Fragrâncias variadas. 

30 50 50 80 240  R$  7,40  

7 

Detergente líquido 
neutro. 
Dermatologicamente 
testado. 

80 100 70 200 72  R$  2,26  



 

 
 

8 
Escova de madeira 
multiuso, oval, com 
cerdas de nylon 

5 0 10 0 15  R$  4,92  

9 
Escova sanitária 
plástica, para bacio, 
com suporte. Branca. 

5 20 20 20 60  R$  8,97  

10 
Espanador pó. 
Comprimento do cabo 
40 cm 

5 10 4 8 0  R$18,09  

11 

Esponja Dupla Face. 
Antibactérias. 
Medidas aproximadas 
110x75x20mm 

100 80 100 150 140  R$  1,22  

12 
Flanela branca. 
Medidas aproximadas 
38x58 

100 50 100 100 120  R$  4,01  

13 

Frasco Spray de 
plástico de 500ml 
(tipo pulverizador) 
para colocar o álcool 
70% líquido. 

25 50 10 50 50  R$  6,72  

14 Limpa vidros líquido 20 60 20 50 72  R$  4,63  

15 
Limpador cremoso - 
saponáceo 

40 60 30 100 48  R$  5,63  

16 

Limpador Impurezas - 
Limpador de pisos e 
azulejos de uso geral. 
Desengraxante. 
Desengordurante. 

60 20 50 100 60  R$  9,15  

17 
Limpador para 
banheiros. Tira limo. 
Cloro Ativo 

50 40 20 100 60  R$  8,33  

18 
Lustra móveis com 
fragrância 

40 60 50 0 0  R$  4,71  

19 

Luva látex multiuso.  
Anatômica. Interior de 
algodão em flocos. 
Punho com virola. 
Texturizada na palma 
e dedos. Reutilizável. 
Tamanho "P" 

5 20 0 20 20  R$  9,15  

20 

Pano de prato 
alvejado. Medidas 
aproximadas 48 x 71 
cm 

20 60 30 20 30  R$  5,28  

21 

Pano de saco 
alvejado. Medidas 
aproximadas 45 x 64 
cm. Peso aproximado 
110g 

40 130 50 100 120  R$  4,61  



 

 
 

22 

Pastilha sanitária. 
Durabilidade 
prolongada (mínimo 
100 descargas por 
pastilha) 

120 100 0 200 140  R$  1,89  

23 
Sabão em barra 
neutro 

10 0 6 3 6  R$  9,33  

24 Sabão em pó 5 40 10 20 12  R$  9,66  

25 

Sabonete líquido 
fragrâncias diversas. 
PH neutro. 
Dermatologicamente 
testado. 

10 10 16 50 12  R$26,74  

26 Saco Lixo Preto 30 LT 5 40 10 0 24  R$18,17  

27 
Saco para lixo 
comum. Capacidade 
15 litros. Reforçado. 

5 0 10 40 0  R$11,79  

28 
Saco para lixo 
comum. Capacidade 
50 litros. Reforçado. 

10 10 10 0 0  R$19,76  

29 
Solução de Limpeza 
Multiuso 

100 80 100 0 30  R$  4,56  

30 
Vassoura de nylon 
multiuso com cabo. 
30 cm. 

5 10 10 30 4  R$12,63  

31 
Vassoura de pelo 
com cabo. 30 cm.  

5 5 6 0 4  R$14,04  

37 
Esfregão MOP 
Giratório Inox com 
pedal e com refil 

1 2 0 2 0  R$ 245,65  

38 
Refil esfregão MOP. 
Compatível com Item 
37. 

3 6 0 6 0  R$ 20,93  

39 Pano multiuso 3 4 10 2 1  R$ 135,25  

40 Rodo 1 10 6 0 0  R$ 24,36  

41 Saco de lixo 60L 1 0 2 15 0  R$ 21,12  

42 Saco de lixo 150L 1 0 2 15 14  R$ 72,44  

43 
Saco de lixo de 100 
litros, reforçado 

1 0 8 10 0  R$ 40,97  

44 
Luvas de borracha  
Tamanho: M 

1 0 0 24 48  R$ 6,87  

45 
Balde Giratório 
Perfect Mop  BALDE 
COM ESPREMEDOR 

1 6 0 0 3  R$ 77,18 

Grupo 2 32 

Luva descartável tam 
M para manuseio de 
doc. e mat. De 
expediente (caixa 50 
pares) 

2 5 5 24 12  R$57,13  



 

 
 

33 

Máscara de tecido - 
tecido 100% algodão, 
preferência tricoline, 
dupla, branca, 
reutilizável 

90 0 0 0 500  R$  2,86  

34 
Máscara Protetor 
facial de plástico 

10 10 0 50 0  R$43,90  

46 
Máscara Descartável 
Tripla 

1 100 6 30 0  R$ 31,28  

Grupo 3 

35 

Papel higiênico 
Branco, Macio, Folha 
dupla, rolo 300 
metros 

60 0 30 140 390   R$ 127,06  

36 

Papel toalha, 100% 
Celulose, Branco, 
Extra absorvente, 
Interfolhado com 2 
dobras, Tamanho: 
20CM x 21CM, para 
ser usado em 
dispenser (porta 
papel toalha) 

900 700 600 900 900  R$ 10,51  

47 

Papel higiênico. 
Material: celulose 
virgem. Comprimento: 
rolo com 30 metros. 
Largura: 10 cm. 

1 0 0 0 0  R$ 6,11  

48 

Papel Higiênico. 
Fardo com 64 
unidades. 
Comprimento: rolo 
com 30 metros. 
Largura: 10 cm. 

1 24 16 0 0  R$ 74,52  

49 

Carro funcional, 
material plástico, cor 
preto que contenha 
uma bolsa Amarela 
de 90L 

1 0 0 0 3  R$ 899,82  

50 

Carro funcional 
modular para 
transporte de 
produtos, 
equipamentos, 
ferramentas e outros. 

1 0 0 0 3 
 R$ 

1.000,69  

8. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

8.1. O critério de seleção para essa aquisição será por menor preço. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  



 

 
 

A empresa CONTRATADA deverá observar as seguintes obrigações: 

9.1 Fornecer os produtos conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 
proposta. 
9.2 Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, 
durante todo o período de vigência do contrato, fornecendo, sempre que solicitado, documentos 
que comprovem tais condições. 
9.3 Comunicar ao CAU/SC a ocorrência de qualquer fato impeditivo à fiel execução do 
contrato. 
9.4 Providenciar a imediata substituição dos produtos que, por seu equívoco, forem 
fornecidos em desacordo com as especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 
sem ônus adicionais para o CAU/SC, responsabilizando-se inclusive pelos vícios e danos 
decorrentes da utilização/consumo de tais produtos, de acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 
9.5 Solicitar o reajuste de preços antes do recebimento da nota de empenho, quando 
verificar oscilações de valores de mercado, de acordo com os artigos 17, 18 e 19 do Decreto 
7.892/2013. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1 Solicitar a entrega do objeto à CONTRATADA através da emissão de Nota de Empenho 
ou outro instrumento hábil. 
10.2 Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 
das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei 8.666/1993 e suas 
alterações. 
10.3 Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário designado, podendo, 
em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de 
imediato. 
10.4 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 
contratual.  
10.5 Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.  
10.6 Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, de acordo com as condições e prazo 
estabelecidos neste Termo. 
10.7 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do 
objeto. 
10.8 Receber os itens definitivamente no prazo estipulado, quando de acordo com a proposta 
e especificações do Termo de Referência, entregues pela CONTRATADA dentro do prazo, 

fornecer ateste à nota fiscal e efetuar o pagamento. 

11. DO RECEBIMENTO  

 

11.1 A entrega do objeto ao CAU/SC será acompanhada e fiscalizada pelas Assistentes 

Administrativas Isabella Pereira de Sousa (isabella.pereira@causc.gov.br) e Yve Sarkis da 

Costa (yve.sarkis@causc.gov.br), nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, que 

determinarão o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

11.1.1 Os conselhos participantes deverão designar funcionários de seus quadros para 

atribuição de acompanhamento e fiscalização dispostas no item anterior. 

11.2 O recebimento provisório do objeto, para efeito de posterior verificação da sua 

conformidade, será realizado no ato da entrega pelo fiscal. 



 

 
 

11.3 O recebimento definitivo será realizado mediante ACEITE na nota fiscal, no prazo de 

até 5 (cinco) dias, pelo fiscal, contado do recebimento provisório. 

11.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

11.5 O fiscal deverá encaminhar nota fiscal, juntamente com o aceite do recebimento, para 

o e-mail financeiro@causc.gov.br.  

11.5.1 Os conselhos participantes estabelecerão seus próprios procedimentos de aceite de 

nota fiscal no que tange ao item anterior.  

12. DO PRAZO DE ENTREGA  

12.1. O prazo de entrega dos materiais é de 15 (quinze) dias corridos a contar da emissão 

da nota de empenho. 

12.2. A entrega do(s) item(ns) deverá ser no endereço do conselho emissor da Nota de 

Empenho. 

13. DA VIGÊNCIA 

13.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

assinatura da Ata de Registro de Preços. 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal com aceite pelo 

fiscal, que deverá ser emitida em nome do CONTRATANTE, da qual deverá constar o número 

do empenho referente a esta contratação, a descrição do objeto, o período de competência. 

14.2. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias a contar do recebimento da nota 

fiscal com aceite pelo financeiro, por meio de boleto bancário ou depósito bancário que não 

seja identificado.  

14.3. Na existência de erros, o CONTRATANTE devolverá a Nota Fiscal, dentro do prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da entrega, passando a contar novo 

prazo para pagamento a partir de sua reapresentação. 

14.4. Somente serão pagos os materiais quando, a juízo do CONTRATANTE, forem previstos 

ou autorizados pelo CONTRATANTE e entregues dentro do prazo estabelecido. 

14.5. O pagamento será condicionado à verificação da manutenção das condições de 

habilitação exigidas na contratação. 

14.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 

liquidação/entrega, por parte da CONTRATADA, qualquer obrigação ou apresentação de 

documentação comprobatória, sem que isso gere direito de reajustamento de preços ou 

correção monetária. 

14.7. O CONTRATANTE não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer materiais 

entregues sem o devido aceite. 

14.8. Caso a CONTRATADA não seja optante do SIMPLES NACIONAL, o Conselho de 

mailto:financeiro@causc.gov.br


 

 
 

Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina fará a retenção na fonte os tributos federais 

previstos na IN RFB 1.234/12. 

14.9. O não-cumprimento pela CONTRATADA de todas as condições para o “aceite”, 

implicará em suspensão do prazo para o pagamento, bem como a sua responsabilidade por 

eventuais ônus decorrentes de atraso no recolhimento dos impostos e contribuições incidentes 

sobre o faturamento apresentado, sem prejuízo das penalidades previstas na lei de contratos 

administrativos. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1. Serão aplicadas à contratada, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as 

penalidades conforme a seguir:  

15.1.1. Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações; 

15.1.1.1. Na hipótese da contratada não entregar o objeto contratado no prazo estabelecido, 

caracterizar-se-á atraso e será aplicada multa de 1% (um por cento) por dia, até o máximo de 

10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 

15.1.1.2. O contratante a partir do 10º (décimo) dia de atraso, poderá recusar o objeto 

contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária 

por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança. 

15.1.1.3. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da contratação. 

15.1.1.4. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido 

no item 15.1.1.1, as hipóteses em que a contratada não apresentar situação regular conforme 

exigências contidas neste Termo de Referência.  

15.1.1.5. Caso a contratada não atenda aos demais prazos e obrigações constantes neste 

Termo de Referência, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada 

a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 

15.1.2. Multa por Rescisão: 

15.1.2.1. Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da contratação. 

15.2. Não deve haver cumulação entre a multa de rescisão e a multa específica prevista para 

outra inexecução que enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de maior 

valor. 

15.3. As multas descritas serão descontadas do pagamento a ser efetuado, quando houver, 

ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente. 

15.4. O contratante poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos processos 

de aplicação das penalidades. 

15.5. Além das penalidades citadas, à contratada ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores do contratante, bem como será descredenciada do 

SICAF e, no que couberem, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei 8.666/93. 

15.6. As penalidades aplicadas à contratada serão registradas no SICAF. 

15.7. A contratada não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias 

expressamente concedidas pelo contratante, em virtude de caso fortuito, força maior ou de 

impedimento ocasionado pela Administração. 

 
 
 



 

 
 

Florianópolis/SC, 27 de setembro de 2021. 
 
 
 
 

Assistente Administrativa 
Isabella Pereira de Sousa 

 Assistente Administrativa 
Yve Sarkis da Costa 

 Gerente Administrativo e Financeiro 
Filipe Lima Rockenbach  

 
De acordo: 
 
 
 
 

Gerente Geral do CAU/SC 
 
 
 
 

Presidente do CAU/SC 
 


