
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

1. ÁREA SOLICITANTE: 
 
Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina (CEP-CAU/SC). 
 
 
2. RESPONSAVÉL PELO SETOR SOLICITANTE: 
 
Eliane de Queiroz Gomes Castro – Coordenadora da CEP-CAU/SC 
 
 
3. OBJETO: 

 
3.1. O presente termo versa sobre a “Contratação de serviços técnicos de roteirização, 
direção de arte, computação gráfica animada (motion graphics), edição, legendagem, 
sonorização, locução, e pós-produção de vídeoanimações”, conforme especificações 
do item 5 e demais contidas neste termo. 
 
3.2. Os serviços técnicos deverão ser executados utilizando-se de técnicas mistas de 
produção audiovisual, prioritariamente técnicas de animação 2D com uso de imagens, 
vídeos e computação gráfica, mediante briefing e referências (fornecidos no item 5.1 
deste termo). 
 
3.3. A sonorização poderá ser feita utilizando-se de trilhas e efeitos sonoros prontos, 
sem a necessidade de produção de trilhas e/ou efeitos (sound design) originais, desde 
que estes não firam a legislação de direitos autorais ou demais pertinentes ao serviço. 
 
3.4. Não está prevista captação de vídeos, mas será permitido o uso de 
imagens/vídeos produzidos por dispositivos móveis e/ou equipamentos 
semiprofissionais, mediante aprovação prévia do roteiro e das imagens em 
consonância com o item 12.1.1. 
 
 
4. JUSTIFICATIVA  

 
A presente contratação servirá para comunicar, instruir e orientar Arquitetos e 
Urbanistas sobre legislação e resoluções do CAU/BR, aproximando os profissionais 
ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, demonstrando a 
importância, o objetivo e os benefícios de documentos como o Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), Registro de Direito Autoral (RDA), Certidão de 
Acervo Técnico (CAT). A fim de compreender a atividade fim do CAU, fiscalização, e 
perceber os benefícios do uso das documentações técnicas pertinentes ao exercício 
da profissão de Arquitetura e Urbanismo.  



 

 
 

Conforme disposto na Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, Art. 24: § 1 O CAU/BR 
e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão 
de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e 
disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo 
aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. 
 
A comunicação, a instrução e a orientação irá ocorrer por meio da elaboração de 
vídeos com conteúdo definido pela Comissão de Exercício Profissional do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CEP-CAU/SC. 
 
O referido projeto visa aproximar o CAU ao público alvo (Arquitetos e Urbanistas, 
Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, independente da cidade de atuação ou tempo 
de formação, e a sociedade), na maior quantidade possível dos municípios de Santa 
Catarina ou até de outras Unidades Federativas; 
 
Busca-se ainda, gerar impacto positivo na quantidade de documentos emitidos no 
Sistema de Comunicação e Informação do CAU (SICCAU), como, por exemplo, 
Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), Registros de Direito Autoral (RDA) e 
Certidões de Acervo Técnico (CAT) ou Certidão de Acervo Técnico com Atestado 
(CAT-A), bem como dirimir dúvidas que chegam no atendimento técnico do CAU/SC 
diariamente. 
 
Para tanto é necessário que a empresa contratada tenha experiência comprovada na 
execução do objeto contratado, razão pela qual se solicita a apresentação de 
atestados, na quantidade de no mínimo três (o que para uma empresa experiente não 
é uma exigência excessiva), visando realmente se contratar uma empresa em 
condições de executar com qualidade e com assertividade o objeto pretendido. 
 
 
5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 
5.1. A Contratada deverá fornecer os seguintes serviços: roteirização, direção de arte, 
computação gráfica animada (motion graphics), edição, legendagem, sonorização, 
locução, e pós-produção de vídeo-animações executados utilizando-se de técnicas 
mistas de produção áudio-visual, prioritariamente técnicas de animação 2D com uso 
de imagens, vídeos e computação gráfica, mediante briefing e referências (fornecidos 
no item 5.1 deste termo), e demais necessários, para a entrega do seguinte 
quantitativo: 
 
5.1.1. 07 (sete) vídeos mais 07 (sete) teasers. Tamanho dos vídeos: 
aproximadamente 4 minutos cada um, formato para youtube e demais mídias 
(instagram e Facebook). Tamanho dos teasers: até 1 (um) minuto cada um, formato 
para youtube e demais mídias (instagram, Facebook e TikTok). 
 
5.1.2. Os 07 (sete) vídeos e mais 07 (sete) teasers serão feitos dentre os 12 (doze) 
temas a seguir dispostos, para servir de parâmetro de mensuração dos serviços. 
 
5.1.3. Referências 



 

 
 

 
Links do youtube: 
 https://www.youtube.com/c/sejaumapessoamelhor 

 https://www.youtube.com/c/EpifaniaExperiencia 

 https://www.youtube.com/results?search_query=ilustradamente 

 
 
5.2. Os temas previstos para desenvolvimento vídeo/animação serão indicados 
dentes esses: 
 
5.2.1 RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) 
 
Nessa animação falaremos sobre a importância do Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT. O RRT comprova que a atividade técnica está sob responsabilidade 
de um profissional habilitado e estabelece limites de responsabilidade. A delimitação 
ocorre com a escolha das atividades técnicas no preenchimento do RRT. Todas as 
atividades estão elencadas na Res. 21 do CAU/BR, como por exemplo: o projeto 
arquitetônico, o projeto de instalações hidrossanitárias prediais, o projeto de 
arquitetura de interiores, a execução de obra, o estudo de impacto de vizinhança, a 
consultoria e o plano da gestão de segurança do trabalho, dentre outras.  
 
O RRT além de registrar todas as atividades objeto do serviço técnico, que fazem 
parte do escopo do contrato, apresenta os principais dados entre as partes e o local 
da obra, serviço ou montagem a ser executada. Neste local o documento deve estar 
presente desde o início até o término da obra, montagem ou serviço – é considerado 
o término o ato de baixa do RRT. Apesar do RRT ter a sua importância para as partes 
envolvidas e para a delimitação das atividades técnicas contratadas, ele não substitui 
o contrato de prestação de serviços com todas as cláusulas necessárias para delimitar 
o escopo, os requisitos, as responsabilidades e as obrigações de cada uma das 
partes.  
 
De outro modo, o contrato não substitui o RRT, sendo que este documento deve ser 
emitido sempre que houver exercício da Arquitetura e Urbanismo, ou seja, elaboração 
de projeto, execução de obra, atividades de gestão, atividades de meio ambiente e 
planejamento regional e urbano, atividades especiais como perícia ou consultoria, 
atividades e ensino e pesquisa, e atividades de engenharia de segurança do trabalho. 
Vamos destacar também em que momento deverá registrar o RRT. Em que momento 
deve ser registrado o RRT. Importante atentar para as condições de tempestividade 
do RRT, dispostas na Resolução N. 91, que variam conforme o grupo das atividades. 
Sempre que houver atividade de Execução, o RRT deve ser emitido antes do início 
da execução e ser afixado no local da obra. Ao final dessa animação vamos direcionar 
para o vídeo sobre o RRT Extemporâneo. 
 
Legislação correlata: 

 
Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010: 
 

https://www.youtube.com/c/sejaumapessoamelhor
https://www.youtube.com/c/EpifaniaExperiencia
https://www.youtube.com/results?search_query=ilustradamente


 

 
 

Art. 45. Toda realização de trabalho (...) será objeto de Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT. 
 
Art. 46. O RRT define os responsáveis técnicos pelo empreendimento de 
arquitetura e urbanismo, a partir da definição da autoria e da coautoria dos 
serviços. 
 
Resolução N. 91, de 09 de outubro de 2014 do CAU/BR: 
 
Art. 1º. A elaboração de projetos, a execução de obras e a realização de 
quaisquer outros serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo (...) 
ficam sujeitas ao Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) (...). 
 

 

5.2.2. A modalidade do RRT Extemporâneo, fora do prazo regular 

 
Nessa animação falaremos sobre a importância do RRT Extemporâneo. Explicar aos 
arquitetos que o RRT, quando efetuado em desconformidade com as condições de 
tempestividade estabelecidas pela Resolução n. 91, será considerado registro 
extemporâneo. O RRT Extemporâneo é um tipo de RRT utilizado sempre que o 
profissional tenha deixado de emitir o documento no prazo correto da atividade 
técnica. São exemplos de situações em que será necessário elaborar o RRT 
Extemporâneo: se a obra ou qualquer atividade de Execução iniciar sem o respectivo 
RRT; ou ainda se o projeto, plano, estudo já foi finalizado sem o RRT dessas 
atividades.  
 
Lembrando que o RRT só será efetivado, ou só terá validade, com a confirmação do 
pagamento da taxa de RRT. Para as situações em que o profissional não registrou no 
SICCAU o RRT dentro do prazo para registrar as atividades técnicas já finalizadas e 
deseja elaborar o RRT Extemporâneo, garantindo a inclusão da atividade no Acervo 
Técnico profissional, será necessário apresentar documentos que comprovem a 
efetiva realização da atividade técnica desempenhada em momento passado e que 
será analisada pela equipe técnica do CAU/SC, evitando possíveis fraudes no 
preenchimento e na constituição do acervo técnico. Ao final dessa animação vamos 
direcionar para a animação sobre a baixa do RRT. 
 
Legislação correlata: 
 

 
Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010: 
 
Art. 50. A falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa responsável (...) 
a multa de 300% (trezentos por cento) sobre o valor da Taxa de RRT não 
paga corrigida (...). 
 
Resolução N. 91, de 09 de outubro de 2014 do CAU/BR: 
 
Art. 17. O requerimento de RRT Extemporâneo constituirá processo 
administrativo, a ser submetido à apreciação do CAU/UF pertinente nos 
termos do art. 10 desta Resolução, que deliberará acerca do registro 
requerido, podendo, quando julgar necessário, efetuar diligências ou 



 

 
 

requisitar outros documentos para subsidiar a análise e decisão acerca da 
matéria. 
 
Art. 16. §1º O requerimento a que se refere este artigo deverá ser instruído 
com: 
 
I - declaração formal do arquiteto e urbanista de que ele é o responsável 
técnico pela atividade a ser registrada; 
 

 
5.2.3. O uso do RRT para as atividades de Arquitetura de Interiores 
 
Nessa animação falaremos sobre a importância de registrar as atividades técnicas de 
Arquitetura de Interiores em RRT. As atividades de interiores podem abranger 
sistemas da edificação muito importantes para o seu funcionamento, podendo 
apresentar um grande risco para a edificação. A execução de obras, reformas e 
mobiliários, conforme cada situação deve haver a supervisão do profissional 
habilitado. São exemplos de atividades que envolvem importantes sistemas da 
edificação que podem gerar algum dano se não for executado com acompanhamento 
de profissional com a devida competência: manutenções estruturais de concreto, 
metal, madeira ou mistas, reformas com demolição de paredes e abertura de vãos, 
instalações de gás canalizado, instalações prediais de prevenção e combate a 
incêndio, instalações elétricas de baixa tensão, utilização de ferramentas de impacto.  
 
O RRT de interiores é um tipo de documento utilizado com mais frequência em 
residenciais multifamiliares, em que há uma administração de condomínio, nesse caso 
o profissional tem o compromisso de apresentar ao Síndico o RRT e o seu plano de 
trabalho, evitando transtornos aos moradores, vizinhos e demais usuários da 
edificação. O síndico poderá responder civil e criminalmente pelos atos realizados no 
interior da edificação, por isso, deverá sempre ter em mãos o documento do 
profissional que estiver atuando na manutenção ou reforma da edificação. As 
atividades de arquitetura de interiores que abrangerem uma área de 70 m² poderão 
ser registradas utilizando o RRT Mínimo (neste caso vamos direcionar para a 
animação do RRT Mínimo). 
 
Legislação correlata: 
 

 
Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010: 
 
Art. 45. Toda realização de trabalho (...) será objeto de Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT. 
 
Resolução N. 91, de 09 de outubro de 2014 do CAU/BR: 
 
Art. 1º. A elaboração de projetos, a execução de obras e a realização de 
quaisquer outros serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo (...) 
ficam sujeitas ao Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) (...). 
 
Resolução N. 21, de 05 de abril de 2012 do CAU/BR: 
 



 

 
 

1.4. ARQUITETURA DE INTERIORES 
 
1.4.1. Projeto de arquitetura de interiores; 
 
1.4.2. Projeto de reforma de interiores; 
 
1.4.3. Projeto de mobiliário; 
 
2.4 ARQUITETURA DE INTERIORES 
 
2.4.1. Execução de obra de interiores; 
 
2.4.2. Execução de reforma de interiores; 
 
2.4.3. Execução de mobiliário; 

 
 
5.2.4. Baixa de RRT 

 
Nessa animação vamos explicar aos arquitetos e urbanistas que a baixa de RRT é o 
ato que demonstra a finalização da atividade técnica. Por exemplo, quando uma 
execução de obra, atividade técnica de materialização, for concluída, é imprescindível 
realizar a baixa do documento para encerrar a participação do arquiteto e urbanista 
na atividade técnica por ele registrada. Ou seja, todas as atividades do grupo de 
execução, assim que finalizadas, deverão ter seus respectivos RRTs baixados. 
Diferente da atividade de execução, todas as demais atividades apresentadas na Res. 
21 do CAU/BR, quando se tratar de atividade técnica de criação e elaboração 
intelectual, a baixa do Registro de responsabilidade técnica será facultativa.  
 
Desse modo, mesmo que a participação do arquiteto e urbanista na atividade tenha 
finalizado, poderá optar por realizar a baixa na data de finalização ou posteriormente. 
Lembrando que somente com a baixa do registro de responsabilidade técnica a 
atividade poderá constituir o acervo técnico. Diante disso, é sempre importante o 
profissional que, por exemplo, estiver ocupando cargo de responsável técnico em uma 
empresa, onde é o único e exclusivo responsável técnico, e eventualmente desocupe 
o cargo, deverá realizar a baixa do seu RRT de cargo e função, evitando que a 
empresa esteja desamparada por um profissional habilitado.  
 
Lembramos ainda que a conclusão da atividade técnica realizada não exime o 
arquiteto e urbanista das responsabilidades administrativa, civil ou criminal pelas 
atividades técnicas realizadas. Ao final da animação vamos direcionar para o vídeo 
sobre Certidão de Acervo Técnico. 
 
Legislação correlata: 
 
 

Resolução N. 91, de 09 de outubro de 2014 do CAU/BR: 
 
Art. 26. Concluída a atividade técnica de Arquitetura e Urbanismo objeto de 
RRT, a baixa do registro é: 
 



 

 
 

I - facultativa, quando se tratar de atividade técnica de criação e elaboração 
intelectual, conforme as listadas nos itens 1 e 3 a 7 do art. 3º da Resolução 
CAU/BR nº 21, de 2012; (esses itens são todos, exceto EXECUÇÃO) 
 
II - obrigatória, quando se tratar de atividade técnica de materialização, 
conforme as listadas no item 2 do art. 3º da Resolução CAU/BR nº 21, de 
2012. (item 2 é o grupo de EXECUÇÃO) 
 
Art. 27. A baixa de RRT significa que, nesse ato, se encerra a participação do 
arquiteto e urbanista na atividade técnica por ele registrada. 
 
Parágrafo único. A conclusão da atividade técnica realizada não exime o 
arquiteto e urbanista e, se for o caso, a pessoa jurídica de Arquitetura e 
Urbanismo, das responsabilidades administrativa, civil ou criminal àquela 
relacionadas. 

 
5.2.5. RDA (Registro de Direitos Autorais) 

 
Nessa animação falaremos sobre o Registro de Direito Autoral e como funciona essa 
requisição. O arquiteto e urbanista sempre deve registrar seus projetos e trabalhos 
técnicos ou de criação no CAU, por intermédio do Registro de Responsabilidade 
Técnico conhecido como RRT, para comprovar sua autoria ou participação e para 
formação de seu acervo técnico. No entanto é facultado para o arquiteto e urbanista, 
brasileiro ou estrangeiro, com registro ativo no CAU, o registro de trabalhos técnicos 
por meio do Registro de Direitos Autorais, conhecido pela abreviação RDA.  
 
Poderão ser registrados no Conselho projetos ou outro trabalho técnico de criação da 
sua autoria que se enquadre na atividades, atribuições e campos de atuação da 
Arquitetura e Urbanismo. Este requerimento será submetido à apreciação da 
Comissão de Exercício Profissional do CAU e a Resolução número 67 do CAU/BR 
dispõe sobre os Direitos Autorais na Arquitetura e Urbanismo. Ao final da animação 
vamos direcionar para o vídeo sobre a assistência jurídica, contextualizando que a 
ausência de um RDA quando envolve plágio, cópia ou reprodução das produções 
intelectuais poderá gerar conflito entre os colegas de profissão no âmbito da comissão 
de ética. 
 
Legislação correlata: 
 

Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010: 
 
Art. 13. Para fins de comprovação de autoria ou de participação e de 
formação de acervo técnico, o arquiteto e urbanista deverá registrar seus 
projetos e demais trabalhos técnicos ou de criação no CAU do ente da 
Federação onde atue. 
 
Resolução N. 67, de 05 de dezembro de 2013: 
 
Art. 7º Para fins de direitos autorais é facultado ao arquiteto e urbanista, 
brasileiro ou estrangeiro, com registro ativo no CAU, registrar neste Conselho 
projeto ou outro trabalho técnico de criação de sua autoria que se enquadre 
nas atividades, atribuições e campos de atuação da Arquitetura e Urbanismo, 
conforme artigos 2º e 3º da Lei 12.378, de 2010, e as resoluções do CAU/BR. 
 



 

 
 

Art. 9º O requerimento constituirá processo administrativo a ser submetido à 
apreciação da Comissão de Exercício Profissional do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo da Unidade da Federação (CEP-CAU/UF) 
pertinente, que, após o exame dos autos, deliberará acerca do registro 
requerido. 
 
§1º A CEP-CAU/UF, quando julgar necessário, poderá efetuar diligências ou 
requisitar outros documentos para subsidiar sua análise e decisão acerca da 
matéria 

 
5.2.6. CAT (Certidão de Acervo Técnico) 

 
Nessa animação falaremos sobre como constituir um acervo técnico ou comprovar as 
atividades técnicas realizadas pelo profissional. A Certidão de Acervo Técnico, 
conhecida com a abreviatura CAT, é um documento que apresenta e atesta a 
existência do conjunto de projetos, obras e demais serviços técnicos realizados pelo 
arquiteto e urbanista e registrados no CAU por meio dos Registros de 
Responsabilidade Técnica (o RRT).  
 
Importante destacar que para constituir o Acervo Técnico do arquiteto e urbanista, 
serão considerados apenas os projetos, obras e demais serviços técnicos de 
Arquitetura e Urbanismo cujos RRT tenham sido devidamente baixados no Sistema 
de Informação e Comunicação do CAU (o SICCAU). Ao final desta animação vamos 
direcionar para o vídeo sobre o Registro de Direito Autoral, contextualizando que para 
algumas produções intelectuais poderá também, além do registro em RRT para 
constituição do acervo técnico, ser requisitado o Registro de Direito Autoral – RDA. 
 
Legislação correlata: 
 

Resolução N. 93, de 07 de novembro de 2014: 
 
Art. 3º. O acervo técnico do arquiteto e urbanista é o conjunto de projetos, 
obras e demais serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo, que 
tenham sido por ele realizados e registrados no CAU/UF por meio de 
Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), nos termos da legislação em 
vigor. 
 
Art. 4º. Para fins de constituição de acervo técnico do arquiteto e urbanista 
somente serão considerados os projetos, obras e demais serviços técnicos 
de Arquitetura e Urbanismo cujos RRT tenham sido devidamente baixados, 
nos termos de normativo próprio do CAU/BR. 
 
6.1 - CAT Simples; 
 
Art. 5º. É facultado ao arquiteto e urbanista solicitar Certidão de Acervo 
Técnico (CAT) relativas às atividades que compõem seu acervo técnico, 
sendo este formado conforme os artigos 3º e 4º desta Resolução. 
 
Art. 6º. A Certidão de Acervo Técnico (CAT) de arquiteto e urbanista é o 
instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos 
assentamentos do CAU/UF o acervo técnico que a constitui. 
 
6.2 - CAT-A; 



 

 
 

 
Art. 10. É facultado ao arquiteto e urbanista solicitar certidão de acervo 
técnico constituída por atividade cuja realização seja comprovada por meio 
de atestado fornecido pela pessoa jurídica contratante, que será denominada 
Certidão de Acervo Técnico com Atestado (CAT-A). 

 
 
5.2.7. Atribuições e competências 

 
Nessa animação falaremos sobre as atribuições e competências do Arquiteto e 
Urbanista, buscando esclarecer quais os campos de atuação. O campo de atuação 
do arquiteto e urbanista pode ser considerado bastante abrangente. O curso de ensino 
superior em Arquitetura e Urbanismo faz parte das Ciências Sociais Aplicadas e na 
formação do profissional são abordados temas como a concepção e execução de 
projetos de Arquitetura e Urbanismo, Arquitetura de Interiores, Conforto Ambiental, 
Arquitetura Paisagística, Patrimônio Histórico e Restauração, Planejamento Urbano e 
Regional, Topografia e levantamentos topográficos cadastrais, Tecnologia de 
Materiais dos elementos e produtos de construção, Sistemas construtivos e 
estruturais, Estudos do Meio Ambiente – campos de atuação do Arquiteto e 
Urbanismo dispostos na Lei 12.378 de 2010. Os campos de atuação profissional para 
o exercício da arquitetura e urbanismo são definidos a partir das diretrizes curriculares 
nacionais que dispõem sobre a formação do profissional arquiteto e urbanista.  
 
A Resolução número 21 do CAU/BR tipifica os serviços de arquitetura e urbanismo 
para efeito de registro de responsabilidade no RRT (Registro de Responsabilidade 
Técnica), de acervo técnico e celebração de contratos. Ao final da animação vamos 
direcionar para o vídeo sobre o RRT, que é o documento onde o profissional especifica 
quais das atividades está exercendo. 
 
As atividades e campos de atuação estão definidos em Lei, e tipificados na Resolução 
n. 21. 
 
Legislação correlata: 
 

Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010: 
 
Art. 2º. As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em: 
 
I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; 
 
II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; 
 
III - estudo de viabilidade técnica e ambiental; 
 
IV - assistência técnica, assessoria e consultoria; 
 
V - direção de obras e de serviço técnico; 
 
VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, 
auditoria e arbitragem; 
 



 

 
 

VII - desempenho de cargo e função técnica; 
 
VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária; 
 
IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, 
mensuração e controle de qualidade; 
 
X - elaboração de orçamento; 
 
XI - produção e divulgação técnica especializada; 
 
XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico. 
 
Parágrafo único. As atividades de que trata este artigo aplicam-se aos 
seguintes campos de atuação no setor: 
 
I - da Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos; 
 
II - da Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos de 
ambientes; 
 
III - da Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para 
espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e 
praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de várias 
escalas, inclusive a territorial; 
 
IV - do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, 
paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções 
tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, 
conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades; 
 
V - do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos 
de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados 
nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema 
viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão 
territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, 
remembramento, arruamento, planejamento urbano, plano diretor, traçado de 
cidades, desenho urbano, sistema viário, tráfego e trânsito urbano e rural, 
inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em 
áreas urbanas e rurais; 
 
VI - da Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos 
cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de 
paisagismo, foto-interpretação, leitura, interpretação e análise de dados e 
informações topográficas e sensoriamento remoto; 
 
VII - da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de 
construção, patologias e recuperações;  
 
VIII - dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de 
estruturas e aplicação tecnológica de estruturas; 
 
IX - de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo; 
 
X - do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de 
condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, 
organização e construção dos espaços; 



 

 
 

XI - do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, 
Licenciamento Ambiental, Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e 
Desenvolvimento Sustentável. 
 
Art. 3º. Os campos da atuação profissional para o exercício da arquitetura e 
urbanismo são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais que 
dispõem sobre a formação do profissional arquiteto e urbanista nas quais os 
núcleos de conhecimentos de fundamentação e de conhecimentos 
profissionais caracterizam a unidade de atuação profissional. 

 
Resolução n. 21: tipifica os serviços de arquitetura e urbanismo para efeito de registro 
de responsabilidade, acervo técnico e celebração de contratos de exercício 
profissional; 
 
5.2.8. Carteira Profissional e Certidão de Registro 

 
Nessa animação vamos informar sobre a carteira profissional e a Certidão de Registro. 
A carteira profissional do arquiteto e urbanista é um documento que possui fé pública 
e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. O requerimento da 
carteira de identificação profissional é facultativo. Poderá requerer a Carteira de 
Identidade Profissional de Brasileiro o arquiteto e urbanista brasileiro detentor de 
registro definitivo ativo no CAU. Já a Carteira de Identidade Profissional de Estrangeiro 
poderá requerer o arquiteto e urbanista estrangeiro portador de registro de estrangeiro 
ativo no CAU.  
 
Por fim, a Carteira de Identidade Profissional Provisória poderá ser requerida pelo 
arquiteto e urbanista brasileiro ou estrangeiro, detentor de registro provisório no CAU. 
Cabe alertar que a carteira não comprova o registro ativo no CAU. Para emitir a 
carteira será realizada a coleta biométrica de modo presencial, após agendamento. A 
carteira apresenta informações como: a identificação biométrica, o número do registro, 
dados pessoais, foto, assinatura do profissional. 
 
Já a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQPF) é o documento que 
certifica, para efeitos legais, que o arquiteto e urbanista encontra-se com registro ativo 
e sem débito junto ao CAU. A CRQPF conterá as informações dispostas no Art. 23 da 
Resolução N. 93, de 07 de novembro de 2014, do CAU/BR. Ao final da animação 
vamos direcionar para o vídeo de registro de atividade de arquitetura de interiores em 
RRT.  
 
CARTEIRA 
 

Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010: 
 
Art. 8. A carteira profissional de arquiteto e urbanista possui fé pública e 
constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. 
 
Resolução n. 146, de 17 de agosto de 2017: 
 
Art. 5. É facultado ao arquiteto e urbanista requerer a carteira de identificação 
profissional (...). 

 



 

 
 

Não comprova registro ativo no CAU, pois não é mais obrigatória a devolução em caso 
de interrupção do registro. 
 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

 
Resolução N. 93, de 07 de novembro de 2014: 
 
Art. 22. A Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQPF) é o 
documento que certifica, para os efeitos legais, que o arquiteto e urbanista 
encontra-se com registro ativo e sem débito junto ao CAU. 

 

5.2.9. Placa de Obra 

 
Nessa animação vamos explicar quais são os requisitos mínimos para elaborar uma 
placa de obra e informar quais os dados necessários para indicar o responsável 
técnico Arquiteto e Urbanista nos documentos, placas e peças publicitárias. Projetos, 
obras e serviços no âmbito da Arquitetura e Urbanismo deverão informar sempre qual 
o Responsável Técnico, indicando os seguintes dados principais: nome(s) do(s) 
responsável(is) técnico(s); título profissional e número(s) de registro no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU); atividade(s) técnica(s) desenvolvida(s).  
 
Essas informações deverão ser expostas em caracteres claramente legíveis ao 
público destinatário da comunicação, conforme o caso, em documentos, placas, 
peças publicitárias e outros elementos de comunicação, dirigidos aos clientes, ao 
público em geral e ao CAU. Em documentos oficiais vinculados a projetos, obras ou 
serviços, além das informações principais citadas anteriormente, deverão indicar 
ainda: número(s) do(s) CPF do(s) arquiteto(s) e urbanista(s) e número(s) do(s) CNPJ 
da(s) pessoa(s) jurídica(s) de Arquitetura e Urbanismo, sendo obrigação de indicar as 
informações daquele que tem controle sobre a emissão dos documentos.  
 
Já no local de execução de obras, de montagens ou de serviços de Arquitetura e 
Urbanismo, deverão ser afixadas placas de identificação e mantidas no local, desde 
o início até o término da obra, montagem ou serviço – o término é o ato de baixa do 
RRT. Nas placas deverão ser informados: os nomes dos profissionais e, se houver, 
pessoas jurídicas; as atividades técnicas e o número do RRT; o título profissional e o 
número de registro no CAU; e o endereço, e-mail ou telefone do profissional ou da 
pessoa jurídica. Os dados necessários para preencher documentos, placas ou peças 
publicitárias poderão ser consultados no Sistema de Informação e Comunicação do 
CAU – SICCAU, poderá também consultar o seu número de registro no CAU na 
própria carteira profissional (vamos direcionar para a animação sobre a Carteira 
Profissional). 
 
O tamanho da fonte do texto ou a dimensão da placa deverão garantir caracteres 
claramente legíveis. 
 
Legislação correlata: 
 
 
 



 

 
 

Resolução n. 75, de 10 de abril de 2014: 
 
Art. 1º. A responsabilidade técnica por projetos, obras e serviços no âmbito 
da Arquitetura e Urbanismo deverá ser indicada mediante a informação dos 
seguintes dados: 
 
- nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s); 
 
- título profissional e número(s) de registro no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU); 
 
- atividade(s) técnica(s) desenvolvida(s). 
 
Parágrafo único. As informações a que se referem os incisos deste artigo 
deverão ser expostas em caracteres claramente legíveis ao público 
destinatário da comunicação. 

 

DA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM PLACAS 
 

Art. 6. No local de execução de obras, de montagens ou de serviços no 
âmbito da Arquitetura e Urbanismo deverão ser afixadas placas de 
identificação do exercício profissional, indicando os responsáveis técnicos 
pelas atividades desenvolvidas. 
 
§1º As placas (...) deverão ser mantidas no local, desde o início até o término 
da obra, montagem ou serviço considerado. 
 
§2º Para os fins do que dispõe o parágrafo anterior, será considerado término 
da obra, montagem ou serviço o ato de baixa do Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) referente à atividade correspondente. 
 
Art. 7. Nas placas de que trata o artigo anterior, deverão ser informados: 
 
- nome(s) do(s) arquiteto(s) e urbanista(s) responsável(is) e, se houver, da(s) 
pessoa(s) jurídica(s) de Arquitetura e Urbanismo, com identificação da(s) 
atividade(s) técnica(s) sob sua(s) respectiva(s) responsabilidade(s) e 
número(s) de RRT correspondente(s); 
 
- título profissional e número(s) de registro no CAU; 
 
- endereço, e-mail ou telefone do(s) arquiteto(s) e urbanista(s) ou da(s) 
pessoa(s) jurídica(s) de Arquitetura e Urbanismo. 

 

5.2.10. Orientação aos acadêmicos (exercício ilegal) 

 
Contratação e Atuação Profissional. 
 
Nessa animação vamos falar a respeito do estudante, os cuidados e as possíveis 
consequências da atuação durante o período de formação. O estudante do curso 
superior em Arquitetura e Urbanismo pode realizar estágio nos campos de atuação da 
Arquitetura e Urbanismo, com a supervisão de Arquiteto e Urbanista devidamente 
habilitado no CAU. Não há previsão legal para o estudante, aprendiz, atuar como 
responsável técnico em projeto ou execução de obras, pois está em fase de formação. 
Sua participação na equipe de trabalho tem a finalidade de aperfeiçoar conhecimento 
artístico, técnico e científico, sempre acompanhado da supervisão de um profissional. 



 

 
 

O trabalho desempenhado pelo estudante de Arquitetura e Urbanismo, tanto nos 
estágios quanto nas disciplinas acadêmicas, faz parte do seu portfólio de formação 
profissional. No entanto, como são atividades não registradas em RRT, não fazem 
parte do seu acervo técnico registrado no CAU. O estudante que desejar publicar os 
trabalhos acadêmicos ou sua participação em projetos de estágio profissionalizante 
no perfil das mídias sociais deverá referenciar o autor responsável e indicar que é 
estudante de graduação em Arquitetura e Urbanismo, porque ainda não possui o título 
de Arquiteto e Urbanista. Inclusive os Bacharéis em Arquitetura e Urbanismo, ou seja, 
já formados, tem obrigação de registro no CAU para fazer uso do título de Arquiteto e 
Urbanista para fins de exercício profissional. O bacharel que não estiver registrado ou 
com registro interrompido, comete uma irregularidade, já o estudante é considerado 
pessoa física não habilitada (leigo) e comete o exercício ilegal da profissão, infringindo 
a Lei 12.378/2010. 
 
Ao final da animação vamos questionar aos acadêmicos se eles conhecem quais são 
as atribuições do arquiteto e urbanista, e direcionar para o vídeo sobre Atribuições e 
Competências. 
 
5.2.11. Assistência Jurídica – assuntos mais recorrentes 
 
Nessa animação vamos falar sobre quais os assuntos mais recorrentes do exercício 
profissional que o Arquiteto e Urbanista deve se atentar para evitar faltas do Código 
de Ética e Disciplina. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina não 
presta serviços de assistência jurídica aos profissionais. A Assessoria Jurídica do 
CAU/SC atua frente às demandas deste conselho e também na condução de 
processos internos, bem como auxilia nos trabalhos da Comissão de Ética e Disciplina 
do CAU/SC. Esta é uma comissão ordinária que analisa os processos com indícios de 
faltas éticas cometidas pelos profissionais.  
 
Segundo a CED-CAU/SC, os três temas mais recorrentes que devem ser destacados 
aos profissionais são os seguintes: a) Descumprimento contratual (muitas vezes 
decorrente da falta de objetividade na especificação das obrigações contratuais); b) 
Erro técnico, negligência, imperícia e imprudência; c) Obra irregular (em grande parte 
envolvendo desrespeito à legislação ambiental ou a embargo administrativo). Esses 
são os assuntos mais recorrentes, mas poderão ser discutidos outros assuntos no 
âmbito da ética, envolvendo um ou mais arquitetos, como por exemplo o plágio, 
reprodução ou cópia de projetos. Ao final da animação vamos direcionar para o vídeo 
sobre a indicação da responsabilidade técnica em placas, contextualizando que a 
ausência de placa ou documento com a indicação do responsável técnico poderá 
acarretar em sanção ética. 

 
5.2.12. O uso do RRT Mínimo. 

 
Nessa animação falaremos sobre a possibilidade de uso do RRT Mínimo e os 
cuidados que o profissional deve tomar ao utilizar esta modalidade de RRT. Com a 
Resolução n. 177, de 31 de julho de 2019, o CAU/BR criou o RRT Social e alterou o 
RRT Mínimo. A intenção foi desvincular o RRT Mínimo da produção de Habitação de 
Interesse Social. Agora a HIS passa a ser vinculada ao RRT Social. “Na prática, isso 



 

 
 

significa que em serviços que envolvam intervenções até 70 m², seja para uso 
residencial ou comercial, será possível a emissão de um único RRT, contendo 
atividades técnicas dos grupos de projeto, execução e atividades especiais, 
conjuntamente.  
 
Desde que o serviço tenha um único contratante e sejam realizadas no mesmo 
endereço” (CAU/BR). “A alteração promove uma redução de custos para os 
profissionais – de até três vezes o valor a ser recolhido –, possibilitando o pagamento 
da taxa de apenas um (01) RRT, dentro das normas estabelecidas no RRT mínimo” 
(CAU/BR). O RRT Mínimo poderá ser usado quando a intervenção tem até 70m², as 
atividades técnicas devem estar no Grupo 1 (de Projeto), 2 (de Execução) ou 5 (de 
Atividades Especiais) da Resolução N. 21 do CAU/BR, e ainda as atividades deverão 
ter um único endereço e contratante.  
 
Desse modo o RRT Mínimo contempla obras de reformas em condomínios 
residenciais e comerciais, além de trabalhos realizados em feiras e eventos, trazendo 
maior praticidade ao profissional. Atenção, como a área de intervenção em 
determinadas situações poderá ser apenas um ambiente de uma residência ou parte 
de uma edificação, abrangendo atividades de projeto e execução, caso ocorra revisão 
do contrato de prestação de serviços e o profissional necessite realizar projeto ou 
execução de uma área superior aos 70 m², retificando a área inicial, não poderá utilizar 
o mesmo documento, deverá emitir um RRT Simples para cada grupo de atividade, 
contendo a área superior aos 70 m². 
 
 
6. PREÇO 
O valor estimado para contratação segue nos seguintes termos: 
 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIF. 

QUANTIDADE 
 

VALOR UNITÁRIO 
(1 vídeo + 1 

teaser) 

VALOR 
GLOBAL 

ESTIMADO 

1 

1 vídeo + 1 teaser 
(conforme item 5 e 
demais disposições  

deste termo) 

07 (sete) vídeos + 
07 (sete) teasers  

R$ 6.459,00 R$ 45.213,00 

 
 

7. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

7.1. Deverá ser comprovada por meio de apresentação de ao menos 03 (três) 
Atestados de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando ter o licitante prestado serviços compatíveis com o objeto da 
contratação; 
7.1.1. Entende-se por serviços compatíveis, principalmente a roteirização e a 
produção de vídeo com utilização de técnicas de animação. 
 
 



 

 
 

8. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
 

O critério de seleção será o de menor preço. 
 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
I. Executar os serviços conforme especificações deste Termo e com a alocação de 
equipe técnica necessária ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer os materiais e equipamentos necessários, sendo a contratada responsável 
integralmente pela entrega do objeto. 
III. Caso haja necessidade de locução off, deverá ser fornecida alinhada com o escopo 
do assunto e de qualidade compatível. 
IV. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de 
regularidade exigidas no momento da contratação. 
V. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações assim como realizar as alterações 
pertinentes solicitadas pela Comissão. 
VI. Adotar medidas para a prestação dos serviços observando todas as condições e 
especificações aprovadas pela Contratante. 
VII. Oferecer condições materiais para o fornecimento do serviço, objeto deste Termo 
de Referência, condicionado à aprovação através da apresentação de um material 
preliminar, cuja análise será realizada pela Comissão de Exercício Profissional – CEP 
do CAU/SC. 
VIII. Entregar o objeto do contrato pronto para ser analisado e posteriormente ser 
disponibilizado na mídia do CAU/SC. 
IX. Fornecer os arquivos fonte de todo o material produzido. 
X. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas. 
XI. Corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, os documentos entregues, no 
caso de apontamento de inconsistências, erros ou necessidade de aprofundamento 
em algum deles; 
XII. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, ao CAU/SC ou a terceiros. 
XIII. Utilizar empregados habilitados para a execução dos serviços e em conformidade 
com as normas e determinações em vigor. 
XIV. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Administração. 
XV. Relatar ao CAU/SC toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços. 
XVI. Todas as informações obtidas ou extraídas no âmbito da execução dos serviços 
prestados deverão ser tratadas como confidenciais. 
XVII. Designar preposto para representá-la durante a execução do Contrato, o qual 
deverá apresentar-se ao CAU/SC comprovando formalmente a condição de 
representante da CONTRATADA para tal encargo. 
 
 



 

 
 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

I. 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. 
II. Indicar a ordem de realização dos vídeos, assim como, disponibilizar todas as 
informações que se fizerem necessárias. 
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. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 
 
 
11. DO PRAZO DE EXECUÇÃO  

 
12.1. O prazo de execução do presente objeto será de 11 (onze) meses. 
12.1.1. Cada vídeo e seu respectivo teaser deverão ser entregues em até 30 (trinta) 
dias após solicitação da CEP-CAU/SC, devendo ser observado o seguinte 
cronograma de etapas: 
 
1ª etapa: Envio do briefing (CAU/SC); o envio dos briefings elaborado pela CEP-
CAU/SC será em até 03 (três) dias. 
 
2ª etapa: De-briefing (Contratada e CAU/SC). Momento em que a Contratada levanta 
dúvidas, esclarece o briefing e formata um novo briefing (de-briefing). A Contratada 
deverá apresentar em 02 (dois) dias após a reunião. 
 
3ª etapa: Aprovação do de-briefing (CAU/SC). Os de-briefings deverão ser elaborados 
em conjunto, entre a CEP-CAU/SC e a Contratada, sendo que a Contratada deverá 
apresentar roteiro 02 (dois) dias após a reunião, a ser aprovado pela CEP-CAU/SC 
em 02 (dois) dias. Em caso de não aprovação pela CEP-CAU/SC, a Contratada 
revisará o de-briefing conforme os prazos para aprovação da CEP-CAU/SC. As 
aprovações entre as fases de de-briefing e aprovação do de-briefing pode levar mais 
tempo caso não seja aprovado ou precise de mais reuniões de alinhamento. 
 
4ª etapa: Roteiro ilustrado (Contratada – após aprovação do de-briefing). O roteiro 
pré-definido deverá ser ilustrado em um prazo de 05 (cinco) dias. O Roteiro Ilustrado 
tem como principal objetivo indicar a sequência do conteúdo antes da produção da 
animação, contendo imagens, textos, elementos gráficos de forma estática, ainda em 
uma versão preliminar, contendo diretrizes para a configuração da arte e design da 
animação. 
 
5ª etapa: Aprovação do roteiro ilustrado (CAU/SC). O roteiro ilustrado deverá ser 
aprovado pelo CAU/SC em 03 (três) dias. 



 

 
 

 
6ª etapa: Produção da animação (Contratada). Após aprovado o roteiro ilustrado, a 
Contratada deverá entregar a animação montada/pré-pronta. A entrega da versão 1 
(V1) para aprovação deverá ocorrer entre 05 (cinco) dias a 10 (dez) dias. 
 
7ª etapa: Aprovação da versão 1 (CAU/SC). O CAU/SC deverá aprovar a versão 1 
(V1) em 03 (três) dias. Não sendo aprovado, a animação Versão 1 (V1) deverá ser 
revisada e a Contratada deverá fazer os ajustes, enviando a Versão 2 (V2) e assim 
sucessivamente até a Aprovação Final, seguindo para finalização pela Contratada. 
 
8ª etapa: Finalização dos arquivos. Após a Aprovação Final, a Contratada deverá 
gerar as versões em formatos digitais para o CAU/SC e realizar a entrega em 02 (dois) 
dias. 
 
12.1.2. Entre cada solicitação de vídeo + teaser estima-se que a CEP-CAU/SC 
necessitará de um intervalo de 20 dias para encaminhamento do próximo tema. 
 
 
13. FISCALIZAÇÃO 

 
13.1. Ficam nomeados como fiscal o Arquiteto e Urbanista, Fernando Augusto Yudyro 
Hayashi, e-mail: fernando.hayashi@causc.gov.br, e como suplente Assistente 
Administrativa, Juliana Donato Tacini, e-mail: juliana.tacini@causc.gov.br. 
 
13.2. Fica nomeado como gestor o Secretário dos Órgãos Colegiados, Jaime Teixeira 
Chaves, e-mail: jaime.chaves@causc.gov.br. 
13.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução do serviço consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e 
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 
que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento deste Termo, 
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, 
previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em 
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser 
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática. 
13.7. Durante a execução do objeto, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível 
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para 
requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 
13.8. O fiscal deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços realizada. 
13.9. O fiscal poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho 
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e qualidade da prestação dos serviços. 
13.10. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá 
ser verificada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na 
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 
como: marca, qualidade e forma de uso. 
13.11. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e 
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.12. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto contratual cabe ao 
Fiscal da Contratante, o qual ficará responsável pelo ACEITE DO SERVIÇO e 
determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
13.13. O fiscal deverá encaminhar nota fiscal, juntamente com o aceite do serviço, 
para o e-mail financeiro@causc.gov.br. 
 

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 serviços/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 
serviços realizados sem o devido aceite. 
14.8. Caso a CONTRATADA não seja optante do SIMPLES NACIONAL, o Conselho 
de 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. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 
CONTRATADA que: 
15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou cometer fraude fiscal. 
15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções: 
15.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 
 
15.2.2. Multa de: 
 
15.2.2.1. 1% (um por cento) por dia sobre o valor global (anual) em caso de atraso na 
execução dos serviços, limitada a incidência a 10 (dez) dias. Após o décimo dia e a 
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
15.2.2.2. 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor global (anual), 
em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 
acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
15.2.2.3. 30% (trinta por cento) sobre o valor global (anual), em caso de inexecução 
total da obrigação assumida; 
15.2.2.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 
15.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o CAU/SC, pelo prazo 
de até dois anos; 
15.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da 
União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco 
anos; 
15.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 
administrativa no subitem 15.1 deste Termo. 
15.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados. 



 

 
 

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

16. DA VIGÊNCIA 
 

O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data da contratação, podendo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no art. 57 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 

Florianópolis/SC, 09 de fevereiro de 2022. 
 

Aprovado pela Comissão de Exercício Profissional por meio da Deliberação CEP-
CAU/SC nº 078 de 29 de outubro de 2021. 

 
 
 
 
Fernando Augusto Yudyro Hayashi 
Arquiteto e Urbanista – CAU/SC 
 
De acordo: 
 
 
Presidente do CAU/SC 
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