
 

 

 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021 

 
 

  
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA – CAU/SC, com 
sede na Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 260, 6° Andar, Edifício Royal Business Center, 
CEP 88.015-300 - Centro, Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ sob nº 14.895.272/0001-01, 
neste ato representado pela sua Presidente, Sra. Patrícia Figueiredo Sarquis Herden, 
arquiteta e urbanista, portadora da Carteira de Identidade n° 18346723, expedida pela 
SSP/SC, inscrito no CPF sob n° 887.797.009-00, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 03/2021, 
publicada no Diário Oficial de União de 08/11/2021, processo administrativo n.º 013/2021, 
RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de 
acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:  
 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual 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, 

especificado(s) no(s) grupo(s)/item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão 

nº 03/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo/Item 
  

 

Fornecedor:  
Razão Social: ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA-ME  
CNPJ: 07.412.297.0001-41  
Endereço: Rua Antonio De Couros, 474, Vila Palmeiras – São Paulo – SP CEP: 02726-
000  
E-mail: acacmarauto@gmail.com   
 
Representante: 
Thalisson Henrique De Souza Oliveira  
RG: 18.685.355 CPF: 124.413.536-40 
Telefone: (11) 3931 - 4569 
Especificação Marca Unidade Quantidade Valor Un.  

mailto:acacmarauto@gmail.com


 

 

GRUPO 1 1 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, 

Archote Garrafa 
5L 

243 R$9,70  

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

Start Frasco 
1L 

610 R$ 14,00 

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

Start Frasco 
1L 

770 R$ 7,29 

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

Coala Frasco 
140 
ml 

450 R$ 9,77 

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

Arqplast Unidade 29 R$ 344,81 

6 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 

Kalipto Frasco 
1L 

450 R$ 7,40 

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

Minuano Frasco  
500mL 

522 R$ 2,26 

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

Condor Unidade 30 R$ 4,92 

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

Sanilux Unidade 125 R$6,35 

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

Duster Unidade 27 R$ 18,09 

11 Esponja limpeza, material: espuma , fibra sintética, 
formato: retangular, abrasividade: média, 
aplicação: limpeza geral, características  
adicionais: dupla face, comprimento mínimo: 110 
mm, largura mínima: 75 mm, espessura mínima: 
20 mm 

Scotch 
Brite 

Unidade 570 R$ 1,22 

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

Martins Unidade 470 R$ 4,01 

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

Nobre Unidade 185 R$ 6,72 

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

Start Frasco  
500mL 

222 R$ 4,63 



 

 

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

Cif Frasco  
300mL  

278 R$ 5,63 

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

Start Frasco  
500mL 

290 R$ 9,15 

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

Veja Frasco  
500mL 

270 R$ 8,33 

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

Poliflor Frasco  
200mL  

150 R$ 4,71 

19 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 

Lalan Par 65 R$ 594,75  

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

Martins Unidade 160 R$ 5,28 

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

Martins Unidade 440 R$ 4,61 

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

Pato Unidade 560 R$ 1,89 

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

Conde Pacote c/  
1kg  

Embalag
em  
5 

Unidades 

25 R$ 9,33 

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

Omo Pacote  
1,00 KG 

87 R$ 9,66 

25 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 

Premisse Galão 5L 98 R$ 26,74 

26 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 

Embalixo Pacote c/  
100  

Unidades  

79 R$ 18,17 

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

Embalixo Pacote c/  
100  

Unidades 

55 R$ 11,79 

28 Saco plástico lixo, capacidade: 50 l, cor: preta, 
largura: 63 cm, altura: 80 cm, características 

Embalixo Pacote c/  
100  

30 R$ 19,76 



 

 

adicionais: peça única, suporta 10kg, identificado, 
etiquetado, espessura: 0,06 mm, material: 
polietileno alta densidade  

Unidades 

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

Minuano Frasco  
500mL 

310 R$ 4,56 

30 Vassoura, material cerdas: náilon, material cabo: 
madeira, material cepa: plástico resistente, 
comprimento cepa: 10 cm, comprimento cerdas: 
14 cm, largura cepa: 30 cm, altura cepa: 5 cm, 
comprimento cabo: 115 cm  

Bettanin Unidade 59 R$ 12,63 

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

Condor Unidade 20 R$ 14,04 

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

Tssaper Unidade 5 R$ 245,65 

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

Mor Unidade 15 R$ 20,93 

39 Pano limpeza, material: 100% em fibra de viscose, 
látex sintético, comprimento: 300 m, largura: 33 
cm, características adicionais: micro  
perfurado, gramatura 1g,m2,multiuso,  
aplicação: uso geral, cor: verde, tipo: bobina 

Mrplus Rolo 
300m 

20 R$ 135,25 

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

Sanches Unidade 17 R$ 24,36 

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

Embalixo Pacote  
100,00 

UN 

18 R$ 21,12 

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

Embalixo Pacote  
100,00 

UN 

32 R$ 72,44 

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

Embalixo Pacote  
100,00 

UN 

19 R$ 40,97 

44 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  

Mblife Pares 73 R$ 6,87 

45 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 

Nobre Conjunto 10 R$ 77,18 

GRUPO 2 32 Luva para procedimento não cirúrgico, material: 
látex, tamanho: médio, características adicionais: 
sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável 

Descarpac
k 

Caixa c/  
100  

Unidades 
 

48 R$ 42,50 

33 Máscara multiuso, material: 100% algodão, tipo 
uso: reutilizável, finalidade: proteção individual,  

Descarpac
k 

Unidade 590 R$ 2,86 



 

 

dupla camada, tipo correia: ajuste c, elástico 
orelhas, tamanho: adulto, cor: com cor, 
características adicionais: semifacial, modelo 
anatômico  

34 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)  

Ortho 
Pauher 

Unidade 70 R$ 10,00 

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

Descarpac
k 

Caixa 
com 50 

unidades 

137 R$ 9,00 

 

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E  PARTICIPANTES 

3.1. O órgão gerenciador será o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – 

CAU/SC. 

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços, as abaixo 

descritas, sendo as quantidades do órgão gerenciador e de cada participante as seguintes: 

ITEM 
 

QUANTIDADE 
 

CAU CRMV CRT CRO CREF 

1 15 80 20 80 48 

2 100 150 100 200 60 

3 100 200 100 250 120 

4 80 40 10 100 220 

5 5 10 6 0 8 

6 30 50 50 80 240 

7 80 100 70 200 72 

8 5 0 10 0 15 

9 5 20 20 20 60 

10 5 10 4 8 0 

11 100 80 100 150 140 

12 100 50 100 100 120 

13 25 50 10 50 50 

14 20 60 20 50 72 

15 40 60 30 100 48 

16 60 20 50 100 60 

17 50 40 20 100 60 



 

 

18 40 60 50 0 0 

19 5 20 0 20 20 

20 20 60 30 20 30 

21 40 130 50 100 120 

22 120 100 0 200 140 

23 10 0 6 3 6 

24 5 40 10 20 12 

25 10 10 16 50 12 

26 5 40 10 0 24 

27 5 0 10 40 0 

28 10 10 10 0 0 

29 100 80 100 0 30 

30 5 10 10 30 4 

31 5 5 6 0 4 

37 1 2 0 2 0 

38 3 6 0 6 0 

39 3 4 10 2 1 

40 1 10 6 0 0 

41 1 0 2 15 0 

42 1 0 2 15 14 

43 1 0 8 10 0 

44 1 0 0 24 48 

45 1 6 0 0 3 

32 2 5 5 24 12 

33 90 0 0 0 500 

34 10 10 0 50 0 

46 1 100 6 30 0 

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, 

não podendo ser prorrogada. 

 

6. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS ITENS 

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 CONTRATANTE.  



 

 

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 em resposta ao e-mail que enviou a solicitação do(s) item 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, 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 solicitante, nos 

seguintes endereços: 

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; 

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; 

Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina – CRO/SC: Rua Duarte Schutel, nº 

351 – Centro, CEP 88015-640 - Florianópolis/SC; 

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 4ª Região – CRT-04: Rua Felipe Schmidt, nº 

390, Galeria Comasa, sala 810 - Centro, CEP 88010-001 - Florianópolis/SC. 

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 do 

termo de liquidação da nota fiscal, caso não haja ressalvas.  

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). 

 

7.  REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1. O CONTRATANTE realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 

registrados nesta Ata.  

7.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

7.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução 

dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

7.3.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original.  

7.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados; e 

7.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

7.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

7.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

7.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

7.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 



 

 

7.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

7.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.6.1, 7.6.2 e 7.6.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

7.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

7.8.1. por razão de interesse público; ou 

7.8.2. a pedido do fornecedor.  

8. DAS PENALIDADES  

8.4. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital e no Termo de Referência. 

8.5. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações 

dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

8.6. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 

previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 

procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 

do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital. 

9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, 

§1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 

contratação dos itens nas seguintes hipóteses: 

9.3.1.  Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de 

quantitativos definidos no certame; ou 

9.3.2.  Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja 

o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. 



 

 

9.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes 

que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do 

certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do 

Decreto n. 7.892, de 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em via digital, depois 

de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 

órgãos participantes. 

 

Florianópolis, 09 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 
___________________________________ 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Presidente do CAU/SC 

CONTRATANTE 

  

 

_____________________________________ 

Thalisson Henrique De Souza Oliveira 

Proprietário 

CONTRATADA 
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