
 
 

1 

 

ANEXO II  
 MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2019 
 

(papel timbrado da empresa) 
 
Ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC 
 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
A presente proposta tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de locação de veículos (Locadora), automóvel do tipo passeio, sem motorista e 
sem combustível, por quilometragem livre, para atendimento à Presidência, Conselheiros e 
empregados do CAU/SC, em deslocamentos realizados essencialmente no Estado de Santa 
Catarina, mas não se limitando a este, durante 12 (doze) meses consecutivos, em regime de 
empreitada por preço unitário, conforme demanda, conforme as especificações do Termo de 
Referência, que integra para todos os efeitos o Edital. 
 

Item Descrição  Diária Quantidade 
de diárias 
estimada 
anual 

Valor 
unitário 
(R$) 

Valor global 
(R$) 

01 

1.1. Locação de veículos: Veículo tipo 

automóvel de passeio, sedan ou 

hatchback, 04 (quatro) portas, 

capacidade para 05 (cinco) passageiros 

(incluído motorista), motor apto a utilizar 

álcool e/ou gasolina, motor de 1.4 litros 

ou superior, com ar condicionado, vidros 

e travas elétricas, direção elétrica ou 

hidráulica, sistema de som e navegador 

GPS, com seguro completo e equipado 

com todos os itens de segurança 

exigidos pela legislação na ocasião de 

cada locação. 

 

24 
horas 

150   

 
Valor unitário por extenso:____________________________________ 
Valor global por extenso:____________________________________ 
 
 
NOME DA EMPRESA:............................................................................................ 
ENDEREÇO: ....................................................................................................... 
CIDADE:...........................CEP..................................ESTADO:........................................... 
FONE/FAX DA EMPRESA:........................................................................ 
E-MAIL: ...................................................................... 
FONE/FAX DO REPRESENTANTE:........................................................................ 
CNPJ N.º: ...................................................................................................... 
BANCO:..................... AGÊNCIA: ............... CONTA CORRENTE: .................................. 
 

a) Validade da proposta: 60 dias. 
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b) Concordo com todas as exigências do presente Pregão. 
c) Concordo em apresentar, na eventual assinatura de contrato, o alvará de 

funcionamento da empresa. 
d) Declaro, para fins de assinatura de contrato, dispor de unidades de atendimento 

para retirada e devolução de veículos em Santa Catarina, com pelo menos 1 

(uma) unidade em cada uma das seguintes cidades: Florianópolis, Blumenau, 

Joinville, Criciúma e Chapecó. 

 
 
Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa. 
 
 
Local/Data 

 
 

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


