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COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 

 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de locação de veículos, com e sem motorista, por 
demanda, para atender às necessidades eventuais do CAU/SC, com diversos 
tipos de veículos, conforme especificações e quantitativos estimados, constantes 
dos anexos I e II do presente edital. 
 
 
Atenção: 
Preencher os dados abaixo e encaminhar para pelo e-mail: 
licitacao@causc.org.br   
 
Empresa 
CNPJ 
Endereço 
Bairro Município 
UF CEP E-mail 
Telefone Celular Fax 
Pessoa para contato: Telefone E-mail 
______________________________________________________________________________ 
(nome/assinatura do responsável) 
 
 
 
O não encaminhamento do recibo poderá implicar a ausência de comunicação de 
eventuais alterações, adequações, adiamento ou outras informações relativas ao 
presente credenciamento, podendo acarretar prejuízos ao interessado, não 
podendo este alegar desconhecimento das informações que eventualmente 
venham a ser divulgadas àqueles identificados pela apresentação deste recibo. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 102/2013 

TIPO: MENOR PREÇO  

 

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, por intermédio da Comissão de 
Licitação, torna público que, conforme dispõem a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, o Decreto nº 3.555, de 08-08-2000, e alterações posteriores, com aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.666/93 e demais legislação complementar vigente e 
pertinente à matéria, promoverá a LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO, na forma 
presencial, do tipo menor preço, com fornecimento parcelado e adjudicação por 
lote, na data, horário e endereço abaixo indicados, visando ao REGISTRO DE 
PREÇO para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços 
de locação de veículos, com e sem motorista, por demanda, para atender às 
necessidades eventuais do CAU/SC, com diversos tipos de veículos, conforme 
especificações e quantitativos estimados, constantes do Anexo I do presente 
edital. 
 

Os envelopes nº 01 – Proposta Comercial e nº 02 – 
Documentação deverão ser entregues até o horário da sessão pública para o 
recebimento das propostas, que se dará no: 
  

Dia 17/09/2013. 
Local: CAU/SC, na Sala de Licitações, Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 260, 6° 
Andar, Edifício Royal Business Center, CEP 88.015-100 - Centro, Florianópolis/SC. 
Horário: 10:00 horas 

  
Observações:  
 
1. Se no dia supracitado não houver expediente nesta sede, o recebimento e o início 
da abertura dos envelopes relativos a este pregão serão realizados no primeiro dia 
útil subseqüente de funcionamento desta, no mesmo horário e local. 
 
2. As decisões do pregoeiro serão comunicadas diretamente aos interessados 
durante a sessão, sendo lavradas em ata, ou, ainda, a critério do pregoeiro, por 
intermédio de ofício, com comprovação de recebimento. O resultado final do 
certame será divulgado diretamente aos licitantes, desde que todos estejam 
presentes à sessão, ou, na página Web www.causc.org.br, opção transparência. 
 

1. DO OBJETO: 

 

1.1 Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇO para 
contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação 
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de veículos, com e sem motorista, por demanda, para atender às necessidades 
eventuais do CAU/SC, com diversos tipos de veículos, conforme especificações e 
quantitativos estimados, constantes do Anexo I, integrante deste instrumento 
convocatório. 
 
1.2 O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC não se 
obriga a adquirir o item relacionado da licitante vencedora, nem as quantidades 
indicadas no anexo I, podendo até realizar licitação específica para a contratação, 
hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá 
preferência, nos termos do Artigo 15, §4º, da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 16º do 
Decreto nº 7.892/2013. 

 
1.3 Não será permitida a cotação em quantidade inferior à expectativa mínima, 
com vistas a preservar a economia de escala (art. 23. § 7º, da Lei 8.666/93, 
introduzido pela Lei nº 9.648, de 27/05/98).   

 
1.4 A quantidade requerida em cada Solicitação de Fornecimento poderá ser 
inferior à expectativa mínima de consumo, podendo se consistir numa única 
unidade do respectivo item. 

 
1.5 O prazo de validade do presente Registro de Preços será de 1 (hum) ano, 
prorrogáveis, a contar da data de assinatura da respectiva ata. 
 

2. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, DA DOCUMENTAÇÃO E DO 
CREDENCIAMENTO 

 

2.1 No dia, hora e local designados neste edital, na presença das licitantes e demais 
pessoas presentes à sessão pública, o pregoeiro inicialmente receberá os envelopes 
contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em 
envelopes distintos e lacrados, contendo na parte externa, além do nome da 
empresa, a seguinte identificação: 
 

CAU/SC 

LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2013 

DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

CAU/SC 

LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2013 

PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 
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Observação: em caso de não comparecimento, a declaração escrita (anexo IX) 
deverá vir grampeada por fora do envelope da proposta, dando ciência de que a 
empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 
 

2.2. Em seguida, realizará o credenciamento dos interessados ou de seus 
representantes, que consistirá na comprovação de que possuem poderes para 
formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame, nos termos da 
cláusula III deste edital. 
 

2.2.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante possui 
poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances 
verbais, lavrando-se em ata o ocorrido. 

 
2.2.2. Não comparecendo o representante legal da empresa para o 

credenciamento, a licitante deverá juntar, à proposta, documento que permita 
comprovar que o subscritor da proposta possui poderes para formulá-la, sob pena 
de desclassificação.   
 
2.3. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do 
prazo estabelecido neste edital. 
 
2.4. É vedada a participação: 
  

a) De empresas punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com 
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, durante o prazo 
estabelecido para a penalidade; 

 
b) De empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar 

com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou 
a penalidade; 

 
c) De empresas consorciadas, qualquer que seja a forma de constituição; 
 
d) De empresas distintas através de um único representante; 

 
e) Não poderão participar da licitação, empresas sob processo de falência ou 

concordata, recuperação judicial ou extrajudicial; 
 

f) Não poderá participar deste certame pessoa jurídica em que empregado 
do CAU/SC tenha participação societária e/ou integre o quadro profissional.  

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. O representante da empresa licitante deverá comprovar, na sessão pública, a 
existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática 
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de todos os demais atos inerentes ao certame, através de procuração, ou termo de 
credenciamento, nos termos do modelo constante do anexo IV. 
 
3.2. Nessa fase, observando as disposições do item 5.5., o representante da licitante 
deverá apresentar, conforme o caso, o documento de constituição da empresa ou 
outro documento legal que permita analisar a sua condição de proprietário, sócio 
ou dirigente, bem como para verificar se o credenciante possui os necessários 
poderes de delegação, cujo documento, após análise pelo pregoeiro, será devolvido 
ao licitante. 

4. DA PROPOSTA  

 
4.1. A proposta comercial contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na 
forma e requisitos indicados nos subitens a seguir: 
  
a) Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza, 
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada 
pelo responsável pela empresa; 
 
b) Conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, 
obrigatoriamente, o mesmo da nota de empenho e da nota fiscal, caso seja 
vencedora do certame; 
 
c) Conter a descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as 
especificações constantes do anexo I do presente edital, constando o respectivo 
preço unitário (diária) com e sem motorista, em moeda corrente nacional, em 
algarismos – duas casas decimais após a vírgula – e, de preferência, também por 
extenso; bem como: 

 
c.1) capacidade de fornecimento obedecendo à quantidade exigida, 

conforme estabelecido neste edital; 
 
c.2) considerando que o objeto deste certame será adjudicado a um ÚNICO 

fornecedor, é obrigatória a apresentação de proposta para TODOS os itens 
que compõem o lote; 

 
c.3) Em caso de divergência entre os preços em algarismos e por extenso, 

serão levados em consideração os últimos, e entre os unitários e totais, serão 
levados em consideração os primeiros; 

 
c.4.)  No preço cotado já deverão estar incluídas eventuais vantagens e/ou 

abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação; 

 
d) Conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data-limite para a entrega dos envelopes; 
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g) Deverá conter a identificação do representante da empresa e a respectiva 
assinatura, observando-se que não sendo realizado o credenciamento de que trata 
o item 2.2.2., deverá ser juntado ao envelope de proposta, documento que permita 
comprovar que o subscritor da proposta possui poderes para formulá-la, sob pena 
de desclassificação; 
 
Parágrafo único — Preferencialmente, e exclusivamente para facilitar o 
julgamento por parte do pregoeiro, solicita-se às empresas que apresentem 
suas propostas nos moldes do anexo III. 
 

5. DA HABILITAÇÃO  

 
5.1. O envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes documentos, 
válidos na data inicialmente prevista para sua abertura: 
a) Ato constitutivo da empresa, devidamente registrado, que especifique o ramo 
de atividade, compatível com o objeto da presente licitação;  
b) CND Certidão Negativa de Débito perante o INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Social);  
c) CRF Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço);  
d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União; 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme disposto na Lei n.º 
12.440/2011. 
f) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante; 

f.1) faz prova de regularidade com a Fazenda Estadual a certidão de 
regularidade com o ICMS; 
g) Declaração de atendimento à legislação trabalhista de proteção à criança e ao 
adolescente, conforme modelo constante do anexo VI; 
h) Declaração de inexistência de fato impeditivo de licitar, conforme modelo 
constante do anexo X; 
 
5.2. Os documentos acaso vencidos, poderão na própria sessão, ser apresentados 
atualizados e regularizados.  
 
5.3. As certidões apresentadas deverão estar datadas dos últimos 180 (cento e 
oitenta) dias até a data de abertura do Envelope nº 02, quando não tiver prazo 
estabelecido pelo órgão competente expedidor.  Não se enquadram nesse prazo os 
documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade. 
  
5.4. Em se tratando de licitante em sociedade cooperativa, deverão ser 
apresentados os documentos constantes do item 5.1., à exceção da alínea “a”, cuja 
exigência passa ser a seguinte: 
 
- Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade Estadual, se 
houver, nos termos do art. 107 da Lei nº 5.764/71; 
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- Estatuto social da sociedade em conformidade com as exigências do artigo 21 da 
Lei nº 5.764/71, quando não transcrito no ato constitutivo, registrado na Junta 
Comercial. 
 
5.5. Os documentos exigidos nesta licitação poderão ser apresentados em original, 
por publicação em órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas ou por membro do Comissão de Licitação do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, ou, ainda, pelo 
pregoeiro na sessão de abertura dos envelopes, mediante apresentação dos 
originais pela licitante ou seu representante legal. 
 

5.5.1. As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação 
poderão, também, ser apresentados por documento extraído da internet, ficando, 
nesse caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade pelo 
pregoeiro, no respectivo site do órgão emissor. 
 
5.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar em 
nome da licitante com número do CNPJ, ressalvados os documentos que, pela 
própria natureza, não identifiquem o CNPJ em seu texto. 
  

5.6.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 
da matriz. 
 

5.6.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial. 

 
5.6.3. Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a 

matriz, ou vice-versa, deverão ser apresentados na licitação os documentos de 
habilitação de ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão 
de centralização de recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 

 
5.6.4. A empresa poderá apresentar as certidões de regularidade junto ao INSS 

(CND) e FGTS, citadas no item 5.1., centralizadas junto à matriz desde que 
apresente documento que comprove o Reconhecimento da Centralização do 
Recolhimento expedido pelo órgão respectivo, ou que conste na certidão a validade 
para a matriz e para as filiais. 
 
5.7. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis a quem interessar os 
atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo dos envelopes documentação 
e propostas, até a respectiva abertura. 
  
5.8. Serão aceitas somente cópias legíveis. 
 

5.8.1. Não serão aceitos documentos enviados por fac-símile. 
 
5.9. As alterações que porventura venham a ocorrer na constituição da empresa 
contratada deverão ser previamente informadas à Contratante que decidirá sobre a 
possibilidade de transferência ou cessão das obrigações contratuais, nos termos da 
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legislação vigente e pertinente à matéria. 
 
5.10 Em se tratando de licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, 
deverá ser apresentada toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
  
5.10.1 A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte poderá ser feita mediante apresentação de original ou cópia autenticada da 
comunicação do registro efetuado pelas Juntas Comerciais ou pelos Cartórios de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou, ainda, por Certidão em que conste a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, expedida pelo órgão de 
registro competente, tudo conforme art. 4º do Decreto nº 3.474, de 19/05/2000. 
 
5.10.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é 
assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 2 (dois) 
dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para a 
regularização dessa documentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarada a vencedora do certame, conforme previsto no 
art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
5.11.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação. 
 

6. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO 

 
6.1. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão 
declaração verbal ou escrita (no caso de não-comparecimento, a declaração 
escrita, conforme modelo constante do anexo IX, deverá vir grampeada por fora do 
envelope da proposta) de que cumprem, plenamente, os requisitos de habilitação, 
o que será   consignado em ata, entregando os envelopes com a indicação do objeto 
e do preço oferecidos, quando se procederá à sua imediata abertura e à verificação 
da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste instrumento 
convocatório. 
 
6.2. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as propostas comerciais, 
que deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião 
em que se classificará a proposta de menor preço e aquelas propostas que 
apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento), 
relativamente à proposta de menor preço. 
 

6.2.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), 
oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 
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6.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos 
itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentar novos lances 
verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço até a 
proclamação do vencedor. 
 

6.3.1. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 

6.3.2. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for 
conferida a palavra à licitante, em ordem decrescente de preços. 

 
6.3.3. É vedada a oferta de lance com vistas ao empate. 
 
6.3.4. Dos lances ofertados não caberá retratação. 
 
6.3.5. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocada pelo 

pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a 
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das 
propostas. 

 
6.3.6 Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo PREÇO 

TOTAL DO LOTE. 
 

6.4. Caso as licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 
contratação, podendo o pregoeiro negociar com o proponente, diretamente, para 
que seja obtido preço melhor. 
  
6.5. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 
pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
6.6. Encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro ordenará as propostas pelo critério 
do menor preço de acordo com os valores ofertados e, se for ocaso, não sendo a 
melhor proposta de licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, 
verificará a ocorrência de empate, assim considerada a proposta de microempresa 
ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% superior à mais bem classificada, 
nos termos do artigo 44 e § 2º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 

6.6.1. Verificando-se o empate previsto no artigo 44 e § 2º da Lei 
Complementar nº 123/2006, o pregoeiro abrirá prazo de até 05 (cinco) minutos à 
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, 
oportunizando-lhe  que apresente proposta de preço inferior àquela originalmente 
melhor classificada no certame e, assim, adjudicando o objeto em seu favor. 

 
6.6.2. No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada não exercer a preferência prevista na alínea anterior, serão 
convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese prevista neste subitem e art. 44 e § 2º da Lei 
Complementar nº 123/2006, para o exercício dessa preferência. 
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6.6.3. A abertura e o encerramento do prazo referido neste subitem, serão 

anunciados pelo pregoeiro a todos os licitantes.  
 
6.7. Na hipótese da não-adjudicação em favor de microempresa ou empresa de 
pequeno porte nos termos previstos neste item, o objeto será adjudicado à licitante 
originalmente melhor classificada no certame.  
 
6.8. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor 
preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor 
mais baixo comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, 
decidindo, motivadamente, a respeito. 
 
6.9. Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou 
o menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº. 02 - 
DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação 
fixadas na cláusula V deste edital. 
 
6.10. Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas 
pelo edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. 
 
6.11. Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias ou se a oferta 
não for aceitável, o pregoeiro a inabilitará ou promoverá a desclassificação da 
proposta e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na 
ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 
ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 
 

6.11.1. O envelope nº. 02 das demais licitantes serão devolvidos, após 
expirado o prazo de validade das propostas. 
 
6.12. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o pregoeiro 
poderá negociar com a licitante vencedora, com vistas a obter preço melhor. 
 
6.13. Observando-se o disposto no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, excepcionalmente, 
o pregoeiro poderá suspender a sessão pública para realizar diligências visando 
esclarecer ou complementar a instrução do processo. Nesse caso, deverá ser 
juntada aos autos comprovação documental da pesquisa ou a fonte das diligências 
realizadas. 
 
6.14. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará 
o vencedor proporcionando, a seguir, oportunidade às licitantes para que 
manifestem a intenção de recorrer registrando, na ata da sessão, a síntese de suas 
razões e a concessão do prazo de 3 (três) dias consecutivos para a apresentação 
das razões de recurso, bem como o registro de que todas as demais licitantes 
ficaram intimadas para, querendo, apresentarem contra-razões do recurso em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 



 

11/31 

 

 6.14.1. A falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na 
decadência do direito de recurso por parte da licitante e a adjudicação do objeto 
da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
 6.14.2. A ausência do licitante, ou sua saída antes do término da sessão 
pública, caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer. 
 
6.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e 
verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação 
exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com 
as disposições do item acima. 
 

6.15.1. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo pregoeiro e por todos 
os licitantes presentes. 
 
6.16. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova 
data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as 
licitantes presentes. 
 

7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

 

7.1. No julgamento das propostas considerar-se-á o atendimento às exigências 
estipuladas neste edital e seus anexos e o menor preço total do lote. Além 
disso, será considerado o valor de mercado e a exeqüibilidade dos valores 
ofertados. 
  
7.2. Cabe ao pregoeiro decidir pela realização, ou não, de diligências para esclarecer 
ou complementar a instrução do processo, observado o disposto no art. 43, §3º, da 
Lei nº 8.666/93. 
 
7.3. A classificação das propostas qualificadas será em ordem crescente, a partir da 
de menor preço, assim considerado o valor unitário do bem. 
 
7.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto 
no art. 3º, §2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a classificação será feita, 
obrigatoriamente, por sorteio, que será realizado na própria sessão. 
 
7.5. A adjudicação do objeto deste PREGÃO será por lotes, à licitante cuja proposta 
seja considerada vencedora. 
 
7.6. O resultado da licitação será homologado pelo Presidente do CAU/SC. 

 

8. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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8.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer interessado na licitação poderá impugnar o ato convocatório do Pregão. 
 

8.1.1. A impugnação será dirigida à Comissão Permanente de Licitação, que a 
encaminhará, devidamente informada, à Assessoria Jurídica, para apreciação e 
decisão. 
 
8.2. Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na sessão pública do 
Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das 
razões de recurso. 
 
8.3. O recurso deverá ser dirigido ao pregoeiro, que poderá reconsiderar sua 
decisão, devendo fazê-lo subir, devidamente informado, para apreciação e decisão. 
 
8.4. As demais licitantes, já intimadas na sessão pública acima referida, terão o 
prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contra-razões, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente. 
 
8.5. A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
   
8.6. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto ao 
licitante vencedor. 
 

9. DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
9.1. Após a homologação da presente licitação, será lavrada Ata de Registro de 
Preços com o fornecedor classificado em primeiro lugar e, sendo o caso, com 
aqueles que aceitaram fazê-lo pelo preço do primeiro colocado, caso a quantidade 
máxima fixada no edital não tenha sido atingida pelo primeiro colocado. 
 
9.2. Caso a Ata de Registro de Preços, por qualquer motivo, não venha a ser 
assinada ou seja cancelada, a licitante subseqüente, na ordem de classificação, será 
convocada para nova sessão pública, na qual o pregoeiro examinará a sua proposta 
e qualificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
podendo o pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
preço melhor. 
 
9.3. Integra o presente edital a minuta de Ata de Registro de Preços – Anexo VII, 
que será assinada no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 
convocação para sua assinatura. 
 
9.4. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante prévia consulta ao Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC. 
 

9.4.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
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quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu 
interesse ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC para 
que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados 
- obedecida a ordem de classificação, que poderão optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que 
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.     
 

9.5. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
9.6. O preço registrado poderá ser revisto, de acordo com os termos do Decreto 
7.892/2013 e suas alterações posteriores. 

 

10. DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 

 
10.1. A CONTRATANTE fará as aquisições necessárias mediante a emissão de 
solicitação de fornecimento (Anexo VIII deste edital) e de nota de empenho 
específica, emitida de acordo com os bens e quantidades constantes da referida 
solicitação. 
 
10.2. A solicitação de fornecimento será enviada para a fornecedora, que deverá 
acusar recebimento e prestar os serviços 24 (vinte e quatro) horas, contados a  
partir da data de emissão da solicitação de fornecimento. 
 

11. DO PREÇO 

 
11.1. A CONTRATANTE pagará à(s) fornecedora(s) o preço unitário por item, 
especificado na(s) proposta(s), multiplicado pela quantidade constante da 
solicitação de fornecimento. 
 
11.2. No preço unitário cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou 
abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento. 
 
11.3. Os preços registrados deverão ser sempre adequados ao valor de mercado, 
sob pena de não haver aquisição. 
 

11.3.1. Para aferição do preço, sempre que houver necessidade, proceder-se-á 
à pesquisa de mercado.  

12. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

 

12.1. O objeto da presente licitação deverá ser entregue de acordo com o prazo e 
quantidades especificados na respectiva SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, 
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observado o seguinte: 
 

12.1.1. A entrega deverá ser efetuada, preferencialmente, em horário 
previamente combinado, por meio do telefone (48) 3225-9599, no endereço 
abaixo: 
 

a) Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 260, 6° Andar, Edifício Royal Business 
Center,  CEP 88.015-100 - Centro, Florianópolis/SC 
 
12.1.2. O prazo a ser fixado para a entrega deverá ser de no máximo, 24 (vinte e 
quatro) horas contados a partir da data de emissão da solicitação de 
fornecimento. 

 
12.1.3. Após a entrega do objeto, será fornecido pela CONTRATANTE um 

termo de recebimento provisório. 
  
12.1.4. O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado, expedido 

pelo CAU/SC, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, ocorrerá após a verificação 
da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação por parte do 
CAU/SC. 
 

13. DO PAGAMENTO 

 

13.1. O pagamento correspondente aos serviços solicitados será efetuado por 
intermédio de depósito em conta corrente, ou contra apresentação de boleto, no 
prazo de até 30 (trinta) dias, contados da a partir do recebimento definitivo. 
  

13.1.1. O atesto ocorrerá em até 03 (três) dias úteis após o recebimento 
definitivo do objeto. 
  
13.2. Deverá constar da nota fiscal a agência bancária e o número da conta corrente 
da empresa contratada. 
  
 13.2.1. O número do CNPJ constante da nota fiscal apresentada pela empresa 
deverá ser o mesmo referido na nota de empenho. 
  
13.3 Por ocasião do pagamento, serão retidos os tributos previstos na legislação 
vigente. 
  

13.3.1. Caso a empresa seja optante do SIMPLES, deverá comprovar esta 
condição mediante a apresentação de declaração emitida na forma constante do 
anexo IV da IN 1.234/12, da Secretaria da Receita Federal. 

14. DAS PENALIDADES 

 
14.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações estabelecidas neste edital 
poderá sujeitar a LICITANTE, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da aplicação 
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cumulativa com as penalidades previstas nas Leis 10.520/2002 e 8.666/93, às 
seguintes sanções: 
 
a) Multa de 10% (dez por cento), nas hipóteses de inadimplemento total do objeto, 
quais sejam: 1- a recusa de o adjudicatário assinar a Ata de Registro de Preços no 
prazo e forma assinalados no subitem 9.3., 2- a recusa em fornecer totalmente o 
item após a assinatura da Ata; 
 
 a.1) Ocorrida a primeira hipótese supra, o percentual da multa será aplicado 
sobre o valor total estimado para o item, assim considerado o preço unitário 
proposto, multiplicado pela estimativa mínima para o item; 
 
 a.2) Aplicar-se-á a segunda hipótese quando se tratar da primeira solicitação e 
a quantidade solicitada corresponder à estimativa mínima ou for superior a ela. 
Neste caso o percentual da multa será aplicado sobre a quantidade solicitada; 
 

a.2.1) O descumprimento da primeira solicitação, mesmo que inferior a 
estimativa total mínima, será, também, considerado inadimplemento total, no caso 
em que for efetuado o cancelamento do registro de preços por esse motivo. Nesse 
caso, o percentual da multa incidirá sobre a estimativa total mínima para o item; 
 
 a.3) Aplicar-se-á, igualmente, a segunda hipótese no caso de desistência 
injustificada do interessado em cumprir o registro de preço, após a assinatura da 
ata e antes de qualquer solicitação. Neste caso, o percentual da multa incidirá sobre 
a estimativa total mínima para o item; 
 
b) Multa de 10% (dez por cento), exceto quanto ao item 19.2. e subitens, no caso de 
inadimplemento parcial do objeto; 
 
 b.1)    Considera-se inadimplemento parcial do objeto: 
 

b.1.1) Interrupção do fornecimento: (tendo já atendido a uma ou 
várias solicitações recusa-se a atender as parcelas restantes da expectativa mínima 
de consumo). Neste caso o percentual de multa será aplicado sobre o valor total da 
expectativa mínima de consumo estimado para o (s) item (ns), para o restante do 
período, ou, na hipótese da solicitação exceder a estimativa mínima, multiplicado 
pelo valor inadimplido; 
 

b.1.2) Atendimento parcial da quantidade solicitada para cada item: 
situação em que o percentual de multa incidirá sobre o valor da parcela 
inadimplida na referida solicitação; 
 

b.1.3) Desatendimento total da solicitação de fornecimento: Neste 
caso, o percentual de multa será aplicado sobre o valor total da respectiva 
solicitação; 

 
b.1.4) Descumprimento de obrigações acessórias: Neste caso, o 

percentual de multa será aplicado com base na estimativa mínima de consumo 
prevista para o período do inadimplemento; 
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 b.2)  A reincidência sucessiva do desatendimento total da solicitação de 
fornecimento de que trata o subitem b.1.3, conforme o caso, poderá ser 
considerado, para efeito de aplicação de penalidade, interrupção de fornecimento; 
 
c) Multa de 0,3 (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega do material 
solicitado, de acordo com o prazo estipulado no subitem 10.3., aplicável sobre o 
valor total da parcela em atraso, observado o limite de 6% (seis por cento), a partir 
do qual ensejará a aplicação de multa de 10% (dez por cento), aplicável sobre o 
valor total da parcela em atraso; 
 
 c.1) A possibilidade da contratada entregar o serviço após o 20º (vigésimo) 
dia ficará a critério da Administração, sem prejuízo da aplicação de multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total da parcela em atraso, caso seja recebido o objeto, 
mas rejeitadas as justificativas apresentadas. No caso de não aceitação, aplicar-se-á 
a penalidade prevista para o inadimplemento total da obrigação; 
 
d) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o preço total da Solicitação de 
Fornecimento, no caso de descumprimento do disposto no Item 19.2 e subitens, 
sem prejuízo, se for o caso, do cancelamento do registro.  
 
14.2. As multas a que porventura a LICITANTE der causa poderão ser, a critério da 
Administração, descontadas da fatura concernente ao objeto desta licitação. 
 

14.2.1. A CONTRATANTE poderá reter, provisoriamente, parte do valor da 
nota fiscal até o montante da multa a ser eventualmente aplicada por 
inadimplemento contratual. 
 
14.3. A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades supramencionadas 
se admitidas as justificativas apresentadas, nos termos do artigo 87, caput da Lei nº 
8.666/93. 
  
 14.4. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, 
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União, bem como 
poderá ser descredenciada do SICAF ou outros sistemas de cadastramento de 
fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais 
cominações legais. 
 
14.5. Além das sanções previstas na lei que rege o Pregão, a Administração poderá 
aplicar as penalidades previstas na Lei 8.666/93, inclusive cumuladas com as 
penalidades de multa previstas neste edital, nos termos do art. 87, do mesmo 
diploma legal. 
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15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

15.1. A CONTRATANTE poderá cancelar o registro de preços do respectivo item, 
sem prejuízo das penalidades previstas na cláusula XIV deste edital, observados o 
contraditório e a ampla defesa, nos casos a seguir especificados: 
 

15.1.1. Quando o fornecedor: 
a) Não mantiver ou deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação 
e qualificação exigidas neste edital; 
b) Não atender ou atender parcialmente, nos termos do edital e da ata firmada, às 
solicitações de fornecimento; 
c) Atender com atraso às solicitações de fornecimento; 
d) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do edital e 
da ata de registro de preços; 
e) Recusar-se à revisão de preços, proposta pela Administração, com o intuito de 
adequá-los aos praticados pelo mercado; 
f) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de 
fornecimento em razão dos preços registrados, pela indisponibilidade do bem no 
mercado ou, ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior. 
 
 15.1.2. Quando a Administração verificar que os preços praticados no 
mercado são mais vantajosos; entender, motivadamente, conveniente e oportuno, 
por razões de interesse público; constatar fato impeditivo à manutenção dos preços 
registrados. 
 

16. DA VIGÊNCIA 

 
16.1. Os preços registrados terão validade por 1 (hum) ano, prorrogáveis, 
contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 

17. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

17.1. A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por qualquer dano pessoal 
ou material, causado por dolo ou culpa de seus prepostos, nos termos da legislação 
vigente e pertinente à matéria.   
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO CAU/SC 

 
18.1. Proporcionar às fornecedoras todas as facilidades necessárias à boa execução 
do objeto desta licitação e designará um representante seu para acompanhar o 
fornecimento do objeto da presente licitação e para dirimir eventuais dúvidas a ele 
vinculadas. 
 
18.2. Efetuará os pagamentos devidos em função desta licitação, estritamente de 
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acordo com o disposto neste edital.  
 

19. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA REGISTRADA 

 
19.1. A empresa cujos preços foram registrados deverá fornecer os materiais e 
cumprir todas as exigências descritas no anexo I do presente edital. 
 
19.2. No momento da emissão da solicitação de fornecimento, a empresa deverá 
estar em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, cumprindo todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, devendo comunicar 
à CONTRATANTE, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 
ajuste. 
 
 19.2.1. Caberá à empresa comprovar a regularidade fiscal, mediante a 
apresentação, quando solicitado, dos documentos relacionados no item 5.1., acaso 
vencidos, por meio de originais ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de notas ou por funcionário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

20. DO PRAZO DE GARANTIA 

 
20.1. Durante a prestação dos serviços, havendo incidência de defeitos nos veículos 
recebidos, a Administração, conforme o caso, poderá: 
 
20.1.1. Exigir a substituição do veículo, quando suficiente, das partes danificadas no 
prazo máximo de 24 vinte e quatro (horas), contados da notificação, sob pena de 
aplicação das penalidades dispostas na cláusula XIV do presente edital. 
 

21. DO FORO 

 

21.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas desta licitação, elegem 
as partes o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, 
Subseção Judiciária de Florianópolis. 
 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

22.1. Recomenda-se às licitantes que estejam no local marcado, com antecedência 
de 15 (quinze) minutos do horário previsto. 
  
22.2. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, reserva-se o 
direito de filmar e/ou gravar as sessões. 
  
22.3. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, 
as licitantes farão constar em sua documentação endereço, número de fax e 
telefone, bem como o nome da pessoa indicada para contatos. 
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22.4. Os casos omissos serão resolvidos conforme disposições da Lei 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e demais legislação vigente e 
pertinente à matéria. 
  
22.5. No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer 
reclamação ou indenização, poderá ser: 
a) adiada a abertura da licitação; 
b) alteradas as condições do edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 
8.666/93. 
  
22.6. Integram este edital os seguintes anexos: 
Anexo I – Especificação do Objeto 
Anexo II - Estimativa de consumo anual 
Anexo III - Modelo de proposta comercial 
Anexo IV – Modelo de credenciamento 
Anexo V - Modelo de declaração de atendimento à legislação trabalhista 
Anexo VI - Minuta de ata de registro de preços 
Anexo VII - Solicitação de fornecimento 
AnexoVIII – Declaração de atendimento às exigências do inc. VII/ art. 4º da Lei 
10.520/2002 
Anexo IX – Modelo de declaração da inexistência de fato impeditivo de licitar 
  
22.7. Informações complementares poderão ser obtidas com o pregoeiro do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, no horário das 11 às 17 
horas, por intermédio dos telefones (0xx48) 3225-9599 3 ou e-mail 
licitacao@causc.org.br. 
    

 
 

Florianópolis, 12 de agosto de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

Sabrina Martins Fortunato 
Pregoeira 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 
 

ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. DO OBJETO: 

 

1.1 O REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de locação de veículos, com e sem motorista, por 
demanda, para atender às necessidades eventuais do CAU/SC, com diversos 
tipos de veículos, conforme especificações e quantitativos, constantes do anexo I 
do presente edital. 

 

2.  CARACTERÍSTICA TÉCNICAS E OPERACIONAIS 

 
 A licitante vencedora deverá disponibilizar os veículos solicitados, nos dias e 

horários acordados, na sede do CAU/SC devendo para tanto, em caso de 
pane de algum veículo, efetuar, de imediato, a substituição, por outro com 
especificações idênticas ao solicitado. 

 A contratada deverá entregar o veículo na sede do CAU/SC, em horário a ser 
estabelecido, em até 24 horas, contados da solicitação do veículo. 

 A licitante vencedora também será responsável pela coleta do veículo na 
sede do CAU/SC. 

 Poderá, eventualmente, a critério do CAU/SC, ser solicitada a licitante 
vencedora a retirada e devolução dos veículos em locais distintos, e, em 
outras cidades de Santa Catarina (limitar-se as grandes cidades localizadas 
nas seguintes mesorregiões: 1 Litoral, 2 Nordeste, 3 Vale do Itajaí, 4 Planalto 
Norte, 5 Planalto Serrano, 6 Sul, 7 Meio-Oeste, 8 Oeste).  

 A locação se dará por diária, inclusos todos os custos envolvidos, com 
exceção do combustível, que caberá ao contratante.  

 Os veículos poderão ser locados com ou sem motorista, conforme preços 
constantes da proposta apresentada.  

 A licitante vencedora deverá disponibilizar um e-mail e telefone para 
encaminhamento das solicitações de veículos por empregado do CAU/SC. 

 A licitante vencedora deverá responsabilizar-se por todas as despesas dos 
veículos utilizados na execução dos serviços, tais como acidente, 
licenciamento, seguro total, manutenção e outras que incidam direta ou 
indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando o CAU/SC de 
qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em quaisquer ocorrências. 

 O seguro deverá possuir no mínimo proteção total com franquia de acordo 
com valores praticado pelas seguradas (no máximo R$ 2.000,00 para a 
categoria III e IV e no máximo R$ 3.000,00 para as categorias I e II), nos 
casos de colisão furto ou incêndio ou perda total; e proteção total contra 
terceiros de no mínimo R$ 100.000,00 para danos materiais e pessoais, sem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_de_Santa_Catarina#Litoral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_de_Santa_Catarina#Nordeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_de_Santa_Catarina#Vale_do_Itaja.C3.AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_de_Santa_Catarina#Planalto_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_de_Santa_Catarina#Planalto_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_de_Santa_Catarina#Planalto_Serrano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_de_Santa_Catarina#Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_de_Santa_Catarina#Meio-Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_de_Santa_Catarina#Oeste
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franquia. 
 A licitante vencedora deverá, disponibilizar atendimento em todo território 

nacional 24 horas por dia em caso de pane ou acidente com os veículos. 
 Os veículos ofertados deverão ter no máximo 3 (três) anos de uso e estarem 

em perfeito estado de conservação e limpeza.  
 Quando o veículo for locado sem motorista, a multa que porventura for de 

competência do CAU/SC, deverá ser encaminhada para análise e 
posteriormente deverá ser enviada a nota fiscal para ressarcimento da 
multa, devidamente paga, à contratada.  

 Deverá ser ofertado o valor da diária do veículo com e sem motorista 
fornecido pela contratada, sempre trajando paletó e gravata. 

 Os motoristas da contratada deverão ser treinados, preparados e de bom 
nível educacional e moral, com prática de direção defensiva e possuir 
Carteira Nacional de Habilitação – CNH. 

 Implicado à diária a necessidade de pernoite do motorista, e devidamente 
comprovado, será ressarcido à licitante vencedora o valor máximo de R$ 
125,00 (cento e vinte e cinco reais), referente às despesas com hospedagem, 
alimentação, ente outras do motorista. Este, à data da viagem, deverá portar 
numerário suficiente para arcar com tais despesas. 

 Todos os gastos referentes à balsa, pedágio, estacionamento e pernoite serão 
pagos pela empresa contratada e ressarcidos pelo CAU/SC, desde que a 
licitante vencedora apresente os valores na fatura devidamente 
descriminados e os recibos comprobatórios anexados à fatura. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS 

 
Categoria I: veículo tipo automóvel executivo, cor preta, 04 (quatro) portas, com 
capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluindo motorista), potência mínima de 
173 CV (ABNT), motor 2.5, dotado de ar condicionado, direção hidráulica, 
transmissão automática, sistema de som, freio a disco nas 04 (quatro) rodas com 
sistema anti-blocante (ABS). 
 
Categoria II: veículo tipo automóvel executivo, cor preta, 04 (quatro) portas, com 
capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluindo motorista), potência mínima de 
144 CV, motor 1.8, dotado de ar condicionado, direção hidráulica e sistema de 
som. 
 
Categoria III: veículo tipo automóvel passeio, cor branca, 04 portas, capacidade 
para 05 (cinco) passageiros (incluído motorista), com potência mínima de 88 CV, 
motor 1.4, com ar condicionado, direção hidráulica e sistema de som. 
 
Categoria IV: veículo tipo automóvel passeio, cor branca, 04 portas, capacidade 
para 05 (cinco) passageiros (incluído motorista), com potência mínima de 70 CV, 
motor 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica e sistema de som. 
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ANEXO II 
 

ESTIMATIVA DE CONSUMO ANUAL 
 
Para estimar a quantidade de diárias foi considerada a utilização dos veículos em 
operação de fiscalização e outras atividades institucionais, bem como para 
atendimento das necessidades de locomoção do Presidente.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Categoria Quantidade estimada de diárias ano 
Categoria I 120 
Categoria II 72 
Categoria III 120 
Categoria IV 72 
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PREGÃO Nº 03/2013 
 

ANEXO III 
 

  MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

NOME DA EMPRESA: _______________________________________________ 
CGC/CNPJ:________________________________________________________ 
ENDEREÇO:________________________________________________________ 
FONE/FAX: ___________________ E-MAIL: ___________________________ 

 Apresentamos nossa proposta com vistas ao REGISTRO DE 
PREÇO para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços 
de locação de veículos, com e sem motorista, por demanda, para atender às 
necessidades eventuais do CAU/SC, com diversos tipos de veículos, no 
procedimento licitatório, modalidade Pregão nº 03/2013, acatando todas as 
estipulações consignadas no respectivo edital e seus anexos: 

 

LOTE ITEM Categoria 
Preço Unitário Diária 

(R$) 
Capacidade de Fornec. 

1 

1 
Categoria I, com 

motorista 
  

2 
Categoria II, com 

motorista 
  

3 
Categoria III, com 

motorista 
  

4 
Categoria IV, com 

motorista 
  

5 
Categoria I, sem 

motorista 
  

6 
Categoria II, sem 

motorista 
  

7 
Categoria III, sem 

motorista 
  

8 
Categoria IV, sem 

motorista 
  

 PREÇO TOTAL LOTE (somatório da coluna 4) que será considerado como critério de 
julgamento: R$ __________ (__________________________________) 

Obs: 
1. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 

impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos 
e outras quaisquer que incidam sobre a contratação; 

2. Comprovação da condição, se for o caso, de microempresa ou empresa 
de pequeno porte, que poderá ser feita mediante apresentação de original 
ou cópia autenticada da comunicação do registro  efetuado pelas Juntas 
Comerciais ou pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou, 
ainda, por Certidão em que conste a condição de microempresa ou empresa 
de pequeno porte, expedida pelo órgão de registro competente, tudo 
conforme art. 4º do Decreto nº 3.474, de 19/05/2000. 
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VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ (no mínimo 60 (sessenta dias) 
da data-limite para a entrega dos envelopes); 
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Conforme estabelecido na solicitação de 
fornecimento. 
DATA: 

NOME E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 
(observar item 4.1, alínea “e”, do presente edital) 
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PREGÃO 01/2013 

  
ANEXO IV 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

  
  
 
 
 
Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da 
Cédula de Identidade nº _________________ e CPF sob nº ____________________, a participar 
da licitação instaurada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina, na modalidade PREGÃO Nº 03/2013, na qualidade de REPRESENTANTE 
LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome  da empresa 
__________________________, bem como formular propostas verbais, recorrer  e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  
  

                                       _____________, em ____ de______________200__. 
  
  

 
______________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Credenciante 
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PREGÃO Nº 03/2013 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 
 
 ........................................................................ inscrita no CNPJ nº ....................., por 
intermédio de seu representante legal  Sr. (a) .................................... portador (a) da 
Carteira de Identidade nº ............................ CPF nº ............................... DECLARA, para fins 
do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 
de outubro de 1999, que não emprega, nem empregará,  menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega, nem empregará, menor de 
dezesseis anos. 
 
Ressalva:  
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(  ). 
 
 

...................................................... 
data 

 
 

...................................................... 
Representante Legal 

 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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PREGÃO Nº 03/2013 

 
ANEXO VI 

 
Minuta de Ata de Registro de Preços nº 

 
 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA 
CATARINA, autarquia federal de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, 
de 31 de dezembro de 2010, inscrito no CNPJ sob o n° 14.895.272/0001-01, com 
sede na Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 260, Ed. Royal Business Center, 6º 
andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.010-100, representado neste ato pelo 
Presidente, Sr. RONALDO DE LIMA, resolve, nos termos do art. 15 da Lei nº 
8.666/93 e do Decreto nº 7.892/13, em face das propostas apresentadas, 
REGISTRAR OS PREÇOS para contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de locação de veículos, com e sem motorista, por 
demanda, para atender às necessidades eventuais do CAU/SC, com diversos 
tipos de veículos, conforme especificações constantes do anexo I do 
instrumento convocatório (Pregão nº 03/2013), das empresas classificadas em 
primeiro lugar e igualmente daquelas que, após consultadas, aceitaram ser 
registradas também pelo menor preço, nos termos do art. 10º do Decreto nº 
7.892/13, com vigência de 1 (hum) ano, prorrogáveis, por acordo entre as 
partes, a contar da data de sua assinatura, sujeitando-se as partes às 
determinações da Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, à legislação complementar vigente e pertinente à matéria e às 
disposições do edital do pregão supracitado: 

 
EMPRESA: 

 
__________________________________________________________, com sede na ____________, em 
_____________, inscrita no CGC/CNPJ sob o nº ____________________________, representada, 
neste ato, pelo Sr. ___________________________, residente ___________________, e portador 
da Carteira de Identidade nº ___________________________, CIC nº 
____________________________. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto para contratação de empresa especializada 
na prestação dos serviços de locação de veículos, com e sem motorista, por 
demanda, para atender às necessidades eventuais do CAU/SC, com diversos tipos 
de veículos, conforme descrição constante do anexo I deste instrumento. 
 
1.2. No anexo II do instrumento convocatório, são apresentados os quantitativos 
estimados de consumo, os quais serão solicitados de acordo com a necessidade e 
conveniência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, mediante 
a expedição de solicitações de fornecimento. 
 
1.3. As quantidades do objeto que vierem a ser solicitados e local de entrega serão 
definidos na respectiva solicitação de fornecimento. 
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1.4 A contratada deverá entregar o veículo, em horário previamente combinado, em 
até 24 horas, contados da solicitação do veículo. 
 
1.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, 
sendo facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições. 
 
1.6. A presente ata tem prazo de vigência de 1 (hum) ano, prorrogáveis, de 
acordo com o Decreto nº 7.892/13, a contar da data de sua assinatura. 
 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, forma e data. 

 
 
 

Florianópolis, ..... de .................. de 200__. 
 
 

 
Ronaldo de Lima     Anderson Viana e Silva 
Presidente do CAU/SC 
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PREGÃO Nº 03/2013 
 

ANEXO VIII - MODELO 

 
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 

.............../............ 
 

 

À fornecedora: ___________________________________________ 

 
A presente solicitação de abaixo especificadas, com prazo de entrega de __________ 
(__________________________) dias: 
  

OBJETO                                                  Quant.             Preço Unitário             Preço Total 

     

 

 

 

 

 

 Total R$ _____________________ (________________________)  
 
A FORNECEDORA deverá entregar o objeto no(a) ________________________, situado(a) 
na Rua ______________________, ______________/SC, telefone (48) ____-________ 
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PREGÃO Nº 03/2013 

 
ANEXO VIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA 

LEI Nº 10.520/2002 (*) 
 

 
 
(*) Este documento deverá ser preenchido e anexado ao envelope PROPOSTA (pelo 
lado externo) ou poderá ser substituído por declaração verbal ao pregoeiro no 
início da sessão. 
  
 

Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520, 
de 17.07.2002, a empresa .......................... ....................................................................., CNPJ nº 
...................................... declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
exigidos no presente procedimento. 
  
  
  
          ............................, ........ de ...................... de 200__. 
  
  
  
  
  
  

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA 
DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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PREGÃO Nº 3/2013 

 
ANEXO IX 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 

LICITAR 
 
 
  
 (NOME DA EMPRESA)__________________________________________ 
CNPJ/MF Nº ___________________________________, sediada em (ENDEREÇO COMPLETO) 
______________________________________________, declara, sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para a sua participação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 

____________________, ____ de ______________ de 200__. 
                                                                                               Cidade                                                        
data 

 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura 

 
 

____________________________________________ 
Nome legível 

 
 

_____________________________________________ 
Identidade 

 
 

_____________________________________________ 
Cargo ocupado na empresa 


