
 

 

 

ANEXO III  
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º ......... 
  
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 ......./200..., 
publicada no ...... de ...../...../200....., 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 ........../20..., 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:  

Item/Grupo 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X 
Especifi
cação 

Marca  
 

Modelo 
 

Unidade Quantidade Valor Un Prazo garantia ou 
validade 

        

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta 

como anexo a esta Ata. 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E  PARTICIPANTE(S) 



 

 

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: 

  

Item nº  Órgãos Participantes Unidade Quantidade 

 CRMV-SC   

 CRO-SC   

 CRT-SC   

 CREF-SC   

 

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. 



 

 

8.4.1. As sanções mencionadas no item acima também se aplicam aos integrantes do 

cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 

10.024/19.  

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. 

 

Local e data 
Assinaturas 



 

 

 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) 

registrado(s) 


