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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES N.º106/2018 

PREGÃO ELETRÔNICO 021/2018 

 

 

De acordo com processo licitatório Pregão Eletrônico 

nº021/2018. Nos moldes da lei nº 10.520/02 e suas altera-

ções. Processo Administrativo N° 1319/2018 de 

16/08/2018. 

                  

O Município de Tavares, pessoa jurídica de direito público, sito à Rua Abílio Vieira Paiva, n° 228, 

nesta cidade, CNPJ n° 88427018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Gardel Ma-

chado de Araújo, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 942.998.030-00 e CI nº 5070591291, com os pode-

res que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município doravante denominado de CONTRATANTE, de 

outro lado à empresa FIBRA TOP INDUSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA EPP, CNPJ nº 01.194.890/0001-

82, com sede na Rua Stefano Boico, nº256,CEP 89.500-000,Bairro Figueiroa, em CAÇADOR/SC, representa-

da neste ato pelo Sr. Gean da Silva Mena, brasileirol, empresário, portador do CPF nº 019.511.620 e CI nº 

1063758443, doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi auto-

rizado pelo despacho do Protocolo Interno nº 1319/2018, conforme o Edital de Pregão Eletrônico nº 021/2018, 

declaram por este instrumento, e na melhor forma do direito, ter justo e acertado entre si, mediante cláusulas 

e condições a seguir expostas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 Constitui objeto do presente pregão a aquisição de material permanente para atender as necessida-

des da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme descrições abaixo: 

 

Item Lote Descrição Qtde V. Uni V. Total 
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01 01 

Conjuntos: 

Calça: 

 malha colegial; 

 cor preta; 

 com bolso; 

 com elástico na cintura; 

 duas listras brancas nas laterais; 

 com slogan e  nome da escola bordada na perna do 

lado direito, e abaixo nome do município (Tavares 

RS). 

Jaqueta: 

 malha colegial; 

 cor preta; 

 com zíper; 

 uma listra branca em cada ombro; 

 uma faixa branca com duas listras pretas nas laterais; 

 com slogan e a frase “ Educando para um Mundo me-

lhor “bordado no peito do lado direito; 

 nas costas e  nome da escola e nome do município ( 

Tavares RS) bordado; 

      Conforme foto em anexo. 

      Composição: 65% poliéster, 33% viscose 

260 

cj 
56,72 14,747,20 

02 01 

Camiseta manga longa:  

 em poli viscose; 

 cor preta; 

 gola na cor branca; 

 duas listras brancas em cada manga no sentido hori-

zontal; 

 com slogan e a frase “ Educando para um Mundo me-

lhor” pintado no peito do lado direito; 

 nas costas o e  nome da escola e nome do município ( 

Tavares RS) pintado; 

           Conforme foto em anexo.    

           Composição: 67% poliéster, 33% viscose. 

260 

un 
19,23 4.999,80 
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03 01 

Camiseta manga curta: 

 em poli viscose 

 na cor branca 

 com a gola preta 

 duas listras pretas em cada manga no sentido hori-

zontal 

 com slogan e a frase “ Educando para um Mundo me-

lhor” pintado no peito do lado direito; 

 nas costas e  nome da escola e nome do município ( 

Tavares RS) pintado; 

 

Conforme foto em anexo. 

Composição: 67% poliéster, 33% viscose. 

260un 16,15 4.199,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E PRAZO 

2.1- O prazo de entrega dos bens licitado será de até 60 (sessenta) dias, após o recebimento da Nota de Em-

penho; 

2.2- A entrega deverá ser conforme as especificações exigidas no ANEXO I DO EDITAL, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas neste edital; 

2.3- A empresa vencedora deverá se deslocar até o município de Tavares, indo até as Escolas Municipais de 

Ensino Fundamental, abaixo relacionadas, em dia combinado com a SMECD, para tirar as medidas dos alu-

nos, para confecção dos uniformes. 

E.M.E.F Izabel Cristina Lemos Menegaro, Rua Tereza Carvalho de Noronha, nº205. 

E.M.E.F Onofre Pires, na localidade de Capão Comprido (aproximadamente 14 km da sede do município). 

E.M.E.F Praia do Farol na localidade da Praia do Farol (aproximadamente 25 km da sede do município). 

 

PARAGRAFO ÚNICO: Os nomes das Escolas Municipais serão distribuídos nos uniformes em quan-

tidades conforme acertado com a secretaria de Educação, visto que este detalhe não interfere no objeto. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 A CONTRATADA compromete-se a entregar as mercadorias licitadas, sem qualquer custo adicional, 

impostos, taxa de frete ou outros tributos ao CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  Os itens serão recebidos e analisados pela Comissão de Recebimento, designada para tais fins pela 

Portaria nº 4.507 de 16/05/2017. 

Os produtos serão avaliados em suas condições gerais, estando diferente das especificações do edi-

tal, fará com que o mesmo não seja aceito.  

Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto licitado com a especi-

ficação; 

Definitivamente, no prazo máximo de 5 dias corridos, a contar do recebimento provisório, para a verifi-

cação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação. 

A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

           a) A CONTRATADA receberá o valor total de R$ 23.946,00 (Vinte e três mil novecentos e quarenta e 

seis reais).O pagamento será efetuado de forma a vista. Sempre após recebimento da nota fiscal na contabili-

dade, devidamente assinada pelo secretário do órgão;             

b) A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE o número da conta corrente, agência e Ban-

co, para depósito online. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

1181- Apoio Financeiro AFM- Material de Consumo 

(4600) – 33.90.30.23 – Uniformes, Tecidos, e Aviamentos; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES E MULTAS 

 

 Sem prejuízo do previsto nos artigos 86 à 88 da Lei Federal nº 8666/93, o licitante vencedor poderá 

sofrer as seguintes penalidades: 

a) Caso ocorram pequenas irregularidades: advertência; 

b) Deixar de manter proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e con-

tratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estima-

do da contratação;  

c) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuí-

zo ao resultado: advertência e ressarcimento ao erário público dos prejuízos causados;  

d) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 

atualizado do contrato pelo IGPM; 
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e) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pe-

lo prazo de 01 (um) ano e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adim-

plido do contrato;  

f) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato pelo IGPM; 

g) Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato, 

h) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que as-

segurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei federal nº 

8.666/1993. 

i) Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato, 

  j) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que as-

segurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei federal nº 

8.666/1993; 

         k) declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração; 

         l) Após este contrato ser firmado pelas partes, o mesmo só poderá ser suspenso nos casos previstos 

em lei, respondendo aquele que der causa pelo inadimplemento imotivado às cominações pertinentes. 

        m) O atraso citado na alínea “b” do item anterior, por mais de 10(dez) dias, implicará na aplicação da 

multa de 20% sobre o valor total da mesma e poderá acarretar a anulação da contratação. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

a) A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a rescisão do instrumento com as consequên-

cias nele estabelecidas e as previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8666/93; 

b) O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato deverá ser objeto de comunicação 

escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para eleger o que entender de direito. 

 

CLÁUSULA NONA – CASOS OMISSOS 

 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente nas Leis Fede-

rais 8666/93, Decreto Municipal 4.539/16, Decretos Federais 3.697, 3.555/2000, 5.504 e 5.450/2005. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 

 Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 

Contrato. 
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E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento, por si e por seus sucessores em 

três vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de duas testemunhas instrumentais que 

também assinam.                                                                                   

Tavares,18 de outubro de 2018 

 

FIBRA TOP INDUSTRIA E COMÉRCIO 

 TÊXTIL LTDA EPP  

CONTRATADO                             

                                                          

GARDEL MACHADO DE ARAÚJO. 

                                                                                                   Prefeito Municipal  

                                               CONTRATANTE          

     

TATIANE KEPPLER DOS SANTOS 

SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

 

 

 

Examinado e Aprovado 

GUILHERME OLIVEIRA DA COSTA. 

OAB/RS nº 87.415 

                                                                                                                

Testemunhas:  

    

1. Milca Souza do Nascimento             

    CPF: 039.109.710-48                                                                                        

       

2-Ezalete Martins Paiva 

  CPF Nº002.710.880-52                              

     

 

 

       


