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Município de Porto União 

Estado de Santa Catarina 

ATA de Registro de Preços 001/2022 – EDUCAÇÃO 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE, 

ENTRE SI, CELEBRAM, DE UM LADO, O 

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO E DE 

OUTRO A EMPRESA FRAI VEST 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO 

LTDA – ME, NA FORMA ABAIXO. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

Processo LICITATÓRIO nº 024/2022 – EDUCAÇÃO 

 

Aos 26 dias do mês de maio de 2022, o MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, inscrita no CNPJ 83.102.541/0001-58 situada na Rua Padre Anchieta, nº 126, Centro, 

município de Porto União, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Eliseu Mibach, em face da 

classificação das propostas de preços - no Pregão Eletrônico para formação da Ata de Registro de Preços, 

tendo como fundamento a Ata de julgamento e classificação das propostas de preços, RESOLVE registrar 

os preços para aquisição de uniformes escolares para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental 

e Educação de Jovens e Adultos, da Rede Pública Municipal de Ensino constantes no referido Edital, que 

passam a fazer parte desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a Empresa Frai Vest Indústria e 

Comércio de Vestuário LTDA – ME, CNPJ/MF 09.250.167/0001-85, sediada na Avenida João Marques 

Vieira, nº 166, bairro Centro, município de Fraiburgo, estado de Santa Catarina, CEP 89.580-000, 

telefone (49) 3246-8038 / (49) 99921-6006, e-mail fraivest@brturbo.com.br, classificada com os 

respectivos itens e preços, conforme planilha anexa. A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 

(doze) meses, a partir de sua assinatura. Esta será utilizada pelo MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO, como 

ÓRGÃO GERENCIADOR, na forma prevista no Edital, com as empresas que tiverem preços registrados, 

na forma do Anexo I do Edital. Depois de cumpridas as formalidades legais e nada mais havendo para 

registrar, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata que vai assinada pelo Sr. Eliseu 

Mibach, bem como, pelo representante da empresa com preços registrados, Sr. Fiorelo Adilson Mazautti 

(ou representante legal), para que opere seus efeitos jurídicos e legais.  

 

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de 

Preços nº 001/2022 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 024/2022 – Educação, do qual é parte 

integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do FORNECEDOR REGISTRADO. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços para aquisição de uniformes escolares para os alunos 

da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, da Rede Pública Municipal 

de Ensino constantes da proposta comercial referente ao Edital de Pregão Presencial nº 001/2022 e dos 

anexos. 

 

1.2. Itens Homologados: 

 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UN QTDE 
VALOR 

UNIT. (R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

01 

BLUSA DE MOLETOM FLANELADO COR 

AZUL MARINHO. Composição 52% poliéster, 

48% algodão, com tolerância de variação de (+/-

5%), gramatura 360 g/m². Espessura 1,03mm, 

resistência ao estouro 16,25. Punhos, gola e 

barras com ribana composição 48,5% poliéster, 

48,5 % algodão e 3% elastano, com gramatura 

350 g/m² na cor azul marinho. Punhos, gola e 

barras com ribana na cor azul marino, mangas 

com duas listras uma na cor branca e uma na cor 

Frai Vest UN 2.500 83,00 207.500,00 



 

 

amarela ouro. Bolso tipo canguru na mesma cor 

do tecido, capuz com a parte interna forrada em 

PV amarelo ouro. Brasão do município do lado 

esquerdo de quem veste e abaixo do brasão 

bordado Porto União. Tamanhos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 

10, 12, 14, 16, P, M, G, GG, G1 e G2. 

02 

CALÇA confeccionada em malha adidas azul 

marinho, composição 65% Poliéster e 35% 

algodão, peluciada com gramatura mínima de 

280 g/m², Pantone 193920 TPX, com zíper no 

bolso na frente lado direito, cintura com elástico 

de 4cm com cordão, nas laterais 1 listra branca e 

uma amarelo ouro com 1cm de largura cada em 

PV, barra da calça com 2cm fechada na 

galoneira. Tamanhos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, P, M, G, GG, G1 E G2. 

Frai Vest UN 2.500 68,00 170.000,00 

03 

BERMUDA confeccionada em malha adidas 

azul marinho, composição 65% Poliéster e 35% 

algodão, peluciada com gramatura mínima de 

280 g/m², Pantone 193920 TPX.   Com um bolso 

com zíper na latera e 2 faixas de 1cm de largura 

de cada lado até a barra uma branca e uma 

amarelo canário, elástico de 40mm de largura, 

virado em máquina específica de quatro agulhas 

ponto corrente e barra com 2cm feita em 

galoneira. Tamanhos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, P, M, G, E GG. 

Frai Vest UN 1.200 53,00 63.600,00 

04 

SHORT SAIA, confeccionada em malha adidas 

azul marinho, composição 65% Poliéster e 35% 

algodão, com gramatura mínima de 280 g/m², 

Pantone 193920 TPX. Na lateral 2 faixas de 1cm 

de largura de cada lado até a barra uma branca e 

uma amarelo canário, elástico de 40mm de 

largura, virado em máquina específica de quatro 

agulhas ponto corrente e barra com 2cm feita em 

galoneira. Tamanhos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, P, M, G, E GG. 

Frai Vest UN 1.100 53,00 58.300,00 

05 

CAMISETA MANGA CURTA, cor azul 

celeste, em malha pv composição 67% poliéster 

e 33% viscose, com gramatura mínima de 175 

g/m², a gola deverá ser redonda em ribana 1x1 

na cor azul marinho composta por 65% 

poliéster, 33% viscose e 2% elastano, com 

largura de 2cm acabada na peça, pespontada em 

máquina cobertura duas agulhas bitola estreita 

(0,5cm). Bainha nas mangas e barra com 2cm 

feitas em máquina, cobertura duas agulhas bitola 

larga (0,8cm). O fechamento interno (ombros, 

laterais e mangas) deverão ser em máquina 

overloque bitola de 3mm, com linha e fio na cor 

branca. Na parte traseira da gola deve ser 

aplicada internamente uma etiqueta contendo a 

razão social CNPJ, composição do tecido, 

símbolos de lavagem e tamanho. Na parte da 

frente no lado esquerdo próximo ao peito deverá 

ser silkado o brasão da Prefeitura Municipal de 

Porto União. Tamanhos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 

14, 16, P, M, G, GG, G1 E G2. 

Frai Vest UN 2.500 30,00 75.000,00 

06 
CAMISETA MANGA LONGA, cor azul 

celeste, em malha pv composição 67% poliéster 
Frai Vest UN 2.500 34,00 85.000,00 



 

 

Valor total: R$ 659.900,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil e novecentos reais) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO 

   

2.1. A forma de fornecimento será de acordo com a NECESSIDADE da Secretaria responsável. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO 

 

A Secretaria Municipal da Educação efetuará os pedidos dos itens através da solicitação de fornecimento, 

conforme a necessidade, sendo que sua totalidade poderá ser retirada em até 12 (doze) meses.  

Após o recebimento da solicitação de fornecimento, a contratada deverá efetuar a entrega no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias corridos, na Secretaria Municipal da Educação – Departamento de 

Compras, situada na Rua Frei Rogério, nº 367, Centro, Porto União/SC, CEP 89.400-000, de segunda a 

sexta-feira, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h, sem custo adicional, sendo que a entrega é de 

total responsabilidade da empresa vencedora. 

Antes de iniciar a confecção dos uniformes, a contratada deverá acertar os tamanhos dos uniformes junto 

Secretaria Municipal da Educação, pois algumas confecções possuem moldes de tamanhos diferentes.  

No ato da entrega aos alunos, se for verificado algum defeito em alguma peça, está será devolvida e a 

empresa terá prazo de 07 (sete) dias para substituição.  

Os produtos deverão vir embalados separadamente por escola e por tamanho.  

Se a contratada deixar de realizar a entrega do material no prazo máximo de 60 dias corridos fica 

automaticamente cientificada que o empenho será cancelado, motivado por inexecução contratual, 

podendo sofrer as sanções conforme legislação vigente  

É de total CONHECIMENTO da contratada de que os pedidos dos itens serão efetuados somente 

CONFORME A NECESSIDADE, comprometendo-se a realizar a entrega independente da quantidade 

solicitada. 

Para este contrato será indicado o Sr. TIAGO METZLER DE BRITO como Fiscal do Contrato e 

WILIAN FRANCISCO DINIZ como Fiscal Substituto do Contrato. 

O recebimento do objeto será realizado na forma do inciso II do art. 73 da Lei nº. 8.666/1993: 

3.9.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a 

especificação; 

3.9.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação, 

conforme disposto no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas decorrentes na execução desta Ata de Registro de Preços relativo ao presente Edital 

correrão por conta das Dotações Orçamentárias determinadas pelo Departamento de Compras, podendo 

utilizar a seguinte dotação:  

 

e 33% viscose, com gramatura mínima de 175 

g/m², punho azul marinho a gola deverá ser 

redonda em ribana 1x1 na cor azul marinho 

composta por 65% poliéster, 33% viscose e 2% 

elastano, com largura de 2cm acabada na peça, 

pespontada em máquina cobertura duas agulhas 

bitola estreita (0,5cm). bainha nas mangas e 

barra com 2cm feitas em máquina, cobertura 

duas agulhas bitola larga (0,8cm). o fechamento 

interno (ombros, laterais e mangas) deverão ser 

em máquina overloque bitola de 3mm, com 

linha e fio na cor branca. Na parte traseira da 

gola deve ser aplicada internamente uma 

etiqueta contendo a razão social CNPJ, 

composição do tecido, símbolos de lavagem e 

tamanho. Na parte da frente no lado esquerdo 

próximo ao peito deverá ser silkado o brasão da 

Prefeitura Municipal de Porto União. Tamanhos 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG, G1 

E G2. 



 

 

Órgão 17 – Fundo Municipal de Educação 

Unidade 1701 – Fundo Municipal de Educação 

Atividade 2117 – Pré Escola 

Modalidade 3390-104 – Aplicações Diretas 

Cód. 23 

 

Atividade 2118 – Creches 

Modalidade 3390-104 – Aplicações Diretas 

Cód. 27 

 

Atividade 2014 – Manutenção Ensino Fundamental 

Modalidade 3390-104 – Aplicações Diretas 

Cód. 12 

 

Complemento 33903023 – Uniformes e Aviamentos 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 

 

5.1. Pelo fornecimento do material o ÓRGÃO GERENCIADOR pagará ao FORNECEDOR 

REGISTRADO, conforme os preços registrados na Ata de Registro de Preços, mediante apresentação 

pelo FORNECEDOR REGISTRADO da nota fiscal, devidamente formalizadas e atestadas pelos 

responsáveis pelo recebimento dos materiais. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

 

6.1. Os pagamentos ficarão condicionados às disponibilidades financeiras do Município de Porto União e 

serão liberados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da respectiva Nota Fiscal, nas condições 

exigidas no texto do Edital. A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente conter o CNPJ/MF, correspondente ao 

CNPJ/MF do cadastramento no Município de Porto União e ser atestada pelos responsáveis pelo 

recebimento. A nota fiscal deverá ser entregue exatamente conforme o empenho encaminhado (Deverá 

ser observado o CNPJ do empenho). 

 

6.2. Após o devido processamento, os pagamentos serão creditados em nome do FORNECEDOR, através 

de ordem bancária em conta indicada na nota fiscal de fornecimento, devendo para isto ficar explicitado o 

nome do banco, identificação da agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após 

as retenções devidas. As empresas optantes pelo SIMPLES deverão apresentar cópia do termo de opção. 

 

6.3. O MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO reserva-se o direito de suspender o pagamento caso o 

fornecimento seja efetuado em desacordo com as especificações constantes da Nota de Empenho.  

 

6.4. A nota fiscal a ser emitida por ocasião do fornecimento do objeto, deverá conter o mesmo número do 

CNPJ/MF com o qual o licitante tenha se habilitado na licitação,  sob pena de suspensão do pagamento 

até a regularização da divergência. 

 

6.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

7.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR REGISTRADO 

 

8.1. Efetuar a entrega dos objetos desta licitação de acordo com os prazos e especificações constantes no 

Edital. 

  

8.2. Efetuar a troca do material, no total ou em parte, o objeto do presente pregão em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes de materiais ou técnicas empregadas. 

 

8.3. Reconhecer todos os direitos do MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO, em caso de rescisão 



 

 

administrativa do compromisso assumido, com a finalidade de que a Administração não sofra solução de 

continuidade nas suas atividades. 

 

8.4. Manter, durante o período de vigência até o pagamento dos materiais, todas as condições de 

habilitação e qualificação previamente exigidas, quando da fase de habilitação da licitação que lhe deu 

origem, sujeitando-se às penalidades decorrentes do desatendimento a tal obrigação.  

 

8.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência 

de sua culpa ou dolo, na execução da Ata, na forma do que dispõe o art. 70 da Lei nº. 8.666/1993. 

 

8.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução da Ata, na forma do que dispõe o art. 71 da Lei nº. 8.666/1993. 

 

8.7. E outras obrigações constantes no do referido Edital. 

 

8.8. É responsabilidade da contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte das 

embalagens referente as tintas, bem como das lâmpadas, originadas deste processo, recolhendo-as ao 

sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou 

revendedor, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme art. 33, da Lei n° 

12.305/2010. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

9.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, na forma do que estabelece o art. 4º, § 3º do Decreto nº. 

7892/13. 

 

9.2. Exercer a fiscalização, examinando quanto ao cumprimento da Ata de Registro de Preços, por meio 

de servidor especialmente designado, na forma prevista no art. 67 da Lei nº. 8.666/1993. 

9.3. Efetuar o pagamento referente ao fornecimento dos materiais objeto do Pregão Presencial 001/2022 – 

Educação, deduzindo-se das faturas as eventuais glosas determinadas pelo Fiscal do Contrato, sendo 

assegurado ao FORNECEDOR REGISTRADO o direito à ampla defesa. 

 

9.4. Não obstante o FORNECEDOR REGISTRADO seja o único responsável pelo fornecimento de todos 

os materiais, o MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a fiscalização mais ampla e completa sobre os 

produtos entregues e aceitos pela Administração. 

 

9.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham ser solicitados. 

 

9.6. E outras obrigações constantes no referido Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1. Com fundamento no artigo 7º, da Lei nº. 10.520/2002, e art. 28, do Decreto nº. 5.450/2005, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 

descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Porto União, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a 

CONTRATADA e a adjudicatária que: 

 

a) Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 

b) Deixar de entregar documentação exigida nesta Ata; 

c) Apresentar documentação falsa; 

d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

e) Não mantiver a proposta; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa; 

i) Cometer fraude fiscal. 

 



 

 

10.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, o Fornecedor Registrado ficará sujeita, no 

caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução 

total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla 

defesa, às seguintes penalidades: 

  

Multa de 20%; 

Advertência; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o 

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar. 

 

10.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência, 

suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do MUNICÍPO  DE PORTO UNIÃO, 

e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

 

10.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento 

eventualmente devido pela Contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

 

10.5. As penalidades previstas poderão ser suspensas, no todo ou em parte, quando o atraso no 

cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa contratada, por escrito, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

11.1. O FORNECEDOR REGISTRADO poderá requerer ao ÓRGÃO GERENCIADOR o cancelamento 

do seu Registro na Ata, mediante solicitação, por escrito, na forma do que dispõe o art. 21, II, do Decreto 

nº. 7892/13. 

 

11.2. O FORNECEDOR REGISTRADO terá seu registro cancelado, quando sobrevierem algumas das 

condições previstas nos art. 20 e 21, do Decreto nº. 7892/13. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL.  

 

12.1. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços decorrente de Pregão Presencial 001/2022 – Educação, 

a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Decreto nº. 7892/13, e o 

Decreto nº. 5.450, de 31 de maio de 2005, e, ainda, subsidiariamente, as normas da Lei nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS. 

 

13.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pelo 

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO, segundo as disposições contidas na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações 

posteriores e demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante desta Ata, 

independente de suas transcrições. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO. 

  

14.1. Quaisquer dúvidas ou questões oriundas do fornecimento dos materiais constantes da presente Ata 

de Registro de Preços e que não forem passíveis de solução amigável, serão dirimidas perante o Foro da 

Comarca de Porto União, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. 

 

14.2. E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, assinam a presente Ata de Registro de 

Preços em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, pelas partes supramencionadas, rubricadas as páginas 

precedentes, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores. 

 

Porto União (SC), 26 de maio de 2022. 

 

 

 

 



 

 

 

Eliseu Mibach 

PREFEITO MUNICIPAL 

Frai Vest Indústria e Comércio de Vestuário 

LTDA – ME 

CONTRATADA 
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