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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IPIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL 
 

 
PROCESSO Nº 001/2020 – PMI 
 
PREGÃO Nº 001/2020 - PMI 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2020 - PMI 
 
Município de Ipira, SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
82.814.260/0001-65, com sede na Rua XV de agosto, 342, Centro, Ipira, SC, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal em Exercício Senhor Adilson Alfredo Schwingel, portador da Cédula de Identidade RG nº 
14/R 1.875.754 SSP-SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 601.693.709-68, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 
de julho de 2002, das demais normas legais aplicáveis e por outro lado a Empresa ao final identificada e 
pessoa que a representa legalmente, em face de sua classificação das propostas apresentadas no Pregão 
Presencial para Registro de Preços nº. 001/2020 - PMI, Ata de julgamento de Preços e homologada pela 
autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para futura aquisição de uniforme escolares, 
camisetas para servidores da educação e camisetas e guarda chuvas para o Encontro da Mulher, conforme 
especificações constantes no objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes 
termos: 
 
Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades 
 
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto assegurar o compromisso, para possível aquisição dos 
bens abaixo descritos, constantes da proposta comercial da empresa Detentora desta Ata. 
 

Lote 
01 

Quant Unid Marca Descrição Vl. Unit Vl. Total 

01 600 Un FIBRA 
TOP 

600 (seiscentas) Camisetas Manga Curta, 

para o Encontro da Mulher, malha PV, (62,80% 

poliéster e 37,20% viscose), com gramatura de 

186,12g/m², anti pilling, na cor branca, gola V, 

filete da mesma cor da gola logo acima à 

costura de barra nas mangas, com serigrafia na 

frente, “27º Encontro da Mulher Ipirense” 

conforme desenho anexo, costuras com fios e 

linhas 100% poliéster, etiquetada contendo 

dados do fabricante, composição de tecido e 

modo de conservação, com tamanhos e 

quantitativos conforme tabela em anexo. 

 

 
R$ 19,5814 

 
R$ 11.748,81 

02 01 kit FIBRA 
TOP 

762 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS) Kit 

de uniforme escolar composto por 01 blusão 

de moletom, 01 uma calca no modelo 

(masculino de moletom ou feminina de 

suplex) e 01 camiseta manga curta. 

- 762 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS) 

Blusão de moletom modelo canguru com 

capuz e bolso frontal na cor cinza mescla na 

composição 48% algodão e 52% poliéster com 

gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 

100% poliéster personalizada dois cabos na cor 

cinza mescla com duas listras de 1cm cada nas 

cores amarelo e azul turquesa com distancia 

entre elas de aproximadamente 1 cm. Do ombro 

 
R$ 79.131,19 

 
R$ 79.131,19 
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ate o punho devera possuir duas listras de 1cm 

cada em malha 65% poliéster e 35% viscose 

com gramatura de 160gm e distancia entre elas 

de aproximadamente 1cm nas cores amarelo e 

azul turquesa. O cordão do capuz devera ser 

amarelo com a escrita “IPIRA” na cor preta. O 

forro do capuz personalizado em jacquard 100% 

poliéster com gramatura aproximada de 190gm 

na cor cinza claro com a escrita EDUCACAO 

em fio brilhante na mesma cor. A escrita 

EDUCACAO em rapport sem pé com 

aproximadamente 9,0 cm no comprimento e 1,0 

cm na altura. O espaçamento horizontal entre 

uma escrita e outra é de 3,0 cm vertical e 1,0 

cm de altura. Na frente lado esquerdo de quem 

veste devera ser aplicado uma etiqueta 

termocolante com a logo do município 

“GOVERNO MUNICIPAL DE IPIRA CIDADE 

QUE INSPIRA” (conforme imagem abaixo), 

medindo aproximadamente 8,0 cm de largura 

por 3,8 cm de altura; tendo suas bordas 

reforçadas com costura. A peça devera possuir 

etiqueta contendo dados do fabricante, 

composição de tecido, modo de conservação e 

tamanho. A empresa vencedora devera 

apresentar no prazo máximo de quatro dias 

corridos após a realização do pregão uma 

amostra personalizada do item bem como 

laudos de gramatura e composição dentro das 

variações permitidas. A empresa vencedora 

devera agendar juntamente com a secretaria de 

educação uma data para que a empresa se 

desloque ate as escolas e tire a medida de 

todos os alunos. 

- 392 (TREZENTOS E NOVENTA E DUAS) 

Calcas de moletom modelo skinny na cor 

cinza mescla na composição 48% algodão e 

52% poliéster com gramatura de 360gm. 

Punhos em ribana na cor cinza mescla. Cos 

rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 

cm com cordão. Na lateral no sentido vertical 

devera possuir duas listras de 1cm cada em 

malha 65% poliéster e 35% viscose com 

gramatura de 160gm e distancia entre elas de 

aproximadamente 1cm nas cores amarelo e 

azul turquesa e amarelo. Na frente lado 

esquerdo de quem veste devera ser aplicado 

uma etiqueta termocolante com a logo do 

município “GOVERNO MUNICIPAL DE IPIRA 

CIDADE QUE INSPIRA” (conforme imagem 
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abaixo), medindo aproximadamente 8,0 cm de 

largura por 3,8 cm de altura; tendo suas bordas 

reforçadas com costura. A peça devera possuir 

etiqueta contendo dados do fabricante, 

composição de tecido, modo de conservação e 

tamanho. A empresa vencedora devera 

apresentar no prazo máximo de quatro dias 

corridos após a realização do pregão uma 

amostra personalizada do item bem como 

laudos de gramatura e composição dentro das 

variações permitidas. A empresa vencedora 

devera agendar juntamente com a secretaria de 

educação uma data para que a empresa se 

desloque ate as escolas e tire a medida de 

todos os alunos. 

- 370 (TREZENTOS E SETENTA) Calcas 

feminina leggin na cor cinza mescla em tecido 

suplex na composição 89% poliamida e 11% 

elastano com gramatura de 360gm. Cos de 

aproximadamente 8,0 cm com elástico 

embutido. Na lateral no sentido vertical devera 

possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% 

poliéster e 35% viscose com gramatura de 

160gm e distancia entre elas de 

aproximadamente 1cm nas cores amarelo e 

azul turquesa e amarelo. Na frente lado 

esquerdo de quem veste devera ser aplicado 

uma etiqueta termocolante com a logo do 

município “GOVERNO MUNICIPAL DE IPIRA 

CIDADE QUE INSPIRA” (conforme imagem 

abaixo), medindo aproximadamente 8,0 cm de 

largura por 3,8 cm de altura; tendo suas bordas 

reforçadas com costura. A peça devera possuir 

etiqueta contendo dados do fabricante, 

composição de tecido, modo de conservação e 

tamanho. A empresa vencedora devera 

apresentar no prazo máximo de quatro dias 

corridos após a realização do pregão uma 

amostra personalizada do item bem como 

laudos de gramatura e composição dentro das 

variações permitidas. A empresa vencedora 

devera agendar juntamente com a secretaria de 

educação uma data para que a empresa se 

desloque ate as escolas e tire a medida de 

todos os alunos. 

- 762 (SETECENTOS E SESSENTA E DUAS) 

Camisetas manga curta, malha PV (65% 

poliéster e 35% viscose), com gramatura de 

160gm anti pilling, cor azul petróleo, gola V, 

transpassada e pespontada cor amarelo ouro 
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medindo 2,00 cm, personalizada com o nome 

IPIRA, sendo que o nome deve ter 4,5 cm de 

largura por 1 cm de altura e a distância entre 

uma escrita e outra deve ser de 

aproximadamente 0,7 cm. Filete da mesma cor 

da gola logo acima a costura de barra nas 

mangas. Serigrafia na frente lado esquerdo na 

cor amarela escrito: “REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO IPIRA – SC” medindo 8,0 cm de 

largura por 2,0 cm de altura, manga direita de 

quem veste devera ser aplicado pelo processo 

de serigrafia a logo do município de Ipira - SC e 

nas costas em serigrafia, a logo da secretaria de 

educação do município medindo 27cm de 

largura por altura proporcional; costuras com 

fios e linhas 100% poliéster. A peça devera 

possuir etiqueta contendo dados do fabricante, 

composição de tecido, modo de conservação e 

tamanho. A empresa vencedora devera 

apresentar no prazo máximo de quatro dias 

corridos após a realização do pregão uma 

amostra personalizada do item bem como 

laudos de gramatura e composição dentro das 

variações permitidas. A empresa vencedora 

devera agendar juntamente com a secretaria de 

educação uma data para que a empresa se 

desloque ate as escolas e tire a medida de 

todos os alunos. 

147 (cento e quarenta e sete) Camisa gola 

polo manga curta e baby look para os 

servidores do município da secretaria de 

educação, camisa polo em Piquet composição 

50% poliéster e 50% algodão, gramatura 

170gm, com gola amarelo ouro e detalhes nas 

mangas e cós em Piquet com a mesma 

composição e gramatura do tecido principal na 

cor amarelo ouro (conforme imagem). 

Fechamento com três botões para os homens e 

com dois botões para as mulheres. Serigrafia na 

frente lado esquerdo na cor amarelo a escrita:  

“REDE MUNICIPAL DE ENSINO IPIRA – SC” 

medindo 8,0 cm de largura por 2,0 cm de altura, 

manga direita de quem veste devera ser 

aplicado pelo processo de serigrafia a logo do 

município de Ipira - SC e nas costas em 

serigrafia, a logo da secretaria de educação do 

município medindo 27cm de largura por altura 

proporcional; costuras com fios e linhas 100% 

poliéster. A peça deverá possuir etiqueta 

contendo dados do fabricante, composição de 



 

024 – Fibra Top Uniformes Industria e Comercio Textil Eireli_04/02/2020 – Uniformes Escolar  

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IPIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL 
 

tecido, modo de conservação e tamanhos. 

    TOTAL  R$ 90.880,00 

 
O fornecimento dos produtos acima identificados deverão ser efetuados na forma estabelecida no Edital do 
Pregão Presencial - Registro de Preços nº. 001/2020 – PMI que deu causa a este termo, vinculando-se às 
regras estabelecidas no mesmo, como se aqui estivessem transcritas, das quais os signatários declaram 
terem pleno conhecimento. 
 
O fornecimento dos produtos se efetivará independentemente da necessidade de se firmar novo termo ajuste 
ou contrato, bastando o procedimento estabelecido no item 13 do Edital, entre outros. 
 
Cláusula Segunda – Da validade da Ata 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da data de 
sua assinatura. 
 
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal de Ipira, SC, não 
será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 
 
Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de 
redução dos preços praticados no mercado. 
 
A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro 
 
A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a 
assinatura desta. 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 001/2020 e a proposta da Detentora da Ata. 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da 
presente ata. 
 
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e demais normas 
aplicáveis. 
 

 
Ipira, SC 04 de fevereiro de 2.020. 

 
 
 
 

FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI 
CNPJ: 01.194.890/000182 

Representante legal da Detentora da Ata: Paulo Junior Alves 
CPF: 387.125.719-20 

Telefone: 49 – 9997-0321 
E-mail: fibratoptextil@gmail.com 

 
 
 
 

Adilson Alfredo Schwingel 

Prefeito Municipal em Exercício 
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Nome: Neocir Rogério de Césaro Neocir Rogério de Cesaro 
        CPF: 732.395.779-68 

Nome: Cristiane Ferri 

CPF: 098.633.269-09 

 

 


