MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2015
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
IFSC
Pregão nº 26/2015 - SRP
Processo nº 23292.003143/2015-25
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA,
CNPJ nº 11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros,
Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste ato
representado pela sua Reitora, Sra. MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, RG nº 3945665-0 SSP/SC, CPF 591.649.809-87, realizou no site www.comprasnet.gov.br Pregão Eletrônico para
Registro de Preços e, nos termos da Lei nº 10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13,
8.250/14, Instrução Normativa N° 6, de 25 de julho de 2014, Lei nº 8.666/93 e das demais
normas aplicáveis, em razão da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico de Registro de Preços nº 26/2015, Ata de Julgamento de Preços, divulgada no
Comprasnet e homologada pelo Ordenador de Despesas deste IFSC, RESOLVE registrar os
preços para a aquisição dos produtos, objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte
desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram
classificadas em primeiro lugar no certame acima enumerado.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o IFSC e
as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 26/2015, cujo
objeto é a possível aquisição de materiais de CONSUMO – UNIFORME para atender as
necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina,
conforme descrito no Anexo I desta Ata e ratificado por todas as empresas vencedoras através
das declarações anexas.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA
A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, compreendendo o
período de 20/05/2015 à 19/05/2016.
Subcláusula Primeira – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o IFSC
não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a
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realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de favorecimento em igualdade de condições.
Subcláusula Segunda - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços
ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.
Subcláusula Terceira - A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições
estabelecidas no arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração
Pública Federal, desde que autorizados pelo IFSC.
Subcláusula Primeira - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) a presente Ata de
Registro de Preços é especificado conforme o Anexo I.
Subcláusula Segunda - Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas, quanto
ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.
Subcláusula Terceira - Em cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o constante da
proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a
integram.
CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por
item, a(s) qual(is) terá(ão) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.
Em cada aquisição, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no edital
do pregão eletrônico que originou esta Ata e os quantitativos serão os informados na
Autorização de Fornecimento, conforme Anexo IV do Edital.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
Em todas as aquisições, o pagamento será feito por meio de ordem bancária transmitida ao
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Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado
até 15 (quinze) dias do aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.
Subcláusula Primeira - Para os produtos com entregas diárias e semanais, o IFSC estimará o
consumo mensal e emitirá uma Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento se dará
após as entregas das quantidades previstas na referida autorização.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo,
ou seja, o aceite na respectiva Nota Fiscal correspondente pelo fiscal do contrato.
Subcláusula Primeira - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
Subcláusula Segunda - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou
Nota Fiscal Fatura correspondente.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar
com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato, e das demais cominações legais.
Subcláusula Única - A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do
Pregão que originou esta Ata.
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em
atendimento ao §1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado
qualquer reajuste de preços.
Subcláusula Única - Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a
concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante
consoante o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
I – Pela Administração, quando:
a- a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b- a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua
justificativa;
c- a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
d- em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços;
e- os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f- por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
g- a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
h- no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço
registrado após a publicação.
II- Pelas detentoras, quando:
a- mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços;
b- o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometes a perfeita execução contratual, decorrente de caso
fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;
c- à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas na Lei, caso não aceitas as razões do pedido.
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a caso,
pelo Ordenador de Despesas do IFSC.
Subcláusula Primeira - A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.
Subcláusula Segunda - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o IFSC poderá ou
não contratar o objeto deste pregão.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO
Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das
empresas vencedoras.
Esta Ata está vinculada ao Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 26/2015 e
às propostas aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas no
Anexo I desta Ata.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Florianópolis para dirimir quaisquer
questões decorrentes da utilização da presente ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, Lei
8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Florianópolis, 20 de maio de 2015.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
REITORA DO IFSC

OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de Concordância
anexas.
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ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS
Pregão nº 26/2015 - SRP
Processo nº 23292.003143/2015-25
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na
sessão do Pregão.
EMPRESA (1)

Águia Fabricação e Comércio de Produtos Promocionais Ltda

Endereço

Rua José Caldart, 560 – Jd. Maria Luiz – 85819-570 – Cascável/PR

CNPJ

19.163.810/0001-97

TELEFONE/FAX

(45) 3096-3354

REPRESENTANTE

Bárbara Miranda Kopp

LEGAL
CPF

099.219.739-24

Email

aguiaruniformes@outlook.com

ITEM
1

UNID.
UNID.

QTD. ESPECIFICAÇÃO
170

Avental para cozinheiros, tipo saia, tamanho único, tecido 100% algodão, na

Preço

Preço

Unitário

Total

R$ 12,76

R$ 2.169,20

R$ 4,60

R$ 2.300,00

R$ 25,00

R$ 1.875,00

R$ 27,00

R$ 1.350,00

R$ 39,69

R$ 5.199,39

cor branca, sem bolsos. Medidas: 77 cm de largura na base superior e
117 cm na base inferior, com 67 cm de comprimento. As tiras utilizadas
para amarrar o avental, situadas na parte alta do avental, devem medir
160 cm de comprimento e 4 cm de largura.
Joinville (60)
Continente (80)
Urupema (30)
13

UNID.

500

Boton de alumínio revestido de plástico com a logomarca do IFSC, em
formato retangular medindo 4 cm por 2cm.
Lages (100)
Urupema (300)
Garopaba (100)

15

UNID.

75

Calça para cozinheiros, em tecido Pead Poole ? Xadrez (preto e
branco), cós com elástico, 1 bolso atrás somente. Grade de Tamanhos:
PP, P, M, G, GG, EGG. (Adulto)
Continente (75)

16

UNID.

50

Calça para padeiros, em tecido 100 % algodão, na cor branca, cós
com elástico, 1 bolso atrás somente. Grade de Tamanhos: PP, P, M, G, GG,
EGG. (Adulto)
Xanxerê (10)
Florianópolis (40)

47

UNID.

131

Doma fechada para cozinheiros, tecido 100% algodão, de cor branca,
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com mangas 3⁄4 com acabamento. Sem bolsos, sem tiras soltas, sem
detalhe de vivo e com botões de pressão metálico no 1 (não aparentes), com
logomarca bordada do IFSC (12cmX 7cm nas cores verde e vermelho)
tecido 100% algodão. Com corte que garanta conforto ao usuário. Grade
de Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EGG.(Adulto)
Continente (81)
Urupema (50)
65

UNID.

80

Touca para cozinheiros (modelo mestre cuca) em tecido 100 %

R$ 10,00

R$ 800,00

TOTAL

R$ 13.693,59

algodão, na cor branca, regulagem com elástico atrás, de forma que
todo o cabelo fique protegido pela touca e ofereça conforto ao usuário.
Joinville (60)
Urupema (20)

EMPRESA (2)

Proroupas Confecções Ltda – ME

Endereço

QI 02 Lotes 31/33 – CEP 72135-020 – Taguatinga/DF

CNPJ

00.556.225/0001-29

TELEFONE/FAX

(61) 3037-6222/3354-6222

REPRESENTANTE

Silvério Silva FonsecaNeto

LEGAL
CPF

024.482.771-09

Email

proroupas@yahoo.com.br

ITEM
48

UNID.
UNID.

QTD. ESPECIFICAÇÃO
2

Gravata em tecido oxford ou microfibra, tamanho único, na cor verde

Preço

Preço

Unitário

Total

R$ 13,91

R$ 27,82

R$ 13,93

R$ 27,86

R$ 85,26

R$ 170,52

R$ 85,26

R$ 170,52

R$ 34,75

R$ 1.390,00

na tonalidade da logomarca do IFSC. Conforme Desenho Técnico
Lages (2)
49

UNID.

2

Gravata em tecido oxford ou microfibra, tamanho único, na cor preta.
Lages (2)

57

UNID.

2

Japona para câmara frigorifica em tecido 100% poliamida com resina,
forrada com manta térmica e acolchoada, com bolsos embutidos nas laterais,
capuz conjugado, fechamento frontal até o pescoço através de velcro
alinhado por botão guia e barra lisa, comprimento longo (até a canela)
para baixas temperaturas até 35°C. Tamanho G ou 44 (Unissex).
Urupema (2)

58

UNID.

2

Japona para câmara frigorifica em tecido 100% poliamida com resina,
forrada com manta térmica e acolchoada, com bolsos embutidos nas laterais,
capuz conjugado, fechamento frontal até o pescoço através de velcro
alinhado por botão guia e barra lisa, comprimento longo (até a canela)
para baixas temperaturas até 35°C. Tamanho M ou 40 (Unissex).
Urupema (2)

61

UNID.

40

Lenço de musseline, cor verde pantone do IFSC, (composição técnica tecido:
100% poliéster), formato quadrado, com 65cm x 65cm, bainha viravira bem
estreita:0,5cm.
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Urupema (20)
Lages (20)
62

UNID.

20

Lenço de musseline, cor vermelho pantone do IFSC, (composição

R$ 32,90

R$ 658,00

R$ 59,99

R$ 1.679,72

R$ 50,88

R$ 35.717,76

TOTAL

R$ 39.842,20

técnica tecido: 100% poliéster), formato quadrado, com 65cm x 65cm,
bainha vira vira bem estreita: 0,5cm.
Lages (20)
63

UNID.

28

Luva térmica de proteção em grafatex, dupla face. Medindo 50 cm de
comprimento. Modelo mão de gato (separação somente entre polegar e
demais dedos). Com cano longo, dorso sem emendas, tira de reforço
do mesmo material entre o dedo polegar e indicador. A luva deve oferecer
uma grande proteção térmica (temperaturas entre 280o a 350oC), seu
desenho permite tirála com rapidez. Deve apresentar impermeabilidade,
mantendo a respirabilidade, estanqueidade de fora para dentro, respiração de
dentro para fora, não permitindo a passagem de vapores, mantendo a
integridade física sem provocar excesso de transpiração conciliado a
barreira térmica proporcionando uma camada extra resistente às
temperaturas. Nos tamanhos M e G.
Xanxerê (10)
Lages (1)
Florianópolis (6)
Chapecó (10)
Criciúma (1)

64

UNID.

702

Sapato de segurança fechado, unissex, sem salto e antiderrapante,
modelo tipo Blatt, com elástico lateral, em vaqueta, palmilha de
montagem em material não tecido, palmilha interna removível em látex com
tecido algodão antimicróbicos, sola PU antiderrapante e biqueira truline.
Indicado para serviços gerais de natureza leve, uniformizando e
garantindo conforto e proteção aos pés do usuário. Tamanhos do 36 ao 48.
Xanxerê (410)
Lages (6)
Florianópolis (35)
São Miguel do Oeste (80)
Chapecó (5)
Joinville (40)
Continente (43)
Urupema (20)
Criciúma (13)
Florianópolis (50)

EMPRESA (3)

RI Comércio de Uniformes e de EPI Ltda – ME

Endereço

Rua Ezeguiel Ribeiro, S/N – Vila França – Rio Novo/MG

CNPJ

21.693.614/0001-76

TELEFONE/FAX

(32) 3274-1635

REPRESENTANTE

Geórgia Rodrigues Imbelloni

LEGAL
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CPF

089.198.646-40

Email

riuniformes@hotmail.com

ITEM
50

UNID.
UNID.

QTD. ESPECIFICAÇÃO
105

Jaleco Feminino para discente, na cor cinza, tecido de composição

Preço

Preço

Unitário

Total

R$ 39,60

R$ 4.158,00

R$ 40,70

R$ 2.035,00

R$ 37,85

R$ 24.488,95

R$ 36,00

R$ 4.860,00

R$ 37,00

R$ 6.290,00

100% Algodão, sarja, 10 onças por jardas quadradas; logo do Instituto
estampada no peito lado direito e na manga esquerda, com
abotoamento frontal vertical, com transpasse de 2,5cm, mangas longas,
removíveis com ziper destacável, punho com 1,0 cm de largura e elástico;
recorte no centro costas e alça de 4 cm de largura.
Florianópolis (55)
Joinville (50)
51

UNID.

50

Jaleco Feminino para docente, na cor verde, tecido de composição
100% Algodão, sarja, 10 onças por jardas quadradas; logo do Instituto
bordada no peito lado direito e na manga esquerda, com abotoamento
frontal vertical, com transpasse de 2,5 cm, mangas longas, removíveis com
ziper destacável, punho com 1,0 cm de largura e elástico; recorte no centro
costas e alça de 4 cm de largura.
Florianópolis (50)

52

UNID.

647

Jaleco Masculino para discente, na cor cinza, tecido de composição
100% Algodão, sarja, 10 onças por jardas quadradas; logo do Instituto
estampada no peito lado direito e na manga esquerda, com
abotoamento frontal vertical, com transpasse de 2,5 cm, mangas longas,
removíveis com ziper destacável, punho com 1,0cm de largura e
elástico; recorte no centro costas e alça de 4 cm de largura.
Xanxerê (400)
Florianópolis (97)
São Miguel do Oeste (50)
Joinville (50)
Criciúma (50)

53

UNID.

135

Jaleco Masculino para docente, na cor verde, tecido de composição
100% Algodão, sarja, 10 onças por jardas quadradas; logo do Instituto
bordada no peito lado direito e na manga esquerda, com abotoamento
frontal vertical, com transpasse de 2,5 cm, mangas longas, removíveis com
ziper destacável, punho com 1,0 cm de largura e elástico; recorte no centro
costas e alça de 4 cm de largura.
Lages (20)
Florianópolis (100)
São Miguel do Oeste (15)

54

UNID.

170

Jaleco para docente, na cor BRANCA, tecido de composição 100%
Algodão, sarja, 10 onças por jardas quadradas; logo do Instituto bordada no
peito lado direito e na manga esquerda, com abotoamento frontal
vertical, com transpasse de 2,5 cm, mangas longas, removíveis com
ziper destacável, punho com 1,0 cm de largura e elástico; recorte no centro
costas e alça de 4 cm de largura. Desenho Técnico conforme Anexo 10 /
modelo 24. Grade de Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EGG. (Adulto)
Florianópolis (30)
São Miguel do Oeste (50)
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Chapecó (10)
Joinville (50)
Itajaí (30)
55

UNID.

650

Jaleco unissex, na cor branca, tecido de composição 100% Algodão, sarja, 10

R$ 36,88

R$ 23.972,00

R$ 30,00

R$ 1.800,00

TOTAL

R$ 67.603,95

onças por jardas quadradas; logo do Instituto bordada no peito lado direito e
na manga esquerda, com abotoamento frontal vertical, com transpasse
de 2,5cm, mangas longas, punho com 1,0 cm de largura e elástico;
recorte no centro costas e alça de 4 cm de largura. Grade de
Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EGG. (Adulto)
Xanxerê (300)
São Miguel do Oeste (20)
Chapecó (50)
Joinville (50)
Itajaí (50)
Florianópolis (10)
Jaraguá do Sul (120)
Lages (50)
56

UNID.

60

Jaleco unissex, na cor branca, tecido de composição 100% poliéster,
oxford, logo do Instituto bordada no peito lado direito e na manga
esquerda, com abotoamento frontal vertical, com transpasse de 2,5 cm,
mangas longas, punho com 1,0 cm de largura e elástico; recorte no centro
costas e alça de 4 cm de largura. Com abertura nas laterais de
aproximadamente 10 cm na altura da cintura. Grade de Tamanhos: PP, P, M,
G, GG, EGG. (Adulto)
Chapecó (50)
Florianópolis (10)

EMPRESA (4)

SCLAN MALHAS LTDA

Endereço

Cachoeiro de Itapemerim – Es

CNPJ

32.468.738/0001-74

TELEFONE/FAX

(28) 2101-8400

REPRESENTANTE

GLAUCIO FERNANDES AZEREDO

LEGAL
CPF

009.640.107-98

Email

glaucio@sclan.com.br

ITEM
7

UNID.
UNID.

QTD. ESPECIFICAÇÃO
168

Bermuda esportiva feminina, tecido Poliamida composto de:88% poliamida e

Preço

Preço

Unitário

Total

R$ 11,47

R$ 1.926,96

12% de elestano, similar ou igual ao suplex; sendo o produto e seus detalhes
composto por duas cores: Cor produto 1 ? Composto de Cinza e Verde
com vivo vermelho; Cor produto 2 ? composto na cor preta e verde
com vivo vermelho;barra de 2,0cm; Com numeração na parte frontal da
perna esquerda, logo acima do recorte verde com os mesmos tamanhos e
cores da parte frontal das camisetas.
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São José (30)
Caçador (30)
Chapecó (15)
Joinville (16)
Gaspar (77)
8

UNID.

188

Bermuda esportiva Masculina, tecido poliéster acabamento dray material

R$ 11,47

R$ 2.156,36

R$ 13,87

R$ 2.357,90

R$ 24,90

R$ 1.020,90

R$ 17,95

R$ 1.364,20

esportivo composto de:100% poliéster; sendo o produto composto por
duas cores: Cor produto 1 ? Composto nas cores Cinza e Verde com
vivo vermelho; Cor produto 2 ? composto nas cores preta e verde com
vivo vermelho, barra de 2,0cm; Cóz com Elástico de 4,0 cm e cordão embutido
na cor cinza; Com numeração na parte frontal da perna esquerda, logo acima
do recorte verde com os mesmos tamanhos e cores da parte frontal
das camisetas.
São José (50)
Caçador (30)
Chapecó (15)
Joinville (16)
Gaspar (77)
9

UNID.

170

Bermuda esportiva unissex, tecido leve, 100% poliéster,corte reto,
modelagem ampla, comprimento na altura dos joelhos, na cor cinza
com recortes e filetes em verde,cós no mesmo tecido na cor verde com
costura na catraca 4 agulhas e elástico com cordel interno, bolsos frontais
embutidos com recorte em cor verde, gancho pespontado frente e
costas com 2 agulhas,barra de 4,0cm. BORDADO do logotipo do IFSC, altura
em torno de 5,0cm, na perna esquerda, logo abaixo do bolso. TECIDO
POLIÉSTER (gramatura baixa) na cor cinza e verde. Grade de Tamanhos:
PP, P, M, G, GG, EGG. (Adulto)
Urupema (30)
Garopaba (40)
Xanxerê (100)

14

UNID.

41

Calça agasalho esportiva, Unissex, em tecido elanca PA composto
de:65% poliéster e 35% Algodão; Acabamento (Vivo) no mesmo tecido;
Composto na cores Cinza,verde com vivo na cor Vermelha; Barra de
2,0cm, Cóz com elástico de 4,0cm e cordão embutido na cor cinza, Serigrafia
na frente com a logo do IFSC, de acordo com manual de identidade
visual, com 12,0cm x 6,0cm (AxL) ;Contendo um bolso na frente com
zíper invisível na cor cinza; Zipper invisível nos bolsos dianteiros. Grade de
Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EGG. (Adulto)
Lages (1)
Joinville (24)
Urupema (10)
Gaspar (6)

26

UNID.

76

Camiseta Feminina e masculina, modelo regata com cava
americana(para basquete),em tecido poliamida acabamento dray
fit,material esportivo composto de:100% poliamida; E Tecido Tela
composto de 100% Poliamida Acabamento. (Vivo) em Dray vermelho;
Sendo o produto e seus detalhes composto por três cores: Produto 1 –
Composto na cores: Cinza, branca e vermelha e tela na cor cinza; Produto
2 – composto nas cores: Preta, cinza e vermelho e tecido tela na cor cinza

11/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

chumbo; Barra de 2,0cm; demais medidas de acordo com tabela de
medidas e ficha técnica em anexo do edital;Serigrafia na frente com a
logo do IF C, de acordo com manual de identidade visual, com 9,0cm x
18,0cm (AxL) com número sequenciado de até dois dígitos na parte frontal
com dimensão de 13cm x 10 cm (AxL) sendo um dígito com 6 cm, um
espaçamento de 1 cm e o outro dígito com 6 cm. Nas costas contendo
o nome da cidade, com 6,0cm x 26,0cm(AxL) e número sequenciado de até
dois dígitos, com a dimensão 20,0cm x 26,0cm(AxL), sendo um dígito com
12 cm, um espaçamento de 2 cm e o outro dígito com 12 cm. Devese constar
o nome do Campus solicitante na camiseta.
Criciúma (20)
São Miguel do Oeste (20)
Jaraguá do Sul (36)
27

UNID.

245

Camiseta Feminina em tecido poliéster acabamento dray material

R$ 15,98

R$ 3.915,10

R$ 9,95

R$ 4.975,00

R$ 15,98

R$ 5.832,70

esportivo composto de:100% poliéster; E Tecido Tela composto de 100%
Poliéster; Acabamento (Vivo) em Dray vermelho; Sendo o produto e seus
detalhes composto por três cores: Produto 1 ? Composto na cores:
Cinza, branca e vermelha e tela na cor cinza; Produto 2 ? composto nas
cores: Preta, cinza e vermelho e tecido tela na cor cinza chumbo; Barra
de 2,0cm; Serigrafia na frente com a logo do IFSC, de acordo com
manual de identidade visual, com 9,0cm x 18,0cm (AxL) com número
sequenciado de até dois dígitos na parte frontal com dimensão de 13cm
x 10 cm (AxL) sendo um dígito com 6 cm, um espaçamento de 1 cm e
o outro dígito com 6 cm. Nas costas contendo o nome da cidade, com
6,0cm x 26,0cm(AxL) e número sequenciado de até dois dígitos, com a
dimensão 20,0cm x 26,0cm(AxL), sendo um dígito com 12 cm, um
espaçamento de 2 cm e o outro dígito com 12 cm. Devese constar o nome do
Campus solicitante na camiseta.
Caçador (30)
Joinville (16)
Urupema (15)
Lages (30)
Gaspar (154)
34

UNID.

500

Camiseta manga longa personalizada para eventos. Camiseta com
manga longa e gola larga de malha ecológica PET (50% algodão e 50%
PET), 160g/m2. Estampa em transfer na frente e logos patrocinadores
em serigrafia 1 cor atrás. Cor da malha a definir no momento do
pedido, entre as seguintes: cor azul royal, laranja, verde bandeira,
amarelo, bordô, marrom, etc. Incluir amostra prévia. Grade P, M G e GG
com quantidades definidas na autorização do serviço. Arte fornecida pelo
IFSC. Amostra prévia. Deverá ser entregue amostra do produto em até
10 dias corridos, a contar da Autorização de Fornecimento. O prazo para
entrega do pedido é de 20 dias corridos, a contar da aprovação da amostra.
Reitoria – Eventos (500)

36

UNID.

365

Camiseta masculina em tecido poliéster acabamento dray material
esportivo composto de: 100% poliéster; E tecido tela composto de 100%
poliéster; Acabamento (Vivo) em Dray vermelho; Sendo o produto e seus
detalhes composto por quatro cores: Cor produto 1 ? Composto na
cores Cinza, branca, verde e Vermelho e tela na cor cinza; Cor produto 2 ?
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composto nas cores Preta, cinza chumbo, verde e vermelho e tecido tela
na cor cinza chumbo; Barra de 2,0cm, demais medidas de acordo com
tabela de medidas em anexo; Serigrafia na frente com a logo do IFSC deverá
ser branco, com 9,0cm x 18,0cm (AxL) com número sequenciado de até dois
dígitos na parte frontal com dimensão de 13cm x 10 cm (AxL) sendo um
dígito com 6 cm, um espaçamento de 1 cm e o outro dígito com 6 cm. Nas
costas contendo o nome da cidade, com 6,0cm x 26,0cm(AxL) e número
sequenciado de até dois dígitos, com a dimensão 20,0cm x 26,0cm(AxL),
sendo um dígito com 12 cm, um espaçamento de 2 cm e o outro
dígito com 12 cm. Deve e constar o nome do Campus solicitante na
camiseta.
São José (80) Caçador (30) Chapecó (15) Joinville (16) Urupema (20)
Lages (30) Gaspar (154) Garopaba (20)
37

UNID.

2000 Camiseta serigrafia 1

Personalizada para eventos. Camiseta com

R$ 7,99

R$ 15.980,00

R$ 8,99

R$ 17.980,00

R$ 9,89

R$ 19.780,00

R$ 9,95

R$ 19.900,00

manga curta e gola larga de malha ecológica PET (50% algodão e 50%
PET), 160g/m2, branca. Estampa em serigrafia 4 cores na frente e logos
patrocinadores em serigrafia 1 cor atrás. Incluir amostra prévia. Grade P,
M, G e GG com quantidades definidas na autorização do serviço. Arte
fornecida pelo IFSC . Amostra prévia. Deverá ser entregue amostra do
produto em até 10 dias corridos, a contar da Autorização de
Fornecimento. O prazo para entrega do pedido é de 20 dias corridos, a
contar da aprovação da amostra.
Reitoria – Eventos (2.000)
38

UNID.

2000 Camiseta serigrafia 2

Personalizada para eventos. Camiseta com

manga curta e gola larga de malha ecológica PET (50% algodão e 50%
PET), 160g/m2. Estampa em serigrafia 3 cores na frente e logos
patrocinadores em serigrafia 1 cor atrás. Incluir amostra prévia. Cor da
malha a definir no momento do pedido, entre as seguintes: azul royal,
laranja, verde bandeira, amarelo, bordô, marrom, etc. Grade P, M G e GG
com quantidades definidas na autorização do serviço . Arte fornecida pelo
IFSC . Amostra prévia. Deverá ser entregue amostra do produto em até 10
dias corridos, a contar da Autorização de Fornecimento. O prazo para
entrega do pedido é de 20 dias corridos, a contar da aprovação da
amostra.
Reitoria – Eventos (2.000)
39

UNID.

2000 Camiseta transfer 1

Personalizada para eventos. Camiseta com manga

curta e gola larga de malha ecológica PET (50% algodão e 50% PET),
160g/m2, branca, grade de tamanhos P, M, G e GG. Estampa em transfer na
frente e logos patrocinadores em serigrafia 1 cor atrás. Incluir amostra
prévia. Grade P, M G e GG com quantidades definidas na autorização
do serviço. Arte fornecida pelo IFSC. Amostra prévia. Deverá ser entregue
amostra do produto em até 10 dias corridos, a contar da Autorização
de Fornecimento. O prazo para entrega do pedido é de 20 dias corridos, a
contar da aprovação da amostra.
Reitoria – Eventos (2.000)
40

UNID.

2000 Camiseta transfer 2

Personalizada para eventos. Camiseta com manga

curta e gola larga de malha ecológica PET (50% algodão e 50% PET),
160g/m2. Estampa em transfer na frente e logos patrocinadores em
serigrafia 1 cor atrás. Incluir amostra prévia. Cor da malha a definir no
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momento do pedido, entre as seguintes: azul royal, laranja, verde
bandeira, amarelo, bordô, marrom, etc. Grade P, M G e GG com quantidades
definidas na autorização do serviço. Arte fornecida pelo IFSC. Amostra prévia.
Deverá ser entregue amostra do produto em até 10 dias corridos, a
contar da Autorização de Fornecimento. O prazo para entrega do pedido
é de 20 dias corridos, a contar da aprovação da amostra.
Reitoria – Eventos (2.000)
45

UNID.

381

Colete em tecido, polyester sem manga, personalizados com simbolo do

R$ 11,99

R$ 4.568,19

R$ 81,95

R$ 9.670,10

IFSC conforme modelo a ser enviado junto com a Autorização de
Serviços, Com numeração nas costas, tamanho adulto, com velcro nas
laterais para adaptar o tamanho, nas seguintes cores: azul, verde, amarela,
vermelha.
Lages (1)
Urupema (40)
Reitoria (200)
Garopaba (40)
Xanxerê (100)
46

UNID.

118

Conjunto de agasalho esportivo unissex para profissionais da educação física.
O agasalho será composto por uma jaqueta e uma calça. JAQUETA em
tecido leve 100% poliéster na cor cinza; com recortes na cor verde e
filetes embutidos no recorte da linha princesa (centro dos ombros até a
lateral inferior

frente e costas), com zíper verde de poliéster frontal

desde a barra até o final da gola, bolsos frontais embutidos no recorte
com fechamento de zíper verde de poliéster, bordado do logotipo do
IFSC em ponto cheio,(na altura do peito)no lado esquerdo entre o zíper
e o recorte, com a altura de 5,0cm. Gola alta no mesmo tecido da
jaqueta e na cor verde, punhos com elástico na catraca 4 agulhas e
elástico interno com 6,0 cm de altura na cor verde; barra da jaqueta
com 6,0 cm de altura na cor cinza, com elástico e rebatimento na catraca
4 agulhas. Costas com bordado em relevo (altura próxima da arte com
23cm de altura para Tam. M) delineando o contorno do logotipo do IF,
e a escrita abaixo com bordado ponto cheio; tudo na cor cinza, 02
(dois) tons acima da cor do tecido. TECIDO POLIÉSTER (gramatura
baixa) na cor cinza e verde. FORRO poliéster, gramatura baixa, com
trama específica para agasalhos esportivos que facilite a transpiração.
BORDADO do logotipo do IF C com altura de 5,0cm. CALÇA esportiva
tecido leve 100% poliéster, forrada com malha, corte reto, modelagem
ampla cinza com recortes e filetes em verde,cós no mesmo tecido na cor
verde com costura na catraca 4 agulhas e elástico com cordel interno,
bolsos frontais embutidos com recorte em cor verde, falsa braguilha
pespontada em 2 agulhas, gancho pespontado frente e costas com 2
agulhas. Pernas (DIREITA E ESQUERDA) com zíper funcional na cor
cinza com 20 cm aplicado na parte interna (entrepernas) da calça,
próximo à barra, barra viravira de 4,0cm. TECIDO POLIÉSTER (gramatura
baixa) na cor cinza e verde. FORRO poliéster, malha leve, com trama
específica para agasalhos esportivos que facilite a transpiração.
BORDADO do logotipo do IFSC com altura de 5,0cm, na perna
esquerda, logo abaixo do bolso. Grade de Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EGG.
(Adulto)
Joinville (2)
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Urupema (5)
Gaspar (6)
Garopaba (5)
Xanxerê (100)
59

UNID.

55

Jaqueta agasalho esportiva, Unissex, em tecido elanca PA composto

R$ 64,96

R$ 3.572,80

TOTAL

R$ 115.000,21

de:65% poliéster e 35% Algodão;Acabamento (Vivo) no mesmo tecido;
Modelagem de acordo tabela de medidas que constam na ficha técnica em
anexo; Sendo o produto e seus detalhes composto na cores Cinza, verde
com vivo na cor Vermelha;Barra da cintura e barra das mangas de 6,0cm,
demais medidas de acordo com tabela de medidas em anexo; Serigrafia na
frente com a logo do IFSC, de acordo com manual de identidade visual,
com 5,0cm x 10,0cm (AxL) e nas costas contendo o nome da cidade, com
6,0cm x 26,0cm (AxL); Contendo dois bolso na frente com zíper invisível
na cor cinza. Grade de Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EGG. (Adulto)
Joinville (24)
Urupema (25)
Gaspar (6)

EMPRESA (5)

Zotex Uniformes e Tecidos Profissionais Ltda – ME

Endereço

Rua João Pessoa, 711 – Centro – CEP 88801-530 – Criciúma/SC

CNPJ

14.793.893/0001-84

TELEFONE/FAX

(48) 3413-6528

REPRESENTANTE

Rangel Coelho Lodetti

LEGAL
CPF

047.236.919-95

Email

zotexuniformes@hotmail.com

ITEM
2

UNID.
UNID.

QTD. ESPECIFICAÇÃO
50

Baby look feminina básica, na cor branca, (informação técnica do tecido

Preço

Preço

Unitário

Total

R$ 11,14

R$ 557,00

R$ 18,60

R$ 9.300,00

próxima á: 95% viscose + 5% elastano, gramatura baixa), com decote
redondo tradicional com friso de beira de 1,5 cm, em ribana 1x1, pespontado
com cobertura 2ag.juntas sendo uma na peça e outra no debrum;
bainha de corpo e mangas de 2,0cm na cobertura 2 ag. Juntas.
Urupema (50)
20

UNID.

500

Camisa polo personalizada para eventos. Camisa pólo branca, manga
curta em tecido de malha Piquet, com gramatura entre 180 e 220 g/m2,
67% poliéster e 33% viscose, cor branca, gola em ribano, com dois
botões para fechamento, com 1a casa horizontal e 2.a vertical, mangas
curtas com punho em ribano, bainha virada para dentro e pespontada,
com logomarca bordada em 3 cores, modelo fornecido pelo IFSC. Grade
P, M G e GG com quantidades definidas na autorização do serviço.
Deverá ser entregue amostra do produto em até 10 dias corridos, a
contar da Autorização de Fornecimento. O prazo para entrega do pedido é
de 20 dias corridos, a contar da aprovação da amostra.
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Reitoria – Eventos (500)
24

UNID.

800

Camiseta 50% poliéster e 50% algodão, branca, gola redonda, mangas

R$ 15,97

R$ 12.776,00

R$ 9,70

R$ 1.649,00

R$ 9,22

R$ 12.050,54

R$ 9,42

R$ 3.334,68

R$ 9,87

R$ 5.092,92

R$ 10,18

R$ 509,00

R$ 10,18

R$ 3.664,80

R$ 9,98

R$ 6.986,00

curtas, adulto, com estampa feita através de processo de sublimação. A arte
será fornecida posteriormente pelo IFSC. Grade de Tamanhos: PP, P, M,
G, GG, EGG. (Adulto)
Caçador (400)
Lages (200)
Gaspar (60)
Garopaba (40)
Xanxerê (100)
25

UNID.

170

Camiseta em algodão, fio 30, branca, manga curta, com a inserção da
logomarca do IFSC nas cores vermelho e verde e da frase: ?Campus
Florianópolis? na cor preta na parte frontal superior esquerda. Grade de
Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EGG. (Adulto).
São José (150)
Florianópolis (20)

28

UNID.

1307 Camiseta malha branca , manga curta, adulto, 100% algodão, 30.1 cardada, c/
ribana na gola e estampa na parte frontal suprior direita (símbolo do
IFSC). Grade de Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EGG. (Adulto)
Lages (2)
Florianópolis (55)
São Miguel do Oeste (900)
Joinville (300)
Itajaí (50)

29

UNID.

354

Camiseta malha branca, manga curta, adulto, 100% algodão, 30.1
cardada, 3 cores na frente e 1 cor atrás. A arte será fornecida
posteriormente pelo IFSC. Grade de Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EGG. (Adulto)
Lages (300)
Garopaba (54)

30

UNID.

516

Camiseta malha branca, manga curta, adulto, 100% algodão, 30.1
cardada, 3 cores, c/ ribana na gola e na manga colorida. Tamanhos:
P,M, G e GG. A UNIDADE arte será fornecida posteriormente pelo IFSC.
Grade de Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EGG. (Adulto)
Lages (301)
Florianópolis (65)
Urupema (100)
Xanxerê (50)

31

UNID.

50

Camiseta malha Branca, manga curta, adulto, 100% algodão, 30.1
cardada, 5 cores. A arte será fornecida posteriormente pelo IFSC. Grade
de Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EGG. (Adulto)
Urupema (50)

32

UNID.

360

Camiseta malha colorida, manga curta, adulto, 100% algodão, 30.1 cardada, 3
cores na frente e 1 cor atrás. A arte será fornecida posteriormente pelo
IFSC. Grade de Tamanhos: PP, M, G, GG, EGG (Adulto)
Lages (300)
Gaspar (60)

33

UNID.

700

Camiseta malha colorida, manga curta, adulto, 100% algodão, 30.1 cardada, 5
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cores. A arte será fornecida posteriormente pelo IFSC. Grade de
Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EGG. (Adulto)
Lages (50)
São Miguel do Oeste (200)
Caçador (100)
Joinville (300)
Urupema (50)
35

UNID.

40

Camiseta masculina em malha piquê, gola pólo em ribana 2x2 tradicional, na

R$ 16,50

R$ 660,00

R$ 10,16

R$ 508,00

R$ 11,09

R$ 554,50

R$ 10,31

R$ 5.155,00

R$ 10,26

R$ 513,00

TOTAL

R$ 63.310,44

cor cinza prata claro, e acabamento interno da gola com debrum (ou friso) e
pespontado até os ombros; peitilho sobreposto com abotoamento de 3
botões, mangas curtas, com as bainhas de 2,0cm na cobertura
2agulhas separadas.
Urupema (40)
41

UNID.

50

Camisetas em algodão, fio 30, manga curta, na cor preta com
estampado frontal inferior esquerdo nas cores branco, vermelho e verde,
conforme desenho técnico do termo de referência. As camisetas serão
destinadas ao Coral do IFSC. Grade de Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EGG.
(Adulto)
Florianópolis (50)

42

UNID.

50

Camisetas em algodão, fio 30, manga curta, na cor preta com
estampado frontal inferior esquerdo nas cores branco, vermelho e verde,
conforme desenho técnico do termo de referência. As camisetas serão
destinadas a orquestra do IFSC. Grade de Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EGG.
(Adulto)
Florianópolis (50)

43

UNID.

500

Camisetas em algodão, fio 30, manga curta, na cor preta com um
estampado na cor branca, no centro do peito com os dizeres ?Você vive sem
arte?? e com outro estampado na parte frontal inferior esquerda nas
cores verde e vermelho. A parte posterior central da camiseta conterá
um estampado na cor branca os dizeres ?Didaskálico?. Desenho conforme
técnico do termo de referência. As camisetas serão destinadas ao ?
Didaskálico? (Amostra de arte e cultura do IFSC). Tamanho das camisetas: P,
M e G.
Florianópolis (500)

44

UNID.

50

Camisetas em algodão, fio 30, manga curta, na cor preta, com
estampado frontal inferior esquerdo nas cores branco, vermelho e verde,
conforme desenho técnico do termo de referência. As camisetas serão
destinadas ao grupo de teatro Boca de Siri do IFSC Tamanho das camisetas:
P, M e G.
Florianópolis (50)

VALOR TOTAL DA ATA

R$ 299.450,39
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