Estado do Rio Grande do Sul

Contrato
n° 106/2018
ContratoAdministrativo
Administrativo nº 103/2013
Visto
da
Procuradoria
___________________ Geral
__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
Pelo presente Contrato para fornecimento de uniformes, nos termos do que dispõe os Artigos 55 a 76, da
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Estação, as
partes a seguir qualificadas, de um lado o MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO, pessoa jurídica de direito público
interno, cadastrado no CNPJ/MF sob o n.º 92.406.248/0001-75, com sede administrativa na Rua Fiorelo
Piazzetta, 95, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Humildes de Almeida Camargo,
brasileiro, casado, portador do RG nº 1038655104 SJS/IIRS, e CPF nº 056.077.360-91, residente e
domiciliado na Rua Vicente Devens, nº 265, nesta cidade de ora em diante denominado de Município, e de
outro lado, a empresa ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.045.994/0001-01,
com sede na Rua Frederico Ozanan, n° 83, Bairro Linho, na cidade de Erechim/RS, CEP 99.704-482, nesse
ato representada pela Sra. Rosilene Tonatto Spazzini, portadora do CPF nº 671.323.080-68, de ora em
diante denominada simplesmente de Contratada, têm entre si, certo e ajustado em conformidade ao Pregão
Presencial nº 034/2018, as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
A Contratada assume a obrigação de fornecer ao Município os seguintes itens
constantes no Pregão Presencial nº 034/2018:
---------------------------------------------------------------------------------------------Item
Especificação
Quantidade Un.
Vl.Unitário
Valor Total
---------------------------------------------------------------------------------------------1
JALECO ODONTOLÓGICO MASCULINO
4,0000 UN
84,0000
336,00
Material: em microfibra de Gabardine 100% poliéster - Bi-Stretch, de cor branca. Longo (meia perna); com 3 bolsos
com debrum na dobra inferior da costura superior do bolso de cor bordô. Bolso
superior esquerdo com o nome do funcionário, função e brasão CRO/RS. Logo
PMAQ no braço esquerdo (+/- 8 cm). Botões: invisíveis. Manga: longa, Cor: Branco.
Punho: Elástico no punho ou malha canelada. Gola: Padre com debrum de cor
bordô. Brasão da Prefeitura: 8 cm no braço direito. Brasões, identificações e logos
bordados. Tamanhos: 02 unid. tam. G e 02 unid. tam. GG
Código do Produto: 15615
2
JALECO MÉDICO MASCULINO
4,0000 UN
84,0000
336,00
Material: em microfibra de Gabardine 100% poliéster - Bi-Stretch, de cor branca. Longo (acima do joelho); com 3
bolsos; bolso superior com o nome do funcionário, função e brasão CRM/RS. Logo
do PMAQ no braço esquerdo (+/- 8cm). Botões: visíveis. Manga: de alfaiate, Cor:
Branco. Punho: com 3 botões sem casa. Gola: de paletó. Brasão da Prefeitura: 8
cm no braço direito. Brasões, identificações e logos bordados.
Tamanhos: 02 unid. tam. M e 02 unid. tam. G
Código do Produto: 15616
3
JALECO MÉDICO FEMININO
6,0000 UN
89,0000
534,00
Material: em microfibra de Gabardine 100% poliéster - Bi-Stretch, de cor branca. Comprimento: meia perna; com 3
bolsos internos com detalhe em tecido 100% algodão com motivo floral de cor verde
escuro; no bolso superior esquerdo função e nome do funcionário em verde, com logo
do PMAQ no braço esquerdo (8cm). Brasão do município no braço direito (8cm). Botões:
invisíveis. Manga: longa, com punho com elástico ou malha canelada. Gola: esporte,
com detalhe em tecido floral. Penses para cinturar e cinto cruzado nas costas com
motivo verde escuro. Brasões, identificações e logos bordados.
Tamanhos: 04 unid. tam. M e 02 unid. tam. GG
Código do Produto: 15617
4
JALECO TECNICO/AUXILIAR DE ENFERMAGEM
10,0000 UN
89,0000
890,00
FEMININO
Material: em microfibra de Gabardine 100% poliéster - Bi-Stretch, de cor branca. Comprimento: meia perna; com 3
bolsos internos com detalhe em tecido 100% algodão com motivo floral de cor azul
claro; com logo do PMAQ no braço esquerdo (8cm). Botões: invisíveis. Manga: longa,
com punho com malha canelada. Gola: esporte, com detalhe em tecido floral.
Brasão da Prefeitura: 8 cm no braço direito. Penses para cinturar e cinto
cruzado nas costas com motivo floral azul. Brasões, identificações e logos bordados.
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Tamanhos: 02 unid. tam. M; 04 unid. tam. G e 04 unid. tam. GG
Código do Produto: 15618
JALECO ENFERMEIRO/TEC. ENFERMAGEM
4,0000 UN
89,0000
356,00
MASCULINO
Material: em microfibra de Gabardine 100% poliéster - Bi-Stretch, de cor branca. Longo (meia perna); com 3 bolsos;
com função e nome do funcionário no bolso superior esquerdo, com logo do PMAQ no
braço esquerdo (8cm). Botões: visíveis. Manga: longa, com punho com elástico ou
malha canelada. Gola: de paletó. Brasão da Prefeitura: 8 cm no braço direito.
Tamanho: 02 unid. tam. G e 02 unid. tam. GG
Código do Produto: 15619
JALECO ENFERMEIRO FEMININO
4,0000 UN
84,0000
336,00
Material: em microfibra de Gabardine 100% poliéster - Bi-Stretch, de cor branca. Comprimento: meia perna; com 3
bolsos internos com detalhe em tecido 100% algodão com motivo floral de cor azul
royal; no bolço superior esquerdo função e nome do funcionário com logo do PMAQ no
braço esquerdo (8cm). Brasão do município no braço direito (8cm). Botões:
invisíveis. Manga: longa, com punho com elástico ou malha canelada. Gola: esporte,
com detalhe em tecido floral. Penses para cinturar e cinto cruzado nas costas com
motivo floral azul. Tamanhos: 04 unid. tam. M
Código do Produto: 15620
JALECO NASF FEMININO
8,0000 UN
89,0000
712,00
Material: em microfibra de Gabardine 100% poliéster - Bi-Stretch, de cor branca. Comprimento: meia perna; com 3
bolsos; com função, nome do funcionário e brasão NASF no bolso superior esquerdo
(8cm). Brasão da Prefeitura: 8 cm no braço direito. Logo do PMAQ (8cm) no braço
esquerdo. Botões: invisíveis. Manga: longa, com punho com elástico ou em malha
canelada. Gola: esporte. Penses para ajuste no corpo. Brasões, identificações e
logos bordados. Tamanhos: 08 unid. tam. M
Código do Produto: 15621
JALECO VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEMININO
1,0000 UN
89,0000
89,00
Material: em microfibra de Gabardine 100% poliéster - Bi-Stretch, de cor branca. Comprimento: meia perna; com 3
bolsos; com nome do funcionário no bolso superior esquerdo, Brasão da Vigilância
Sanitária no braço esquerdo (8cm). Botões: invisíveis. Manga: longa, com punho com
elástico ou em malha canelada. Gola: esporte. Brasão da Prefeitura: 8 cm no
braço direito. Penses para ajuste no corpo. Brasões, identificações e logos
bordados. Tamanho: 01 unid. tam. M
Código do Produto: 15622
JALECO SERVENTE FEMININO
6,0000 UN
89,0000
534,00
Material: em microfibra de Gabardine 100% poliéster - Bi-Stretch ou oxford, de cor verde agua. Comprimento: meia perna;
com 3 bolsos internos com detalhe em tecido 100% algodão com motivo floral, que
combine com a tonalidade do tecido; no bolso superior esquerdo função e nome do
funcionário com logo do PMAQ no braço esquerdo (8cm). Brasão do município no
braço direito (8cm). Botões: invisíveis. Manga: longa, com punho com elástico ou
malha canelada. Gola: esporte, com detalhe em tecido floral. Penses para cinturar e
cinto cruzado nas costas com motivo floral. Tamanhos: 04 un. tam. M e 02 unid. tam. GG
Código do Produto: 15623
JALECO PSICÓLOGA FEMININO
4,0000 UN
89,0000
356,00
Jaleco Psicóloga feminino: Material: em
microfibra de Gabardine - 100% poliéster - Bi-Stretch, de cor branca. Comprimento:
meia perna; com 3 bolsos internos com detalhe em tecido 100% algodão com motivo
floral de cor rosa com fundo creme; no bolso superior esquerdo função e nome do
funcionário em verde, com logo do PMAQ no braço esquerdo (8cm). Brasão do município
no braço direito (8cm). Botões: invisíveis. Manga: longa, com punho com
elástico ou malha canelada. Gola: esporte, com detalhe em tecido floral. Penses para
cinturar e cinto cruzado nas costas com motivo rosa. Brasões, identificações e
logos bordados. Tamanhos: 04 unid. tam. M
Código do Produto: 15624
JALECO/JAPONA PARA MOTORISTAS
6,0000 UN
209,0000
1.254,00
Material: em tecido impermeável (nylon
paraquedista) de cor preta, com bolso para mãos em ambos lados com zíper; bolso
interno no lado esquerdo; bolso externo superior (no peito) com zíper no lado
direito; no lado esquerdo superior: escrito em bordado de cor azul royal:
"SECRETARIA DE Saúde"; "MOTORISTA"; "NOME DO MOTORISTA". Manga com punho com
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acabamento com elástico em metade da circunferência e ajuste com velcro
revestido. Barra inferior da jaqueta acabamento com elástico largo (somente no
lado posterior da jaqueta); Brasão no braço direito (8 cm de altura) bordados
com cores vivas e identificações em Azul Royal. Forro: em tecido Matelassê para
forro de jaquetas com fibra de gramatura 100. Tamanhos: 02 un tam. G e 04 unid. tam. GG
Código do Produto: 15625
JAQUETA/JAPONA TEC.
7,0000 UN
209,0000
1.463,00
ENFERMAGEM/ENFERMEIRO FEMININO
confeccionada em tecido impermeável (nylon paraquedista) de cor branca, com bolso
para mãos em ambos lados com zíper; bolso interno no lado esquerdo; manga com punho
em malha canelada ou elástico. Barra inferior da jaqueta acabamento reto.
Brasão (8 cm de altura) no braço direito. Bordados com cores vivas e identificações
em Azul Royal. Brasões, identificações e logos bordados. Forro: em tecido Matelassê
para forro de jaquetas com fibra de gramatura 100.
Tamanhos: 01 unid. tam. M; 04 un. tam. G
e 02 unid. tam. GG
Código do Produto: 15626
JAQUETA/JAPONA TEC.
2,0000 UN
209,0000
418,00
ENFERMAGEM/ENFERMEIRO MASCULINO
Material: em tecido impermeável (nylon paraquedista) de cor branca, com bolso
para mãos em ambos lados; bolso interno no lado esquerdo; Gola alta, fechamento em
zíper até o final da gola, manga com punho em malha canelada ou elástico. Barra
inferior da jaqueta acabamento reto. Brasão no braço direito(8 cm de altura)
bordados com cores vivas e identificações em Azul Royal. Logo do PMAQ no braço
esquerdo. Função e nome do funcionário no lado superior esquerdo. Brasões,
identificações e logos bordados. Forro: em tecido Matelassê para forro de jaquetas
com fibra de gramatura 100. Tamanhos: 01 unid. tam. G e 01 unid. tam. GG
Código do Produto: 15627
JAQUETA/JAPONA FISCAL SANITÁRIO
1,0000 UN
209,0000
209,00
confeccionada em tecido impermeável (nylon
paraquedista) de cor azul marinho, com bolso para mãos em ambos lados com zíper;
bolso interno no lado esquerdo; manga com punho em malha canelada ou elástico. Barra
inferior da jaqueta acabamento reto. Brasão no braço direito (8 cm de altura)
bordados com cores vivas e identificações em cor Laranja. Logo do PMAQ no braço
esquerdo (8cm) Brasões, identificações e logos bordados. Forro: em tecido Matelassê
para forro de jaquetas com fibra de gramatura 100. Tamanho: 01 unid. tam. G
Código do Produto: 15628
JAQUETA/JAPONA AGENTES DE SAÚDE
13,0000 UN
209,0000
2.717,00
FEMININO
confeccionada em tecido impermeável (nylon paraquedista) de cor azul marinho, com
bolso para mãos em ambos lados com zíper; bolso interno no lado esquerdo; manga com
punho em malha canelada ou elástico. Barra inferior da jaqueta acabamento reto.
Brasão no braço direito (8 cm de altura); Logo do PMAQ no braço esquerdo.
Identificações em cor branca. Brasões, identificações e logos bordados em cores
vivas. Forro: em tecido Matelassê para forro de jaquetas com fibra de gramatura
100.
Tamanhos: 03 unid. tam. M; 04 unid. tam. G; 04 unid. tam. GG e 2 un(tamanho à definir)
Código do Produto: 15629
JAQUETA/JAPONA AGENTES DE ENDEMIA
2,0000 UN
209,0000
418,00
FEMININO
confeccionada em tecido impermeável (nylon paraquedista) de cor bege escuro/Caqui,
com bolso para mãos em ambos lados com zíper; bolso interno no lado esquerdo;
manga com punho em malha canelada ou elástico. Barra inferior da jaqueta
acabamento reto. Brasão no braço direito (8 cm de altura); Logo do PMAQ no braço
esquerdo. Identificações em cor Preta. Logo do combate a Dengue no lado superior
esquerdo abaixo da função e nome do funcionário. Brasões, identificações e
logos bordados em cores vivas. Forro: em tecido Matelassê para forro de jaquetas
com fibra de gramatura 100. Tamanhos: 02 unid. tam. G
Código do Produto: 15630
COLETE FISCAL SANITÁRIO
2,0000 UN
64,0000
128,00
Material: Brim fino ou Oxford, de cor azul
marinho. Comprimento: curto - abaixo do quadril; com 3 bolsos com abas de
fechamento em cor azul marinho, com velcro; o bolso esquerdo superior com
brasão do município. Acima escrito: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO e nome
do funcionário(em cor laranja vivo), nos 2 bolsos inferiores - pregas centrais para
dar amplitude ao bolso. Nas costas, em cima: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO.
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Linha divisória das costas em cor laranja. Letreiro grande e em posição central
escrito: "VIGILÂNCIA SANITÁRIA" (letreiro curvo) e "FISCALIZAÇÃO" (em cor laranja
vivo). Barra inferior com elástico nas costas. Fechamento com ziper.
Tamanhos: 02 unid. tam. G
Código do Produto: 15631
18
COLETE AGENTE DE ENDEMIAS
2,0000 UN
64,0000
128,00
Material: Brim fino ou Oxford, de cor bege
escuro ou Caqui. Comprimento: curto - abaixo do quadril; com 3 bolsos com aba de
fechamento com velcro; o bolso esquerdo superior com brasão do município. Acima
escrito: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, nos 2 bolsos inferiores - pregas centrais para
dar amplitude ao bolso. Nas costas, em cima: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO.
Linha divisória das costas e abas de fechamento dos bolsos em cor preta. Logo
da Dengue grande e em posição central e abaixo escrito: "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" e
"COMBATE DA DENGUE". Barra com elástico nas costas. Fechamento com zíper.
Material: Brim fino ou Oxford, de cor bege escuro ou Caqui. Comprimento: curto abaixo do quadril; com 3 bolsos com aba de fechamento com velcro; o bolso esquerdo
superior com brasão do município. Acima escrito: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, nos
2 bolsos inferiores - pregas centrais para dar amplitude ao bolso. Nas costas, em
cima: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO. Linha divisória das costas e abas de
fechamento dos bolsos em cor preta. Logo grande e em posição central e abaixo
escrito: "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" e "COMBATE DA DENGUE" . Barra com elástico nas
costas. Tamanhos: 02 unid. tam. G
Código do Produto: 15632
19
COLETE ADMINSTRAÇÃO
6,0000 UN
74,0000
444,00
Material: Oxford, de cor azul marinho.
Comprimento: curto - na altura do quadril; com 2 bolsos internos. No lado esquerdo
superior - brasão do município (8 cm) e escrito: P. M. de Estação e abaixo Setor
Administrativo o nome do funcionário em bordado branco. Gola esporte/social. Com
penses para ajuste. Três botões médios. Tamanhos: 01 unid. tam. M; 05 unid. tam. G
Código do Produto: 15633
---------------------------------------------------------------------------------------------Total ->
11.658,00

CLÁUSULA SEGUNDA
Pela execução dos serviços, o Município pagará à Contratada a importância total
R$ 11.658,00 (um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais). O pagamento será efetuado em até 30 dias,
mediante apresentação do documento fiscal, conforme disponibilidade financeira do Município.
CLÁUSULA TERCEIRA
A Contratada compromete-se a fornecer os itens descritos na Cláusula Primeira,
nos termos do que estabelecer a Secretaria competente que nos termos da Lei poderá designar um
representante da Administração, para anotar em registro próprio, eventuais ocorrências ou anormalidades
constatadas na execução do contrato, determinando no que for necessário a sua regularização ou
providências administrativas a serem tomadas, sem que isso importe na redução da responsabilidade da
Contratada pela boa execução dos serviços e/ou qualidade dos produtos entregues.
CLÁUSULA QUARTA
A Contratada assume exclusivamente, todos os encargos decorrentes das
obrigações trabalhistas, previdenciárias, sociais, de seguro, deslocamento, e habilitação legal ao exercício das
atividades, quer sejam próprias ou do pessoal que vier a contratar para a execução do contrato.
CLÁUSULA QUINTA
Não será admitida subempreitada, aceitando a Contratada todas as condições de
boa, fiel e perfeita execução do contrato.
CLÁUSULA SEXTA
A Contratada compromete-se a manter durante a execução do contrato, todas as
condições de habilitação apresentadas na ocasião da contratação.
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CLÁUSULA SÉTIMA
O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a
aplicação das seguintes penalidades:
a) Advertência, por escrito;
b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contratado, pelo não atendimento de qualquer das
cláusulas estabelecidas no contrato.
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração.
7.2. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
7.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA OITAVA
O contrato terá vigência até 31/12/2018, a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA NONA
O presente contrato só será rescindido nos casos previstos nos Artigos 77 e 78 da
Lei n.º 8.666/93, sendo que a sua formalização dar-se-á na forma estabelecida pelos preceitos daquele
diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA
As partes contratantes declaram-se cientes e conformes com todas as disposições
e regras atinentes às contratações com a Administração Pública, contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas posteriores alterações, ainda que não estejam todas transcritas neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte
dotações orçamentárias:
07 – Secretaria Municipal de Saúde
07.01.10.301.0017.2035 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
07.01.10.301.0017.2035.3.3.90.30.23 (7949) – Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Recurso 40 ASPS, 4521 PMAQ
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
As partes elegem o Foro da Comarca de Getúlio Vargas para dirimir as dúvidas
oriundas deste contrato.

E por assim estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas.
Estação, RS, 06 de Agosto de 2018.

MUNICÍPIO

CONTRATADA

Testemunhas:
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