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CÍRCULO MILITAR DE SÃO PAULO 
RUA ABÍLIO SOARES, 1.589 - CEP 04005-005 

 

CONTRATO Nº 02/CMSP/2022 
 

PROCESSO Nº 001/2022 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/CMSP/2022. 

 

DENOMINAÇÃO DO OBJETO 

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS 

 
As partes 
 

CONTRATANTE: CÍRCULO MILITAR DE SÃO PAULO, inscrito no CNPJ sob o n.º 
61.916.763/0001-71, com sede sito a rua Abílio Soares, 1589 - CEP 04005-005, São 
Paulo/SP, representado por seu Presidente, o Sr. General de Divisão Eduardo Diniz, 
portador da carteira de identidade RG n.º 023684322-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 
569.163.617-00. 

 
CONTRATADA: FTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 4.354.561/0001-01, com sede à Rua Almirante Barroso, 1420, 
Centro, São Miguel do Oeste/SC, representada por IRTON EDGAR LAMB, portador da 
carteira de identidade RG nº 1.418.027, e inscrito no CPF/MF sob o nº 492.417.539-00. 

 
Em conformidade com o Processo nº 001/2022, com os termos do Estatuto Social / 
Regulamento Geral - 2020, ora adaptado às condições estabelecidas pela Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, Lei nº 9.615 de 1998 e Lei nº 12.868/13 com as alterações aprovadas em 
Assembleia Geral Extraordinária, considerando o Termo de Execução n° 12/2021, firmado entre 
o Círculo Militar de São Paulo e o Comitê Brasileiro de Clubes, o Ato Convocatório n°09 – Eixo 
de Matérias e Equipamentos Esportivos – MEE e bem como o Regulamento de Descentralização 
para Aquisições de Equipamentos e Materiais Esportivos – REM, aprovado pela Instrução 
Normativa – CBC – nº 5 de 1º de outubro de 2020;  
 
resolvem celebrar o presente contrato com base nas cláusulas e condições que seguem. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1. O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, do 

Edital do Pregão Eletrônico n.º 001/CMSP/2022. 
 

1.2. O fornecimento dos itens deverá seguir os procedimentos e especificações constantes 
do Anexo I – Termo de Referência. 
 

1.3. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico n.º 
001/CMSP/2022, do qual faz parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à 
proposta da Contratada e demais anexos do processo. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL 
 
2.1. Pelo fornecimento do objeto deste contrato o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 

o   valor total de R$ 111.990,04 (cento e onze mil reais novecentos e noventa reais e 
quatro centavos); 
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LOTE 1 – UNIFORMES 

ITEM LOTE ESPORTE 
NOME 

DO 
ITEM 

ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 

ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 

COMPLEMENTAR 
UNID QTD 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1.1 
Lote 01 - 
Uniforme 

Basquetebol 
Uniform
e - jogo  

Uniforme de jogo (regata + 
short/calção/Bermuda) 
Modelagem masculina, 
Regata e calção em Tecido 
dryfit com poliamida ou 
similar, cor sólida (até 3 
cores), gola v ou 
equivalente e impressão em 
sublimação. Modelagem 
Feminina: Regata em 
Tecido dryfit com poliamida 
ou similar, cor sólida (até 3 
cores), gola V ou 
equivalente e impressão em 
sublimação. Calção em 
tecido cotton lycra ou similar 
e impressão em 
sublimação. OBS: As 
impressões em sublimação 
devem contemplar as 
logomarcas da CBC (Selo 
de Formação de Atletas) e a 
do Clube. 

2 jogos completos de 
uniformes numerados 
de 4 a 20, nas cores 
do clube em 2 layouts 
pré-determinados 
(mandante e 
visitante).                                                                                    
Camiseta regata em 
dry fit, 100% poliéster, 
proteção UV, 
100/120gr, gola 
careca, ribana c/ 
elastano da mesma 
cor do tecido, c/ cobre 
gola de ombro a 
ombro, sublimação 
total conforme layout, 
tecido referência: 
Golapu T465 - Dry 
Sport Sphere, igual ou 
superior. Bermuda em 
dry fit, 100% poliéster, 
proteção UV, 
100/120gr, 
sublimação total 
conforme layout, 
tecido referência: 
Golapu T465 - Dry 
Sport Sphere, igual ou 
superior. 

Conjunto 68 R$ 142,50 
R$      

9.690,00 

1.2 
Lote 01 - 
Uniforme 

Basquetebol 

Uniform
es - 

Agasal
hos 

Agasalho Completo em 
Tecido Tactel, com ziper, 
em poliamida ou similar, 
Jaqueta com forração, cor 
sólida (até 3 cores), bolso 
sem zíper , cordel e 
impressões em sublimação. 
Calça sem forração, cor 
sólida (até 3 cores), bolso 
sem zíper e impressão em 
sublimação.  OBS: As 
impressões em sublimação 
devem contemplar as 
logomarcas da CBC (Selo 
de Formação de Atletas) e a 
do Clube. 

Contabilizados atletas 
e comissão técnica, 
nas cores do clube 
pré-definidas.                                                                                                                
Blusa em Chimpa, 
100% poliéster tinto, 
azul marinho/azul 
royal, proteção UV, 
320gr, s/ forração, 
gola alta, fechamento 
frontal com zíper, 
bolso lateral s/ zíper, 
cordel, impressão 
costa em silk zero, 
logo frente em pet tear 
e sublimação 
conforme layout. 
Tecido referência: 
Golapu T190 - Doble 
Punto MMDO 
Flanelado, igual ou 
superior. 
Calça sem forração 
Chimpa, 100% 
poliéster tinto azul 
marinho, proteção 
UV, 320gr, bolso s/ 
zíper, barra da calça 
c/ zíper no calcanhar 

Conjunto 80 R$ 257,00 
R$    

20.560,00 
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com 20cm, impressão 
em sublimação e pet 
tear conforme layout, 
tecido referência: 
Golapu T190 - Doble 
Punto MMDO 
Flanelado, igual ou 
superior 

1.3 
Lote 01 - 
Uniforme 

Esgrima 

Uniform
e - 

Abrigo 
complet

o de 
podium 

Abrigo com logo e cores do 
clube e do CBC para 
viagem e podium. Blusa em 
Chimpa, 100% poliéster 
tinto, azul marinho/azul 
royal, proteção UV, 320gr, 
s/ forração, gola alta, 
fechamento frontal com 
ziper, bolso lateral s/ zíper, 
cordel, impressão costa em 
silk zero, logo frente em pet 
tear e sublimação conforme 
layout. Tecido referência: 
Golapu T190 - Doble Punto 
MMDO Flanelado, igual ou 
superior. Calça em Chimpa 
sem forração, 100% 
poliéster tinto azul marinho, 
proteção UV, 320gr, bolso 
s/ ziper, barra da calça c/ 
zíper no calcanhar de 20cm, 
impressão em sublimação e 
pet tear conforme layout, 
tecido referência: Golapu 
T190 - Doble Punto MMDO 
Flanelado, igual ou 
superior. Aplicação frontal 
do escudo do clube e do 
selo de formação de atletas 
do CBC. 

  Conjunto 18 R$ 262,00 
R$      

4.716,00 

1.4 
Lote 01 - 
Uniforme 

Judô 

Uniform
e - 

Agasal
ho 

Composto de - 1 agasalho e 
1 calça (ambos forrados). 
Agasalho, calça em helanca 
felpada 100%. Casaco com 
zíper e bolso frontal e calça 
com elástico na cintura, 
bolso lateral. Todas as 
peças com escudos 
aplicados em sublimação 
contendo a logomarca do 
Clube de e Selo de 
Formação de Atletas do 
CBC, conforme manual de 
identificação visual. 

Atletas e Comissão 
técnica 
contemplados.                                                  
Blusa em Helanca 
felpada, 100% 
poliéster tinto, azul 
marinho/azul royal, 
proteção UV, 320gr, s/ 
forração, gola alta, 
fechamento frontal 
com zíper, bolso 
lateral s/ zíper, cordel, 
impressão costa em 
silk zero, logo frente 
em pet tear e 
sublimação conforme 
layout. Tecido 
referência: Golapu 
T190 - Doble Punto 
MMDO Flanelado, 
igual ou superior. 
Calça sem forração 
Helanca Felpuda, 
100% poliéster tinto 
azul marinho, 
proteção UV, 320gr, 
bolso s/ zíper, barra 
da calça c/ zíper no 

Conjunto 9 R$ 262,00 
R$      

2.358,00 
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calcanhar com 20cm, 
impressão em 
sublimação e pet tear 
conforme layout, 
tecido referência: 
Golapu T190 - Doble 
Punto MMDO 
Flanelado, igual ou 
superior. Aplicação 
frontal do escudo do 
clube e do selo de 
formação de atletas 
do CBC. 

1.5 
Lote 01 - 
Uniforme 

Judô 

Uniform
e -

Camise
ta F/M 

Camisas para treinamento 
T-shirt com recorte, 100% 
poliamida, com manga, em 
tecido 100% poliamida. 
Estampas em transfer 
serigráfico.  Com selo de 
formação de atletas do 
CBC, conforme manual de 
identidade visual. 

Camisa gola careca, 
em piquet 100% 
Poliamida, proteção 
UV. 

Unidade 27 R$    60,47 
R$ 

1.632,69 

1.6 
Lote 01 - 
Uniforme 

Judô 

Uniform
e - 

Camisa 
pólo 

manga 
curta 
F/M 

Pólo com 3 botões e 
recortes, manga curta, dry 
tec 100% poliéster. 
GRAMATURA Leve, 
COMPOSIÇÃO DO 
TECIDO: Poliéster com 
respirabilidade, GOLA Pólo, 
Ajuste Frontal Por Botões, 
TIPO DE MANGA: Manga 
Curta - Com selo de 
formação de atletas do 
CBC, conforme manual de 
identidade visual. 

Comissão Técnica                                                                     
Camiseta Polo em dry 
fit, 100% poliéster, 
proteção UV, 
120/140gr, gola do 
próprio material, c/ 
cobre gola de ombro a 
ombro, fechamento 
frontal por 2 botões, 
petilho entretelado, 
manga curta, 
sublimação total 
conforme layout, 
tecido referência: 
Golapu T141 - Favo 
Oriental, igual ou 
superior. 

Unidade 12 R$    72,40 R$ 868,80 

1.7 
Lote 01 - 
Uniforme 

Nado Artístico 

Uniform
e - 

Agasal
ho 

(casaco 
e calça) 

Blusa em Chimpa, 100% 
poliéster tinto, azul 
marinho/azul royal, 
proteção UV, 320gr, s/ 
forração, gola alta, 
fechamento frontal com 
zíper, bolso lateral s/ zíper, 
cordel, impressão costa em 
silk zero, logo frente em pet 
tear e sublimação conforme 
layout. Tecido referência: 
Golapu T190 - Doble Punto 
MMDO Flanelado, igual ou 
superior. Calça sem 
forração Chimpa, 100% 
poliéster tinto azul marinho, 
proteção UV, 320gr, bolso 
s/ zíper, barra da calça c/ 
zíper no calcanhar com 
20cm, impressão em 
sublimação e pet tear 
conforme layout, tecido 
referência: Golapu T190 - 
Doble Punto MMDO 
Flanelado, igual ou superior 
com selo de formação do 
CBC no casaco e na calça, 

Atletas e Comissão 
Técnica                                             

Conjunto 18 R$ 290,00 
R$      

5.220,00 
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conforme manual de 
identidade visual do CBC. 

1.8 
Lote 01 - 
Uniforme 

Nado Artístico 

Uniform
e - 

Camise
ta  

Camiseta modelo nadador 
em Dri - FIT, modelagem 
confortável e sem marcar o 
corpo. Com selo de 
formação do CBC, 
conforme manual de 
identidade visual do CBC. 

Camiseta em dry fit, 
100% poliéster, 
proteção UV, 
100/120gr, gola 
careca, ribana c/ 
elastano da mesma 
cor do tecido, c/ cobre 
gola de ombro a 
ombro, sublimação 
total conforme layout, 
tecido referência: 
Golapu T465 - Dry 
Sport Sphere, igual ou 
superior. 

Unidade 30 R$    51,87 
R$ 

1.556,10 

1.9 
Lote 01 - 
Uniforme 

Nado Artístico 

Uniform
e - 

Maiô 
de 

Compet
ição de 
figura 

Maiô de natação com 
compressão, tiras finais em 
V, na cor preta (sem 
nenhum tipo de silk). 
Composição: 82% 
poliamida e 18% lastol. 
Com selo de formação do 
CBC, conforme manual de 
identidade visual do CBC. 

  Unidade 18 
R$    

137,37 
R$ 

2.472,66 

1.10 
Lote 01 - 
Uniforme 

Nado Artístico 

Uniform
e - 

Roupão 
de 

nataçã
o 

Roupão de natação, tipo 
parka, com material 
sintético por fora e 
atoalhado por dentro. Nas 
cores do clube com a logo 
do clube e selo de formação 
do CBC silkado ou bordado, 
conforme manual de 
identidade visual do CBC. 

  Unidade 36 R$ 279,99 
R$ 

10.079,64 

1.11 
Lote 01 - 
Uniforme 

Natação 

Uniform
e - 

Agasal
ho e 

Calça 

Conjunto de jaqueta com 
capuz e calça. Blusa com 
modelagem folgada, calça 
com caimento padrão. 
Jaqueta com zíper e capuz. 
Moletinho 100porcento 
poliéster reciclado. Tecido 
AEROREADY para 
remoção do suor. Bolso 
canguru na jaqueta. Cintura 
elástica ajustável com 
cordão na calça. Com a logo 
de Formação de Atletas do 
CBC, conforme manual de 
identidade visual. 

Blusa, 100% poliéster 
tinto, azul 
marinho/azul royal, 
proteção UV, 320gr, s/ 
forração, gola alta, 
fechamento frontal 
com zíper, bolso 
lateral s/ zíper, cordel, 
impressão costa em 
silk zero, logo frente 
em pet tear e 
sublimação conforme 
layout. Tecido 
referência: Golapu 
T190 - Doble Punto 
MMDO Flanelado, 
igual ou superior. 
Calça sem forração, 
100% poliéster tinto 
azul marinho, 
proteção UV, 320gr, 
bolso s/ zíper, barra 
da calça c/ zíper no 
calcanhar, impressão 
em sublimação e pet 
tear conforme layout, 
tecido referência: 
Golapu T190 - Doble 
Punto MMDO 
Flanelado, igual ou 
superior 

Conjunto 40 R$ 274,99 
R$ 

10.999,60 
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1.12 
Lote 01 - 
Uniforme 

Natação 

Uniform
e - 

Camise
ta 

Camiseta em dry fit, 100% 
poliéster, proteção UV, 
100/120gr, gola careca, 
ribana c/ elastano da 
mesma cor do tecido, c/ 
cobre gola de ombro a 
ombro, sublimação total 
conforme layout, tecido 
referência: Golapu T465 - 
Dry Sport Sphere, igual ou 
superior. 

Atletas e Comissão 
Técnica                                               

Unidade 90 R$    61,73 
R$ 

5.555,70 

1.13 
Lote 01 - 
Uniforme 

Natação 

Uniform
e - 

Roupão 
de 

Nataçã
o 

Roupão de natação, tipo 
parka, com material 
sintético por fora e 
atoalhado por dentro, com a 
logo do clube e do selo de 
formação de atletas do CBC 
silkado ou mordado 

  Unidade 50 R$ 279,65 
R$ 

13.982,50 

1.14 
Lote 01 - 
Uniforme 

Tênis 

Uniform
e - 

Treino/
Compet

ição 
Masculi

no 

Fabricado em tecido dry fit, 
100porcento poliéster, 
antialérgico e 
antibacteriano, logomarcas 
sublimadas, conjunto 
composto por 1 short e 1 
camisa. Selo de formação 
de atletas do CBC. 

Atletas e Comissão 
Técnica, sendo 20 
conjuntos com layout 
branco e 40 azuis.                              
Camiseta em dry fit, 
100% poliéster, 
proteção UV, 
100/120gr, gola 
careca, ribana c/ 
elastano da mesma 
cor do tecido, c/ cobre 
gola de ombro a 
ombro, sublimação 
total conforme layout, 
tecido referência: 
Golapu T465 - Dry 
Sport Sphere, igual ou 
superior. Shorts em 
Microfibra, 100% 
poliéster, proteção 
UV, 114g/m2 e 
182g/m-linear, 
conforme layout, 
tecido referência: 
DopTex - 120 Doptel 
Plus, igual ou 
superior. 

Conjunto 60 R$ 105,67 
R$      

6.340,20 

1.15 
Lote 01 - 
Uniforme 

Tênis 

Uniform
e - 

Agasal
ho 

Agasalho composto por 
Jaqueta e Calça, com as 
seguintes descrições: a) 
jaqueta - Casaco 
confeccionado em tecido 
67porcento poliéster, 
30porcento algodão e 
3porcento elastano, com 
310 g/m².  Gola alta, 
mangas longas, dois bolsos 
frontais, punhos e ribana no 
mesmo tecido do casaco. 
Fechamento frontal por 
zíper. Brasão do clube no 
peito esquerdo em formato 
patch sublimado fixado por 
bordado, com 8cm de 
diâmetro. Selo de 
Formação de Atletas do 
Comitê Brasileiro de Clubes 
no peito direito em silk 

Layout Branco e Azul 
Definido pelo clube 

Conjunto 22 R$ 279,30 
R$      

6.144,60 
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screen (verificar manual de 
aplicação). b) calça - Calça 
confeccionada em tecido 
67porcento poliéster, 
30porcento algodão e 
3porcento elastano, com 
310 g/m². Corte modelo 
slim. Cós em elástico e 
cordão. Dois bolsos frontais 
com abertura lateral. Zíper 
de 20cm de altura nos 
tornozelos. Brasão do clube 
na perna esquerda em 
formato patch sublimado 
fixado por bordado, com 
8cm de de diâmetro. Selo 
de Formação de Atletas do 
Comitê Brasileiro de Clubes 
na perna direita em silk 
screen (verificar manual de 
aplicação).  

1.16 
Lote 01 - 
Uniforme 

Tiro com Arco 

Uniform
es / 

Bermud
a 

Bermudas de 
treino/competição em 
Microfibra, com a logo do 
selo de formação de atletas 
do CBC. 

 
Bermuda em 
Microfibra, 100% 
poliéster, proteção 
UV, 114g/m2 e 
182g/m-linear, 
conforme layout, 
tecido referência: 
DopTex - 120 Doptel 
Plus, igual ou 
superior. 

Unidade 65 R$ 58,67 
R$ 

3.813,55 

1.17 
Lote 01 - 
Uniforme 

Tiro com Arco 

Uniform
es / 

Camise
ta 

Camisetas de Competição 
em Dry Fit, com a logo do 
selo de formação de atletas 
do CBC. 

65 unidades de 
manga curta e 35 
unidades de manga 
longa, layout pré-
definido pelo clube.                                   
Camiseta em dry fit, 
100% poliéster, 
proteção UV, 
100/120gr, gola 
careca, ribana c/ 
elastano da mesma 
cor do tecido, c/ cobre 
gola de ombro a 
ombro, sublimação 
total conforme layout, 
tecido referência: 
Golapu T465 - Dry 
Sport Sphere, igual ou 
superior. 

Unidade 100 R$    60,00 
R$      

6.000,00 

 
2.2. Este preço inclui todos os custos, impostos, taxas, benefícios e constituirá, a qualquer 

título, a única e completa remuneração pelo adequado e perfeito cumprimento do objeto 
das obrigações do presente contrato, de modo que nenhuma outra remuneração será 
devida. 

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E PROCEDIMENTOS DE ENTREGA 

 
3.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias 

corridos, em entrega única, após a assinatura do contrato. 
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3.1.1. Caso o prazo não seja respeitado, a empresa deverá prestar esclarecimentos e 
ficará sujeita as sanções previstas em contrato.  

 
3.2. O Fornecedor deverá entrar em contato através do telefone (11) 98873-7041, ou por e-

mail: projetoscmsp@gmail.com, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, a fim 
de agendar a data da entrega dos itens, a qual deverá ocorrerá na rua Abílio Soares, 
1589 - CEP 04005-005, São Paulo de Segunda a sexta, das 09:00 às 12:00 e das 13:30 
às 18:00. 
 

3.3. No dia agendado para a entrega, o Departamento Solicitante receberá os itens de forma 
provisória. 
 

3.4. Quando do recebimento provisório, sendo identificado qualquer tipo de avaria e/ou 
defeito ou ainda incompatibilidade dos bens/produtos com as características dos itens 
solicitados, o Departamento Solicitante poderá recusar o recebimento, devendo informar 
prontamente a Comissão. 
 

3.5. Os itens recebidos provisoriamente, serão submetidos à conferência e testes. Estando 
de acordo com as especificações, serão aceitos de forma definitiva, mediante atesto da 
Nota Fiscal. 
 

3.6. O aceite dos itens não exclui a responsabilidade do Contratado por vícios de qualidade 
ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações 
estabelecidas e verificadas posteriormente. 
 

3.7. No caso de não aceitação dos itens entregues, o contratado deverá, às suas expensas, 
retirar o(s) item(s) no local da entrega e fornecer novo (s) contendo todas as 
características registradas neste Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 
a contar da notificação de recusa do Contratante. 

 
3.7.1. No caso de entrega dos itens em desacordo com o solicitado, a CONTRATADA 

estará sujeita as penalidades previstas no Contrato, independente do 
recebimento deles. 

 
3.8. O aceite definitivo, ocorrerá mediante conferência, e posteriormente caso os produtos 

estejam a contento, o responsável atestará a Nota Fiscal e encaminhará ao setor 
competente para realização do pagamento. 
 

3.9. Havendo inexecução da entrega, o valor respectivo será descontado da importância 
devida à Contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 

3.10. Junto com os itens, deverá ser entregue a seguinte documentação: 
 
3.10.1. Via da Nota Fiscal com identificação do Número da Ordem de Compra e/ou 

Número do Contrato, quando couber; 
 
3.10.1.1. mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos citados. 

 
3.10.2. Certificado de Garantia, conforme legislação vigente. 

 
3.10.2.1. Independente da vigência contratual, compete a contratada reparar, 

corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 

DocuSign Envelope ID: E6161170-3D12-4449-91F0-C81A1D24E147

http://www.circulomilitar.org.br/


 
 

   

 
Rua Abílio Soares, 1589 – Ibirapuera – CEP: 04005-005 – São Paulo-SP-Tel.: 3056-4052 

 www.circulomilitar.org.br 

 

 

   

CÍRCULO MILITAR DE SÃO PAULO 
RUA ABÍLIO SOARES, 1.589 - CEP 04005-005 

 

ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, 
durante o prazo de garantia. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
 
4.1. A vigência do Contrato será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de sua 

assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo 
as obrigações, especialmente as decorrentes da garantia. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 
5.1. O pagamento será efetuado exclusivamente por transferência bancária, após a entrega 

dos itens, mediante a apresentação da nota fiscal.  
 

5.2. Após devidamente atestada pelo responsável pelo recebimento, a Nota Fiscal será    
encaminhada para pagamento que ocorrerá em até 15 (quinze) dias corridos, devendo 
ser efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições determinadas pelos órgãos 
fiscais e fazendários em conformidade com a legislação vigente, quando for o caso.  
 

5.3. O CMSP poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela empresa contratada, nos termos deste Edital e seus anexos.  
 

5.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa contratada na pendência de:  manutenção 
das condições de habilitação ou/e de cumprimento de obrigações assumidas.  
 

5.5. O CNPJ da documentação fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preço apresentada    
no   respectivo procedimento de aquisição, sob pena de rescisão contratual. 
 

5.6. A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal, ficando sempre condicionada à    
apresentação dos seguintes documentos:  

 
5.6.1. Regularidade Fiscal 

 
a) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica no 

site do Ministério da Fazenda; 
 
b) Certidão de regularidade perante o FGTS; 
 
c) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União; 
 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;  
 
e) Certidão de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal da 

sede ou domicílio da licitante que comprove a regularidade de débitos 
relativos ao imposto sobre serviços de qualquer natureza ISSQN, caso 
não seja cadastrada no Município de São Paulo, apresentar declaração 
firmada pelo seu representante legal/procurador, sob as penas da lei, do 
não cadastramento e de que nada deve à Fazenda Municipal. 

 
5.7. No caso de constatação de erros ou irregularidades no documento fiscal comprobatório 

ou ausência da documentação constante do item 5.6, o prazo de pagamento será 
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interrompido e reiniciará somente após a apresentação de nova documentação, 
devidamente corrigida. 
 

5.8. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira ou contratual em virtude de penalidade aplicada. 
 

5.9. Previamente ao pagamento, o CONTRATANTE poderá realizar consulta aos órgãos 
competentes para ratificar a situação de regularidade da CONTRATADA relativamente 
às condições de habilitação exigidas. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 
 

6.1. Além das obrigações constantes do Anexo I do Edital, Pregão Eletrônico nº 
001/CMSP/2022 cabe a CONTRATADA: 

 
6.1.1. Executar fielmente o objeto contratado em conformidade com as disposições do 

Termo de Referência, Contrato, Edital de Licitação e dos seus Anexos, e da 
proposta apresentada, sempre atendendo os critérios de qualidade exigidos; 
 

6.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, os itens 
que vier a fornecer, às suas expensas, no todo ou em parte, em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
 

6.1.3. Prestar ao Círculo Militar de São Paulo, sempre que necessário esclarecimentos, 
bem como apresentação de laudos, catálogos, quando exigido, sobre os 
equipamentos, quando couber; 
 

6.1.4. Manter-se durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
 

6.1.5. Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) no valor inicial atualizado do contrato, permitida a 
supressão além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), desde que mediante 
acordo entre as partes; 
 

6.1.6. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela assunção de quaisquer 
prejuízos causados por si ou por seus empregados a terceiros ou à contratante, 
decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos itens. 

 
6.1.6.1. Não exclui ou reduz essa responsabilidade a fiscalização efetuada pela 

gestão da “Contratante”. 
 

6.1.7. Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os 
encargos e demais despesas decorrentes da execução do objeto da presente 
contratação, tais como: frete, transportes, impostos, taxas, contribuições fiscais, 
previdenciárias, trabalhistas, de FGTS; enfim, por todas as obrigações e 
responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas 
na presente contratação, inclusive as despesas decorrentes de alimentação, 
transporte, assistência médica e de pronto-socorro que forem devidas a sua 
equipe; 
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6.1.8. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 
vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a 
que houver dado causa; 
 

6.1.9. Deverá observar todas as normas legais vigentes, licenças de funcionamento 
perante o órgão regulamentador e resoluções específicas, obrigando-se a 
manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que 
precedeu à celebração do presente contrato. 
 

6.1.10. Responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as 
disposições legais e regulamentares municipais, estaduais e federais que 
interfiram na execução dos serviços, inclusive de segurança e medicina do 
trabalho e de segurança pública, bem como, as normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT); 
 

6.1.11. Responder civil e criminalmente pela atuação de seus profissionais. 
 

6.1.12. Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência 
seja considerada inconveniente para o adequado fornecimento do objeto. 
 

6.1.13. Cumprir os prazos e obrigações ajustadas para o fornecimento do objeto, bem 
como as obrigações constantes no Anexo I - Termo de Referência e Anexo VII -
Minuta de Contrato; 
 

6.1.14. Promover a organização técnica e administrativa do fornecimento, de modo a 
conduzi-lo eficientemente; 
 

6.1.15. Prover os recursos humanos e materiais, necessários ao fornecimento do objeto; 
 

6.1.16. Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos e insumos 
diversos envolvidos na execução do objeto. 
 

6.1.17. Responsabilizar-se pelo carregamento e transporte até o local de entrega, 
inclusive quanto ao descarregamento e empilhamento, se for o caso; 
 

6.1.18. Fornecer, com no máximo três dias de antecedência da data de entrega, uma 
relação dos profissionais (recursos humanos) contendo nome completo, RG e 
CPF, modelo e placa dos veículos utilizados na atividade, para a liberação deles 
na portaria, por motivos de segurança. 
 

6.1.19. Comunicar ao Círculo Militar de São Paulo, em tempo hábil, sobre eventuais 
obstáculos ao ritmo e qualidade dos trabalhos, propondo soluções, se for o caso; 
 

6.1.20. Responsabilizar-se por todos os ônus fiscais, previdenciários, sociais, 
trabalhistas e securitários resultantes do contrato, além de outros que direta ou 
indiretamente, sob qualquer título ou fundamento, mantenham vinculação com o 
fornecimento do objeto; 
 

6.1.21. Em nenhuma hipótese poderá a “CONTRATADA” veicular publicidade acerca do 
objeto a que se refere o contrato. 
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6.1.22. A fiscalização do fornecimento pela contratante não exime, nem diminui a 
completa responsabilidade da Contratada por qualquer inobservância ou 
omissão às cláusulas contratuais. 
 

6.1.23. Responsabilizar-se pelos danos causados à CONTRATANTE ou terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. Não exclui ou reduz 
essa responsabilidade a fiscalização efetuada pela gestão da CONTRATANTE.      
 

6.1.24. Entregar todos os equipamentos solicitados no endereço de entrega constante 
no Termo de Referência, sem que isso implique acréscimo no preço da proposta; 
 

6.1.25. Constatada qualquer irregularidade nos itens entregues, a Contratada deverá 
substituí-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da notificação 
da recusa; 

 
6.1.25.1. Substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, os itens que 

após a entrega e aceite venham apresentar defeitos de fabricação ou 
quaisquer outros que venham a dificultar ou impossibilitar a sua 
utilização desde que para a sua ocorrência, não tenha contribuído, por 
ação ou omissão, o CMSP; 

 
6.1.26. Em caso de substituição dos materiais, nos termos do item anterior, será da 

Contratada as despesas decorrentes a devolução e de nova entrega de objetos; 
 

6.1.27. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 
das obrigações assumidas; 
 

6.1.28. Entregar os equipamentos, acondicionados em embalagens original e intacta, 
em sinais de violação, acompanhada da documentação exigida pela legislação; 
 

6.1.29. O CMSP reserva-se o direito de exigir a apresentação de documento 
comprobatório da origem dos materiais, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, 
mediante cópias das notas fiscais de aquisição dos materiais e equipamentos. 

 
6.1.30. A Contratada deverá entregar os itens, conforme praxe do fabricante, 

protegendo a integralidade do material durante o transporte;  
 
6.1.31. Prestar assistência técnica aos itens, materiais/equipamentos e produtos, 

enquanto perdurarem as garantias. 
 
6.1.32. A contratada deverá arcar com os custos de entrega, incluindo descarregamento 

dos itens até o local de armazenamento; 
 
6.1.33. Caso seja detectado alguma falha, erro, vício nos materiais esportivos objetos 

desta licitação, a contratada arcará com a substituição ou o reparo de tais itens, 
podendo inclusive sofrer as sanções cabíveis previstas em contrato; 

 
6.1.34. Os itens objetos desta contratação deverão ser novos, e estar em perfeito estado 

de utilização, e caso contrário a contratada arcará com as penalidades previstas 
em contrato; 
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6.1.35. O fornecimento deverá ser realizado de acordo com o Círculo Militar de São 
Paulo, a fim de não interferir no andamento das datas e participação das 
delegações nos campeonatos e eventos.  

 
 
6.2. Além das obrigações constantes do Anexo I do Edital, Pregão Eletrônico nº 

001/CMSP/2022, cabe a CONTRATANTE: 
 

6.2.1. Prestar todas as informações necessárias à execução dos ajustes; 
 

6.2.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos; 
 

6.2.3. Responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 
presente Contrato, através de seu Gestor, que deverá anotar, em registro 
próprio, todas as ocorrências verificadas. 

 
6.2.4. Recusar, quando considerada imprópria, a embalagem que estiver defeituosa ou 

inadequada, solicitando troca imediata; 
 

6.2.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com este 
termo de referência. 
 

6.2.6. Comunicar, imediatamente, por escrito, â “CONTRATADA” qualquer 
irregularidade observada no decorrer da execução dos serviços. 
 

6.2.7. Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos, após execução do objeto e atesto da respectiva nota fiscal, pelo gestor 
responsável do CMSP. 
 

6.2.8. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento executado pela CONTRATADA, visando 
o atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas, devendo 
intervir quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel 
cumprimento do ajuste; 
 

6.2.9. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no presente Termo de 
Contrato. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 
7.1. A fiscalização do contrato será exercida pelo Sr.(a) Cláudio Freitas – Gestor de 

Suprimentos e/ou Karina Tranquillini - Coordenadora Geral de Esportes ou, em caso de 
ausência, o funcionário que a esteja substituindo, a quem caberá dirimir as dúvidas 
porventura surgidas no curso da execução do objeto, bem como adotar as medidas que 
se fizerem necessárias para o seu bom e fiel cumprimento. 
 

7.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades e não implica em corresponsabilidade do 
CONTRATANTE. 

 
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES 
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8.1. O presente contrato poderá ser alterado, no interesse do CONTRATANTE, por acordo 
entre as partes, mediante termo aditivo, e com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: 

 
I. Unilateralmente, pelo CONTRATANTE: 

 
a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 
 
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, no limite permitido. 
 

II. Por acordo das partes: 
 
a) Quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, bem 

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

 
b) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento, sem a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

 
c) Para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os 

encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE para a justa 
remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, 
ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual.  

 
8.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão 
destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

8.3. A alteração contratual, devidamente motivada, será lançada no respectivo processo de 
aquisição ou contratação, mediante a celebração do termo de aditamento. 
 

9. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

9.1. Além das sanções previstas no Edital, são aplicáveis as sanções previstas no capítulo 
IV da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal no 10.520/02 e demais normas pertinentes, 
bem como, também poderão ser aplicadas as seguintes penalidades pela inadimplência 
das obrigações contratuais à CONTRATADA, a qual estará sujeita às seguintes sanções, 
sendo-lhe assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
9.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) pela recusa em Assinar o Contrato, dentro do 

prazo estabelecido ou fazê-lo com atraso, sem a devida justificativa aceita pelo 
CMSP, a qual incidirá sobre o valor do ajuste. 
 
9.1.1.1. Incidirá na mesma penalidade a não apresentação dos documentos 

necessários a celebração do ajuste. 
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9.1.1.2. Pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo 

prazo de até 2 (dois) anos com o Círculo Militar de São Paulo. 
 

9.1.2. Advertência, para os casos de infração de menor potencial e desde que não haja 
prejuízo para o CONTRATANTE. 
 

9.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou Ordem de 
Compra, no atraso da entrega de todo(s) o(s) itens(s)/parcela(s), ou no caso de 
execução em desacordo com o previsto em Termo; 
 
9.1.3.1. Caso a entrega seja feita de forma parcial, o percentual da multa por 

atraso incidirá sobre o valor total do(s) item(ns) em atraso. 
 

9.1.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de Compra, pela 
inexecução parcial do Contrato; 
 
9.1.4.1. Caso a entrega seja feita de forma parcial, o percentual da multa por 

inexecução parcial, incidirá sobre o valor total do(s) item(ns) não 
fornecido(s). 

 
9.1.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato ou da Ordem 

Compra, pela inexecução total de todo(s) o(s) itens(s)/parcela(s) do contrato; 
 

9.1.6. Multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), a depender da gravidade 
da infração, sobre o valor do Contrato ou da Ordem Compra, por 
descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do ajuste, não 
previstas nas demais penalidades. 
 

9.1.7. O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas dará ao CMSP o 
direito de rescindir unilateralmente o Contrato, sem prejuízo das outras 
penalidades previstas. 
 

9.1.8. As penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme dispõe o 
§2°, do art. 87, da Lei Federal 8.666/93. 

 
9.1.9. O valor da multa aplicada poderá ser compensado com crédito em favor da 

Contratante. 
 
9.1.10. Sendo a multa de valor superior aos pagamentos eventualmente devidos pelo 

CMSP, a Contratada responderá pela sua diferença, devendo realizar o 
pagamento em favor do CMSP no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
notificação de aplicação de penalidade, sob pena ser cobrada judicialmente. 

 
9.1.11. Na contagem de prazos referidas neste capítulo, consideram-se dias corridos 

e independentes de funcionamento ou expediente do CMSP. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

 
10.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato poderá ensejar a sua rescisão. 

 
10.2. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
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I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, atas, edital, especificações, projetos 
ou prazos; 

 
II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

 
III. O atraso injustificado na entrega dos equipamentos; 

 
IV. O desatendimento das determinações regulares do gestor do contrato, assim como 

as de seus superiores; 
 

V. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 

VI. A dissolução da sociedade ou no falecimento do responsável CONTRATADA, 
quando constatado que está prejudicando a execução do contrato; 

 
VII. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 
 

VIII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 

 
§1º.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
§2º.  É permitido ao CONTRATANTE, no caso de concordata da CONTRATADA, 

manter o contrato, desde que demonstrado, justificadamente, que não haverá 
qualquer prejuízo para a execução do seu objeto. 

 
10.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 
I. Determinada por ato unilateral e por escrito do CONTRATANTE, nos casos 

enumerados no item anterior; 
 
II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE; 
 
III. Judicial, nos termos da legislação. 
 

10.4. Garantidas a ampla defesa e o contraditório, a rescisão do contrato poderá acarretar as 
seguintes consequências, sem prejuízo das demais sanções previstas no Regulamento 
do CONTRATANTE: 
 
I. Execução da garantia contratual, quando for o caso, para ressarcimento do 

CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ele porventura devidos; 
 
II. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados 

ao CONTRATANTE. 
 

11. DOS RECURSOS 
 

11.1. Os recursos financeiros para este contrato são provenientes do Termo de Execução n° 
12/2021, firmado entre o Círculo Militar de São Paulo e o Comitê Brasileiro de Clubes, e 
constituem recursos do Comitê Brasileiro de Clubes, cuja origem é proveniente dos 

DocuSign Envelope ID: E6161170-3D12-4449-91F0-C81A1D24E147

http://www.circulomilitar.org.br/


 
 

   

 
Rua Abílio Soares, 1589 – Ibirapuera – CEP: 04005-005 – São Paulo-SP-Tel.: 3056-4052 

 www.circulomilitar.org.br 

 

 

   

CÍRCULO MILITAR DE SÃO PAULO 
RUA ABÍLIO SOARES, 1.589 - CEP 04005-005 

 

recursos remanescentes das loterias recebidos no contexto do item 2 da alínea “e” do 
inciso I e o item 2 da alínea “e” do inciso II do art. 16 da Lei Federal nº 13.756/2018. 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

12.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 
superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem. 

 
12.2. Fica a CONTRATADA, ciente de que a assinatura deste termo indica que tem pleno 

conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condições gerais 
e peculiares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto 
como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.  
 

12.3. Aplicam-se a este contrato todas as disposições do instrumento convocatório, mediante 
edital de Pregão Eletrônico nº 001/CMSP/2022, que é parte integrante deste 
Instrumento, independentemente de transcrição. 

12.4. Fica a contratada ciente de que a simples assinatura deste implica aceitação de todas 
as suas cláusulas e condições, previstas neste contrato, edital, especificações do termo 
de referência e seus anexos. 

12.5. Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação aplicável aos contratos 
administrativos. 

12.6. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprometer a dar a quem quer seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 
quer seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, 
doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de 
qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou 
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, 
devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

12.7. A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer alteração nos 
dados cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do 
presente, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 001/CMSP/2022. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 
13.1. Fica eleito o Foro do Município de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato. 
 
13.2. E, assim, por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente instrumento em 2 

(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para 
que produza os seus efeitos jurídicos e legais. 

 
São Paulo, 23 de fevereiro de 2022. 

 
____________________      ___________________ 
CONTRATANTE        CONTRATADA 
 
 
____________________      ___________________ 
TESTEMUNHAS                 TESTEMUNHAS
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