Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo
CONTRATO Nº 41/2021
PROCESSO Nº 32/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2021
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARÍLIA

Das partes:
Pelo presente instrumento, de um lado,
i.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, inscrita no CNPJ sob nº
44.478.196/0001-08, neste ato representada por seu Presidente, Marcos
Santana Rezende, brasileiro, RG 7.564.492 SSP/SP e CPF 015.462.338-57,
neste instrumento simplesmente denominado CONTRATANTE; e de outro
lado,

ii.

WANDERLEY DE COL 92417086891., CNPJ nº 38.541.200/0001-24,
localizada na Av. República, nº 1671, Marília/SP, aqui representada por
Wanderley de Col, RG 7.708.081 e CPF 924.170.868-91, neste instrumento
simplesmente denominado CONTRATADA,

assinam que entre si o presente contrato para aquisição de uniformes para os servidores
da Câmara Municipal de Marília, consoante as disposições expressas no Pregão
Presencial número 11/2014, tudo em conformidade com as Leis Federais números
10.520/2002 e 8.666/93 com suas modificações posteriores, celebram o presente
instrumento de contrato, pactuando para tanto o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem por objeto a aquisição de uniformes para os servidores da
Câmara Municipal de Marília, de acordo com as especificações abaixo da parte I –
Uniformes Masculinos e da parte II – Uniformes Femininos:

PEÇA QUANT.

5

20

8

I - UNIFORMES MASCULINOS
DESCRIÇÃO
Camisa Social Manga Curta tecido natural blend na cor branca tecido 73%
algodão 27% poliéster com gola e parte interna, bordada no bolso, botões na
gola
Camisa Social Manga Longa tecido natural blend na cor branca tecido 73%
algodão 27% poliéster com gola e parte interna, bordada no bolso, botões na
gola
Camisa Social Manga Longa tecido natural blend na cor preta tecido 73%
algodão 27% poliéster com gola e parte interna, bordada no bolso, botões na
gola

15

Calça social masculina no tecido Oxford preto

9

Paletó masculino oxford preto bordado na frente

9

Gravatas

8

Camiseta malha fria na cor branca com silk na frente
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I - UNIFORMES MASCULINOS
37

Camiseta malha fria na cor preta com silk na frente

23

Polo masculina malha piquet branca com brasão bordado no bolso

29

Polo masculina malha piquet preta com brasão bordado no bolso

5

Polo masculina malha fria sem bolso cor branca com silk na frente

10

Polo masculina malha fria sem bolso cor preta com silk na frente

27

Jaqueta bomber masculina com forro e brasão bordado na frente

PEÇA QUANT.

7
8
2

II - UNIFORMES FEMININOS
DESCRIÇÃO
Camisete social feminina manga longa sem bolso tecido natural blend na cor
branca tecido 73% algodão 27% poliéster bordada na frente
Camisete social feminina manga 3/4 sem bolso tecido natural blend na cor
branca tecido 73% algodão 27% poliéster bordada na frente
Camisete social feminina manga 3/4 sem bolso tecido natural blend na cor
preta tecido 73% algodão 27% poliéster bordada na frente

4

Calça feminina brim sport com bolso atrás e na frente

8

Blazer feminino forrado no tecido two way preto bordado na frente

6

Baby Look gola V malha fria na cor branca com silk na frente

39

Baby Look gola V malha fria na cor preta com silk na frente

1

Polo feminina malha piquet branca com brasão bordado no bolso

3

Polo feminina malha piquet preta com brasão bordado no bolso

4

Polo feminina malha fria sem bolso cor preta com silk na frente

14

Jaqueta bomber feminina preta com forro

1.2 Da tabela constante do item 1.4, os servidores com a classificação CMM terão o
brasão municipal em seus uniformes, e aqueles com a classificação TV terão o
logo da TV Câmara em seus uniformes.
1.3 Os uniformes serão entregues separados por servidor, de acordo com os quadros de
distribuição constante do item 1.4.
1.4 Relação de servidores e respectivos uniformes:
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CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1.

Os uniformes deverão ser entregues na Rua Bandeirantes, 25, Centro, nesta cidade
de Marília, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

2.2.

Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da confecção
e da entrega dos uniformes.

2.3.

Considera-se, para efeito deste tipo de prestação de serviços, que o material, bem
como equipamentos, necessários à prestação dos serviços possuam procedência
garantida e apresentem qualidade satisfatória.

2.4.

Durante a vigência da prestação do serviço, constituem-se obrigações da contratada
providenciar a correção ou a substituição de todo o material utilizado que apresentar
qualidade duvidosa ou divergência com as especificações fornecidas, inclusive ajuste
que por ventura precisem ser feitos, sem ônus para a administração.

2.5.

A garantia do produto será de no mínimo 1 ANO, a contar da data de entrega definitiva
e total de todos os uniformes, e durante o período de vigência da garantia, constituemse obrigações da contratada:
a) Providenciar a correção ou a substituição de todo o produto ofertado ou de suas
peças, acessórios e componentes que apresentarem defeitos de fabricação ou
divergência com as especificações fornecidas (incluindo encolhimento,
esgarçamento, não preservação da solidez da cor) sem ônus para a Administração.
b) Substituir em 72 (setenta e duas) horas o produto ofertado (inclusive seus
acessórios e componentes) que apresentar defeitos de fabricação por produto novo
com as mesmas especificações originalmente propostas, a partir da notificação.
c) Decorrido o prazo previsto no item anterior, sem o atendimento devido, fica a
contratante autorizada a aplicar as sanções previstas no instrumento contratual.
d) A falta de qualquer material necessário para a confecção/substituição e ou correção
das peças não poderá ser alegada como motivo de força maior e, não eximirá a
contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos
contratados.

2.6.

Excluem-se da garantia os defeitos provocados por mau uso comprovado ou em
desacordo com as instruções fornecidas de manuseio, comprováveis por laudo
pertinente.

CLÁUSULA TERCEIRA: EXIGÊNCIAS DO PADRÃO DE QUALIDADE
3.1. Deverão ser aplicadas as exigências estabelecidas nas normas técnicas para a área
têxtil para garantir a excelência da qualidade dos uniformes, bem como outros itens
expressos abaixo:
a) A empresa receberá em sua sede, em dias e horários marcados os servidores da
contratante para realizar sessão de medidas, com os uniformes pilotos nas
numerações padrões para posterior confecção das peças;
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b) Se o tamanho usado pelo servidor for acima ou abaixo dos padrões enviados pela
empresa vencedora, deverá ser providenciado padrão especial para o mesmo;
c) Servidores que não puderam estar na data e na hora marcada, deverão agendar
nova data na empresa para verificação de suas medidas;
d) Quando o bordado for aposto em camisas e camisetes, além a inscrição “Câmara
Municipal de Marília”, deverá ser bordado o brasão do município. Nos itens
especificados como TV Câmara, deverá ser bordado “TV Câmara” e a “Logotipo” da
TV Câmara. A Câmara enviará à empresa contratada os modelos dos brasões;
e) Os tecidos utilizados deverão ter garantia de fábrica contra encolhimentos e
desbotamentos;
f) As linhas utilizadas nos bordados deverão ter cores firmes para evitar manchas nos
tecidos;
g) Ficará a cargo da contratada efetuar a marcação e a costura das bainhas das
calças masculinas e femininas, quando da prova de tamanho.
h) Os conjuntos de uniformes devem ser entregues com o nome do (a) servidor (a);
i) Todas as bainhas das calças deverão ser ajustada à mão e costuradas à máquina,
de acordo com o tamanho de cada servidor;
j) As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir que o tecido desfie ou
descosture;
k) As costuras do fechamento de mangas das camisas masculinas deverão ser no
sistema “MANGA FRANCESA”;
l) As calças masculinas deverão ter “COZ INDUSTRIAL”, bolso traseiro embutido e
dianteiro tipo “FACA”;
m) Os Blazers masculinos deverão ser FORRADOS;
n) Os Blazers femininos deverão ser FORRADOS e com OMBREIRAS;
o) As calças femininas deverão ter COZ ANATÔMICO;
p) As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido,
composição, marca da confecção, tamanho do manequim;
q) As casas dos botões deverão ser feitas de modo a impedir rompimento do tecido ou
que permita a abertura da roupa sem a intenção do usuário;
r) Os conjuntos deverão ser embalados com plástico após as peças serem lavadas e
passadas;
s) Cada conjunto deverá ter um folheto com todas as explicações de lavagem e
cuidados com o uniforme, além da etiqueta interna da peça com a composição e
modo de lavar;
t)

As camisas e camisetes deverão acompanhar pelo menos 2 botões reservas;
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u) As calças deverão acompanhar pelo menos 1 botão reserva;
v) Os botões deverão ser feitos de material resistente, e deverão ter a cor em
harmonia com a cor das peças, devendo ser redondos, com quatro furos e bem
afixados na peça.
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
4.1. No ato do recebimento se constatadas irregularidades no objeto contratual, o
Contratante poderá:
a)

se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b)

na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

c)

se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis;

d)

na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

4.2. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, após o
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das
especificações contratadas.
CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO
5.1.

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ 16.695,20
(dezesseis mil e seiscentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), sendo os
valores unitários são os seguintes:

Item

Qtd.

Preço unitário

Preço total

Camisa social manga curta
branca masculina
Camisa social manga longa
branca masculina
Camisa social manga longa
preta masculina

5

R$ 48,70

R$ 243,50

20

R$ 57,50

R$ 1.150,00

8

R$ 57,50

R$ 460,00

Calça social masculina

15

R$ 63,00

R$ 945,00

Camiseta de malha fria
branca

8

R$ 22,00

R$ 176,00

Camiseta de malha fria preta

37

R$ 25,00

R$ 925,00
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Camiseta polo piquet
masculina branca
Camiseta polo piquet
masculina preta
Camiseta polo malha fria
masculina branca
Camiseta polo malha fria
masculina preta
Jaqueta bomber preta
masculina
Camisete social manga
longa branca feminina
Camisete social manga 3/4
branca feminina
Camisete social manga 3/4
preta feminina

23

R$ 40,90

R$ 940,70

29

R$ 46,00

R$ 1.334,00

5

R$ 37,00

R$ 185,00

10

R$ 37,00

R$ 370,00

27

R$ 119,00

R$ 3.213,00

7

R$ 50,00

R$ 350,00

8

R$ 53,00

R$ 424,00

2

R$ 53,00

R$ 106,00

Calça social feminina

4

R$ 40,00

R$ 160,00

Blazer preto

8

R$ 88,00

R$ 704,00

6

R$ 22,00

R$ 132,00

39

R$ 25,00

R$ 975,00

1

R$ 30,00

R$ 30,00

3

R$ 30,00

R$ 90,00

Camiseta babylook malha fria
branca
Camiseta babylook malha fria
preta
Camiseta polo piquet
feminina branca
Camiseta polo piquet
feminina preta
Camiseta polo malha fria
feminina branca
Camiseta polo malha fria
feminina preta
Jaqueta bomber preta
feminina

0

R$ 0,00

4

R$ 34,00

R$ 136,00

14

R$ 119,00

R$ 1.666,00

Paletó preto

9

R$ 180,00

R$ 1.620,00

Gravata

9

R$ 40,00

R$ 360,00

Total de itens

283

TOTAL

R$ 16.695,20

a) Os pagamentos serão efetuados em até 10 dias após o recebimento definitivo dos uniformes.
b) Na nota fiscal deverá constar o número do contrato.
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c) Nenhum valor será devido pela contratante além daquele apresentado para efeito da proposta e suas
eventuais atualizações monetárias, quer a título de despesa com transportes ou com estadias,
processamento de dados, impostos sobre rendimentos, leis sociais, etc.
5.1.1. O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal através da Gerência de Tesouraria, da
Secretaria Administrativa “Dr. José Cunha de Oliveira”, após a aposição de carimbo de recebido
e conferido pelo Gestor do Contrato designado nos autos.
CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA E REAJUSTE
6.1. A vigência do presente contrato será ate 31 de dezembro de 2021 e não haverá reajuste de preços por
não ultrapassar o período de 12 meses.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS SANÇÕES
7.1. No caso de inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa de 10% do valor total do contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos termos do artigo 87 da Lei Nacional de
Licitações.
CLÁUSULA OITAVA: DAS RESCISÕES

8.1. Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) O atraso injustificado na execução dos serviços ou apresentação de peças em desacordo com o
anexo II partes “A” e “B” do Edital;
c) O desatendimento as determinações de autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
execução dos serviços assim como a de seus superiores.
CLÁUSULA NONA: DAS DOTAÇÕES
9.1. As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas com os recursos provenientes da seguinte
Dotação: 3.3.90.30.23 – 01.02.01.02.01.01.031.0102.2102.01 – verba 26 – elemento 23 – elemento 30 –
material de consumo – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica – subelemento 23 – uniformes,
tecidos e aviamentos.
CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO
10.1. Para dirimir eventuais dúvidas e litígios referentes ao presente contrato, elegem com renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da comarca de Marília, Estado de São Paulo.
10.2. Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente, perante duas testemunhas, para um único
e só fim de direito.
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Marília, 5 de novembro de 2021.

CONTRATANTE:

Marcos Santana Rezende
Presidente da Câmara Municipal de Marília

CONTRATADA:

Wanderley de Col
RG 7.708.081

TESTEMUNHAS:

Amanda Caroline da silva
RG 48.836.531-4

Carla Fernanda Vasques Farinazzi
RG 24.359.814-2
ANÁLISE JURÍDICA DO CONTRATO:
Contrato formalmente em ordem nos termos
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Daniel Alexandre Bueno
Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Marília
OAB/SP 161.222
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATOS)
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Marília
CONTRATADO: WANDERLEY DE COL 92417086891
CONTRATO Nº 41, de 5 de novembro de 2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e
julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões,
mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011
do TCESP;
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido
processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP
– CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração de Atualização Cadastral” anexa.
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e
o que mais couber.
Marília, 5 de novembro de 2021
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Marcos Santana Rezende
Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Marília
CPF: 015.462.338-57
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: Marcos Santana Rezende
Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Marília
CPF: 015.462.338-57
Assinatura:
__________________________________________________________________________________________________
Pela contratada:
Nome: Wanderley de Col
Cargo: Representante legal da Contratada
CPF: 924.170.868-91
Assinatura:
__________________________________________________________________________________________________
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Marcos Santana Rezende
Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Marília
CPF: 015.462.338-57
Assinatura:
__________________________________________________________________________________________________
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