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GOVERNO DO ESTADO

DE 5AO PAUIO

Adminastração Central
cabinete da Superintendência

PROCESSO No 811083/2018
PREGÃO ELETRONICO: 067 NALS
CONTRATO: N" r34l20r8

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CENTRO
ESTADUAL DE EDUcAçÃo rEcNoLÓGlcA "PAUIA
SOUZA" - CEETEPS, E A NICO & BE COMERCIO E

SERVIçOs TENDO POR OBJETO A FREEZER INDUSTRIAL

o CENTRO ESTADUAL OE EDUCAçÁO TECNOTÓGICA "PAUtA SOUZA", inscrita no cNPJ rìo

62.823.257 /000L-09, com sede a Rua dos Andradas, 140, Santa líigênia - 5ão Paulo - SP,

cloravante designado(a) 'CONTRATANTE", neste ato Íepresentada peta sua Diretora
Su perintendente, a Professora Laura l'4. J. Laganá, RG. tlo 7.715.675-4 e CPÍ: no CPF. 005.923.818
62, nÒ uso da competêrrcia conferida pelo Decreto-Lei Estadual n'233, de 28 de abril de 1970, e

NlcO E BE COMÉRCIO E SERVIçOS, inscrita no CNPJ sob tio 22.772.7ta1o001-00, com sede
Av. Tarsila do Amaral tto 641, Jardún Atnanda ll - CEP. 13188-160 I'lortolândla - SP, a seguir

denominada "coNTRATADA", neste ato representada Peto Senho(a) Franklin Bassi, portador clo

RG no 41.502.650-7 e CPF no 364.039.258-22, em face da adjudicação eÍotuada no Pregão

EletÍônico indicado em epígraíe, celebram o presente TÉRMO DE CONTRATO, sujeitando-se às

disposições previstas na Lei Federat no !0.520/2002, no Docreto Estadual n" 49.722/2005 e pelo
regulamerrto anexo à Resolução Cc-27, de 25 de maio de 2006, aplicarrdo-se, su bsidla ria mente,

nr.r que couberem, as disposições da Lei Federal no 8.666/L993, do Decreto Estadual n'
47.297 /2002, do regutamento anexo à Resolução CÊGP-10, de 1.9 de trovembro de 2002, e domais

normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as seguiÌìtes cláusulas e condiçóes que

reciprocamente ôutorgam e aceitam:

c L4 U 5_U!A_PE!_!!g8a_.D 0-o B J Ero

Constitui objeto do presente instrumento a FREEZER INDUSTRIAL conforme detalhamento e

especificaçõás técnicas constantes do TeÍmo de Referência, da proPosta da CONTRATADA e

demais docutnentos constantes do processo admilìistrativo em epÍgraíe'

cLÁUSulASlGu- NpA:-lDAÊP-RAzoS-DA5-ço-IqglEq -E- Po LocAL DE ENTREGA.DoS-EINS

PARÁGRAFO PRIMEIRO

os l)ens deverão ser entregues em 30 (trinta) dias corridos, contados da data da assinatura do

contrato pêta contratadâ.

í.).,
u(\\)r.: ì

'7/rf)PARÁ6RAFO SEGUNDO

A entrega dos proclutos objeto deste contrato deve ser íeita nos endereços relacionados no

ÀrvfiOi, de segunda a sexia-feira das 8:00 às 12:00 e das 13:00 à 17:00 horas'

www'cPs sP gov'br

Rua dc.rs ÂndraCas, 140 . 5aítâ Ifigênia ' OiZOtl-O-OO ' São PâLrlo ' SP ' Tel': (11) 3324 3300
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E!i.USULA TERC-EJRAJ_DAS q-BB,!GAçÕ!5-=,,4!OìqIBAIâPA

À C6ltfnefeOA, atérn das obrigações constantes do Termo c1e Referência, que constitui ANEXO

t aã EartaL indicaclo no preâmbúto, e daquetas estabelecidas em lei, ent especial as deíinidas nos

diptornas federat e estadual sobre ticitaçóes, cabe:

% GOVENNO DO ESTADO
DE SÃO P Ul.o

Administração Central
Gablnete da suPerintendêncla

PARÁGRAFO TERCEIRO

Correrão por conta da contraÌada todas as despesas de emba[agern, seg u ros, tÍanspolte,.tributos,

"À.uigtr' 
,,"UutListas e previdenciá rios, decorrentes da entrega e da própria aquisiçáo dos

produtos.

PARÁGRATO QUARTO

Durante o perlodo de garantia deverão ser substituídas, sem nerrhum ôtrus para o

CONTRATANÏE, peças ou partes defeituosas, satvo quando o defeito for provocado por us<r

indevido do produto, devidamerrte comprovado-

I - zetar peta Íiel execução destê contrato, utilizando-se de tÔdos os recursos materiais e humanos

necessários;

Il - designar o resporrsáveÌ pelo acotnpanhamento da execução das atividades e petos contatos

com o CONTRATANI-E;

lll - respónder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, íiscais, comerciais e tíibu-tários,

resultrnies da execuçáo destã contrato, nos teimos do artigo 71 da Lei Federal n" 8.666/1993;

lv - ÌnanteÍ, durante toda â execução do contrato, em compatibilidade com as.obrigaçóes

assumidas, todas as conclições de habititação e qLratificação exlgidas na llcitação indicada no

preârnbuLo deste termo;

V - dar ciência imediata e por escrito ao coNTRATANTE de qualquer anorlnalidade que verificar

na execução do contrato;

Vl - prestar ao CONTRATANTÉ, por escrito, os esctarecimentos soticitados e atender prontamÉÌìte

as reclamações sobre a execução do contrato;

Vll - resporrdeÍ por quaisquer danos, perdas ou prejuízos cattsados diretaÌnente âo

CONTRATANTE ou a terceil'os decorrentes da execução do contÍâto;

Vlll - responder, civil e criminalmente, por todos os datros que vier a causar direta ou

indiretameÍìte, ao CONTRATANTE ou a terceiros.

lX - prestar a garantia técnica para o objeto deste contrato, nos termos do Termo de Reíerôncia.

www.cps.sp.gov, bJr

(t
\i5,

Ruâ dos Andradas, 140. Santa lfigênia ' 01208-000 ' 5ão Pâulo ' SP ' Tel : (1:l) 3324 3300
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ffi GôVENNO OO ESÌADO
DE SAO PAULO

Administração Central
cablnete da superintcndência

PARÁCRAFO PRIMÊIRO

A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprorneter a dar a quetn quer que seja,

tampoucô âcêitar oLr se comprometer a aceitar de quent quer que seja, por conta própria ou por

intermédio de outrerr, qualquer pagamento, doação, corrpensação, vantagens financeiras ou

berreficios de qrratquer espécie relacionados de forma direta ou itrdlreta ao objeto deste cotìtrato,
o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, cotaboradores e eventuais
subcontratados, caso permitida a subcontratação,

PARÁGRAFO SEGUNDO

Em atendirnerrto à Lei Federat no !2.846/20L3 e ao Decreto Estadual n" 60'106/2014 ' a

CONTRATADA se cotÌìpromete a conduzir os seus lregócios de frlrma a coibit fraudes, corrupção
e quaisquer outros atos tesivos à Administração Pública, naciorral óu estrangeira, abstendo-se de

práticas como as seg uintes:

l- prorneter, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevlda a agelìte
público, ou a telceira pessoa a ele relacionada;

ll - co m provadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qua[quer modo subvetrcionar a

prática dos atos ilicitos previstos em Lei;

lll - com provadatìente, utilizar-se de irìterposta pessoa ílsica ou jurídica para ocultar ou

dissiinutar seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

lV - no tocarìtê â licitações e contratos:

a) írustrar ou fraudar; rnediante ajuste, combinação ou qualquer outro expedierìte, o

caráter competitivo de procedilnento licitatório público;

b) irnpedir, perturbar ou fratrdar a rt:alização de qualquer ato de PÍocediÌnento
ticitatório púbtico;

c) afastar ou procuÍar afastar llcitante, por meio de fraude ou oferecinrento do

vantagem de clualq Ller tiPo;

d) fraudar tícitação púbtica oLl contrato dela decorrente;

e) criar, de moclo fraudulento ou lrregutar, pessoa jur(dica Para participâr de licitaçáo

pública ou cô[ebrar contrato admlnistrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações' ou protr.rg-"çÕes de contratÔs cetebrados com a administração pública, setn

autoiizaçãiem [ei, rro ato convocatório da ticitação púbtica ou nos respectivos

instrumcÍìtos contratuais; ou

g) manipular ou frauclar o ecluilíbrio econôrnico-íina nceiro dos contratos celebrados

com a adrninistraçáo Púbtica;

w

www, cps.sp.gov. br
Ruõ dos Andradas, 140. s.ìlìta Ifigênia ' 01208-oo0'5ão Paulo ' SP ' Tcl ( 11) 3324.3300
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GOVERNO DO EsÍADO

DE sÃo PAUI,O

Administração Central
Gablnete da superintendência

v- dificuttar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidacles ou agentes

púbticos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências regutadoras e

dos órgãos de fiscatização do sistêma Íinanceiro nacional'

PARÁGRAFO TERCEIRO

o descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Primeiro e Sogundo desta.cláusula

Terceúa poderá submeter ã éOrutnnfnOn à rescisão unilateraÌ do contrato, a critério da

CONTRAÌANTE, sem prejuízo da apticação das sanções perrais e a d rnin istrativas cabíveis e,

tarrrbém, da instauraçáo io processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei

tederal. no L2.s46/20I3 e o Decreto Estadual no 60.106/2014.

.E.'LÁulUrA_QU 8ÌA - pAs oBBlGACóls DO-ç"ANTRATAN-TE

Ao CONTRATANTE cabe:

l- indicar formalmente o servidor responsáveI pelo acorn panltamento e Íiscatização da execução

do ajuste e, ainda, pelos corìtatos com a CONTRATADA;

ll - fornecer à CONTRATADA todos os dados e infórÌnâções rrecessários à execução do objeto do

contrato;

lll - efetuar os paqamentos devidos, de acordo com o estabelecido lìeste ajuste;

çr,ÁusulA qulNT-aj lallsçaLlzaçÃo lQ.çoNrRATp-

o CoNTRATANTE exercerá a fiscatizaçáo corrtratual por intermédio do gestor do contrato, de

modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigaçôes ajustadas'

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A íiscatizaçájo náo exclui e nem reduz a integrat responsabilidade da CoNTRAIADA, mesmo

perante teiceiros, por quaisquer irregutaridadel constatadas na execução do objeto contÍatado,

irrexistindo, em quatquer hipótese, cõrresl:onsa bitidade por parte do CONTRATANTE

PARAGRAFO SECUNDO

A ausência de comurricação, por partc do GoNTRATANTE, rêf@rente a irregutaridadcs ou íalhas,

não exime a CONTRATAbA do regular cuml)ritnento das obrigações previstas neste contrato e

no ANEXO ldo Editat,

e!4usu!alEK[A,,: pAS COND-IçóES DE 8FçlstMENr"o oo oBJEIA

o objeto, será recebido provisoriametìte em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da etrtrega

dos Éens, acompanhado da respectiva nota fiscal/Íatura.

/\'(.:'/

K,

www, cps.sp. gov. hr
Ruë dos 

^tì(lr.ìdos, 
I40. Sarrtâ Iligênia ' CriZO8-O-OO .95o Paulo ' Sp ' fcl.: (11) 3324 3300
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PARAGRAFO PRIMEIRO

Por ocasião da entrega, a CoNTRATADA deverá colher no comprovante Íespectivo a data, o

nome, ô cargo, a asslrratura e o núrnero do Registro Gerat (RG), emitido pela Secretaria de

Segurança pú-blica, ou documento èquivatente, do servidor do GONTRATANTE responsável pelo

recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO

Constatadas irregularidades no objeto contratuat, o CONTRATANTE poderá:

l. Se disser respeito à especiíicação, rejeitá-io no todo ou em parte, deterrninando sua substltuição

ou rescinclirrdo a contraìação. tà. prãjuízo das penalir!ades cabíveis. Na hipótese de substituiç.itl,

a CONTRATADA deverá fázê-la ern conforrnidade com a indicação do CONTRATANTE, tro prazo

rnáximo de 05 (cinco; dias, contados da notificação por escrito, mantido o Preço inicialmente

cotìtratado;

ll. se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinâr sua complementaçáo ott

rescirrciir a corriratação, sern prejuízo das penalidades cabiveis. Na hipótese de contptemetrtação,

a CONTRATADA cteverá fazêlta!m coníormiclade corn a indlcação do CONTRATANTE, no prazo

máxirno de 05 (ci.nco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialtnente

contratado.

PARAGRAFO TERCEIRO

GOVERNO DO EsTÂDO
DE SÃO PAULO

Administração Central
cabihete da Superintendêncla

UNID.

o recebimento cJo objeto dar-se-á definitivamente no prazo de os (canco) dias úteis, após o

recebimento provisór:io, utïa Vez veriíicaclo o atendimento trrtegraI da quantidade_. e das

"ip".iti.uç0", 
contrataóas, rnediante "Termo de Recebimento Definitivo" ou "Recibo", Íirmado

pe[o servidor responsávet.

CrÁUSU!4r "s 
ÉI r,44_Dq _P-RECOS

A CONTRATADA obriga-se a íornecer o objeto deste contíato pelo preço de R$, l-.788,00 (HLtm

mil, setecentos e oitenla e oito reais), perfazêrrdo o total de R$ 16.092,00 (Dezesseis mil e noventa

e dois reais), medlante os seguintes vatores unitários:

1

Freezêr Industria[; Modeto Dupta Açâo; Tlpo
Horizonta[; Telnperatura: Congelados -16 a

-20 Graus Celsius, Resfriados 1a 7 Graus

,'PREço'
..TOTAL.,

R$ 1.788,00 R$ 16.092,00

/t)
V/
\"

Z/L

www.cPs sP'gov. br
Rua dos AndradaÊ, 140 . Sanlâ Ifigênia ' oìzog-o1o ' São Pa'Jlo ' SP ' Têl': (l1) 3324 3300



% GOVERNO DO ISTADO
DE SÃO PAUTO

Administraçáo Central
cabinete da Superintendência

CËËiüi; tàpJliaade npróiììnãdì Jà cag
Litros; Revestimento Externo Ern Chapa
Branca e lnterno Em Aço Gatvanizado;
Gabinete Corn Rod'uios; Refrigeraçõo
Estática Com Serpentina; Degelo Manuat;
ContÍole dê TempeÍatura: Termostato
Dupla Ação; Medindo Aproxirnadamente
1650 x 720 x 935 lt4 rn ([ x p x A); Corrsumo
de 1,7 Kwh/dla; Voltagem: 220 V, 50/60 Hz;
Tarnpas Cegas Bascutante Com Puxadores;
Dreno FrontaI Corn Tarnpa; Garantia
Mlnima de 12 Meses; o Produto Deverá Ser
Entregue Obedecendo a Legislação
Vigente;
Marca: Esmaltec
N4odeto: EFH 500 S

Procedência: Prod uto NacionaI

PARÁCRATO PRIMEIRO

Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todâs as despesas e custos diretos e indiretos
relacionados ao fornocimento, tais como tributos, remunerações, despesas fitranceiras e
qrraisquer outras necessárias ao curnprirnento do objeto desta licitaçã<1, inctusive gastos corn

transporte-

PARÁGRAFO SEGUNDO

Caso a CONTRATADA seja optante peto Simples Nacional e, por causa suPerverìiento à

contratação, perca as condiçóes de enquadra trìeÌìto cotÌìo tnicroetnpresa ou empresa de pequeno
porte ou, ainda, tonìe-se impedida de beneficiar-se desse regitne tributário diÍerenciado por
incorrer etn atguma das vedações previstas na Lei Cotnptementar Federal n" L23/2006, t1áo

poder'á deixar de cumprir as obrigações avençadas peÍante d Administração, tampouco íequereÌ
o reequilíbr'io econô mico -fina nceiro, com base na alegação de que a sua Proposta levou em

consideração as varìtagens daquele regime tributário diferenciado.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os preços contratâdos perntanecerão fixos e irreajr-rstáveis.

www. clr s.sp. gov. t)f
RU.ì dos Andradas, lzto . SànLa Ifigênia . 01208-000 . Sõo Paulo . 5P .'Í'el.: (11) 3324,3300
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ql.au5ula_ollAva:, Do s R Éc u Rsos a-eça [4ENI 8Lq5

No presente exercício as despesas decorrentes desta colìtratação irão onerar o_ _crédito
orçamentário desta Autarquia, UGÉ 102401, PROGRAMA DE TRABALHO: 12 353 1039 2226 OOO'

FONTÉ DE RECURSO: oor 001 001, NATURÉZA DE DESPESA: 44 90 52 35'

C!ÁUS u- -LAìONÁ_. ! Os P-Ac A M E N ros

os pagaÌììentos ser'áo efeÌuados etn 30 (trinta) dias, contados da apresentação -d"-:19-1-notu
íiscat/í-atura no protocolo daÍsì unidade(ç) relacionadas-no Íermo de Referência ANEXO l, à

vista do respeciivo "Termo de Rècebimento Definitivo" ou "Recibc.r", em conformidade com a

Cláusuta Sexta deste instrumelìto.

PARAGRAFO PRIMEIRO

As notas fiscais/íaturas que apreseÌìtarem irrcorreções serâo devolvidas à contratada e seu

vencirnento ocorrorá em io (t.inta) dias, após a data de sua aPresontação válida'

PARAGRAFO SE6UNDO

Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros elÌì nome da

contratada no "ëadastro lnforrnativo dos Ciéditos não Quitados de Órgãos e Entidades do Estado

de São Pauto - cADIN ESTADUAL", o qrraI deverá ser consultado por ocasião da realização de

câda pagamento. o curnprimento desta condição poderá se dar peta comprovação, pela

contÍ;taJa, de que os registros estáo suspensos, nos terÍìos do artigo 80 da Lei Estaduâl nn

L2.799/2OO8.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serão Íeitos mediante crédito aberto em conta corrente em noÌne da cotrtratada

no Barrco do Erasit S/4.

PARAGRAFO QUARTO

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o vator cJevido na Íorma da

iegistaçao apticável, 
'bú .orno juros rnoratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao rnás,

calcutados "pró-Íata telÌìPore", em retação ao atraso verificado'

GOVÊTNO DO ESTAOO
DE SÁO PAULO

Administração Central
cabinete da supeÌlntendência

/1rt,,

K:PAúGRAFO QUINTO

aísì Notaís) Fiscâl/fatura deveril ser emilid. g--em--nene- do CENLBA-IEIAPUÁ!--DE
leoúEÃEÃô-rçiú-oróater :peulA s!uzll-" -- RUA D-os ANDRADAS- r!!0 - sAryI4

inaEN-]il"tçer'ôtzos-qoo--sÃoPAU!=olsP:llLPJ,N:-62=!823'?57l0001-09.lNs:cRlçAe
ÉsTADÜÀl_]$NIA-ercert-irhêdêì--Ee-da unidade rç-çebedela- dc-ctcc-sbrigêleÍientçnle
deverá cons!.a..-t:

' /ww.cps.sp. gov. bt
Rua dos AÍrdradas, 140 . santa Itigclnìa . 012c8-0oo . sáo Pat.rlo . sP. Tel.: (11) 3324.3300
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ffi GOVERNO DO ESIADO
DE 5AO PAULO

Administraçáo Central
cabinete da Su perin ten dêncla

- n" do contrato:
--_rr" nota de empenho:
: n:-do-plaçeËEe;-e
- identiíicacão da Unidade.

ç-LÁ]J-sI, I.A !ÉqMÀ- oA A tT É RAGÃO DA O U ANT I DA D E DO_-O-FJ E-T9ION-IEATAD !
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, rìas mesmas corrdiçóes contratadas, os acréscünos ou

supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o
tirnite de 257o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFo ÚNICO

Eventuat atteração será obrigatoria mente forrnalizada peta cetebração de prévio terrno aditivo ao
presente instrumenl.o, respeitadas as disposiçóes da Lei Federal n" 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ DA8E5çI5ÃA

O cor'ìtrato poderá ser rescindido, na forrna, com as consequêrrcias e pelos ÌÌìotivos Previstos r'ìos

arÌigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei FederaI rro 8.666/L993.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA recotthece desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos de resctsão

ad mirristrativa, píevista rìo artigo 79 da Lei Federal no 8.666/1993.

c LÁ u s u l.A p Éc r MA s EG u N pA,.-. 9.Afs-ANCÕEs P B4-O!45-o--DElMDt lvlPlEEF NIe

A CONTRATADA ficará impeclida de ticitar e contratar cÒm a Administração direta e indireta do

Estado de São Paulo, peto prazo de até 05 (cirrco) anos, se vier a praticar quaisquer atos previstos

no artigo 7. da Lei Federal n" 10,520, de 17 dejutho de 2002, sem prejuízo da resporrsabilidade
civil ou criminat, quando couber.

www. cprt.sp. gov. br
Rua dos Andradas, t40 .salìta lfigênia ' 01'208-000'Siio Pauk: ' SP ' Tel.: (11) 3324 3300

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A sanção de que trata o caput desla Ctáusula poderá ser aplicada juntarnente com as multas

previsias na Resoluçáo cuja cópia constitui ANEXO lV do Editat indicado no preâlÌìbulo destê

instrumento, garantido o exercício cle prévia e ampla deíesa, e deverá ser registrada no CAUFESP,

no "sistema Étetrônic,.r cle Apticaçáo e Registro de Sanções Administrativas .. e-Sanções", no

endereço www.esancoes.sp.qov.br, e tarrrbém rro "Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas -- CElS", no endereço lrttl:://www.porta[tra nspa rencia.gov.brlceis

K
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ffi GOVERNO DO É9ÍADO
DE 5ÃO PAUTO

Administração Central
Gablnete da SuPerlntendênciâ

PARÁGRAFO SEGUNOO

As sançóes são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra'

PARÁGRAFO TERCEIRO

O CONTRATANTE reserva-se no direito de descorrtar das faturas os valores correspondentes às

muttas que eventuatmente forenr apticadas por descumprimento de cláusutas contratuais, ou,

quando íor o caso, efettrará a cobrança judicialrnente.

PARÁGRAFO QUARTO

A prática de atos que atentem contra o patrimônio púb-tico nacional ou estrangeiro, contra

princípios da administração púbtica, ou que de quatquer íortna venham a constituir fraude ou

corrupção, duranto a licttação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração

rle proóesso ad ìnirìistÍativo cle resporrsabitização nos terÌÌìos da Lei FederaI n" 12.846/ 2013

Decreto Estacluat n" 60.106/2014, senr prejuÍzo cia apticação das sançóes administrativas previstas

nos aÌtigos 87 e 88 da Lei FederaI no 8,.666/1993, e no artiqo 70 da Lei FedcraI no ].0.520/2002

CLÁU S U-LA D ÉCI MA-II8-çFI-RA-:PAGÀBANIIA_DIIXEçUçÃAIO}IT,.RAIUÁ!

Não será exigida a apresentação de garantia para a contrátação que constitui objeto do presente

instru rnento.

çt-Áusula !Éçr,M49uÂEra---.D" EEas!çaEs flNas

L Consideram-se partes integrantes do presente Termo de contÍato, colno se nele estivesse

tra nscrito:

a. o Editat mencionado n<l preâtnbu[o e sells anexos.

b. a proposta apresentada peta CONTRATADA;

ll. Apticam-se às ornissões deste contrato as disposiçóes normativas indlcadas no preârnbulo

deste Tertno de Contrato e demais disposições Íegulamentares pertinentes'

lll. Para dirimir. quaisquer questóes decorrentes desfe Termo de contrato, não resotvidas na esfera

aJministr"tiuo, será competente o Íoro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo

E assim, por estarem as partesjustas e contratadas, íoi lavrado o PÍesente tnstru mento-02]duas)

vlas de iguaLtêor e fon.'ra que,ildo e achado confonne peta CONTRATADA e peta CONTRATANTE.

vai por eias assinado para que produza todos ós efeitos de Direito, na presença das testemunlras

abaixo Ldentificadas.

K

São Paulo,.'.r1 de.-:rg[Y[: de 201'8

hrwu,. cÉ!ì.sp.gov. br

Ruã dos 
^lìdradas, 

140 ' Santa Ifigênia ' 0120tì-000 ' Sõo Paulo ' SP Tel.: (11) 3324.33Oo
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CONTRATANTE

Laura lV. J.

TESTEMUNHAS:

NoÌne:

CONTRATADA

LA

/ 1,,,r, *-&--L.=('tgr.-.\-- Jclrrú

Nomo:
RG: q?.rì2. ':Ì()(.'x

O. Via*nte

RG: l/ Z . (r.,,:i .;{ 1 .ì . li

â*- o,-.--,r-...-..-

Ruâ dos Andràdas, 1.4Í.J . Sónta Tfig
www. cps.sP,gov. br

Ênìá . 0120tì-000 . Sõo Paulo ' SP ' Tel.: (1 i') 3324 3300



ffi @
GOVERNO DO ESTADO

DE SÃO PAUTO

Administração Central
Gabinete da Su peri n tendêncla

TERMO DE REFERÊNCIA

1- ESPECTFTCAçÃO OO Oalero

DESCRTçAO

Freezer lrrdustriat; Modelo Dupta Ação; Horizontat; Temperatura:

Congelados -16 a -20 Graus Celsi.tts, Resfriados I' a 7 Graus Celsius;

Capacidade Aproximada de 469 Litros; Rovestimento Exterrro Em Chapa

Branca e lnterno Em Aço Gatvanizado; Gabitrete Com Rodizios;

Refrlgeração Estática Corn Serpentina; Degelo Manua[; Corrtrote de

Temperatura: TerÌnostato Dupla Ação; Medirrdo Aproximadamente 1650

x 720 x 935 Mm (t x p x A); Consur'no do 1,7 Kwh/dia; Voltagem: 220 V,

50/60 Hz; Tarnpas Cegas Basculatrte Conr Puxadores; Drerro Frontal Com
Tampa; Garantia lt4inima de 12 Meses; o Produto Deverá Ser Entregue
Obedecerrdo a Legistação Vigente;

9
1

MaÍca: EsÌìa ltec
lVodeto: EFH 500 S

Procedência: Produto Naciona I

2. DA QUANTIDADÊ A SER ENTRECUÉ

AMERICANA

tÀcnneI--
sÃo cARLos

Item

UNIDADÉ DE ENSINO

rr-rc polivnrrt rre or. nmrnrcntln
ETEC EGO JOSE BENTO

ETEC PAULINO BOTELHO

ETEC DE FERNAIJDOPOLIS

ETEC DE PRAIA GRANDE

ETEC DE CARAGUATATUBA

ETEC PADRE CARLOS LEONCIO DA SILVA

ETEC DE PORTO FELIZ

ETEC DI PRAIA GRANDE IIXTENSÃO BALNEARIO

MARACANA

F

r(ú

_so

ô
Ë
=t
Itrú
o

e
L.'
lll
cl

o
0,

E
.s

.
OJ

o,
(u

c
o,!
o
I

cóD
006 

-

-04ó091

-r3s
-153

240i

t

PB^!4 tRANDç_
CARAGUATATUBA -iir

(/
\.\s1

1

1
LORENA

PORTO FEI.IZ

PRAIA GRANDE
J,

,,u-1,üPl,

MEN5"

UNID.

Rua dos 
^ndradas, 

140 ' Sarìta
www, cps.sP.gov. trr

Itigênia . Of?08-Ob0 . são Paulo ' 5P ' Tel : (11) 3324 3300
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3. ENDERÉçOS DE ENTREGA

Unidade de Ensino

ETEC POLIVALENTE DE AMERICANA
Av. Nossa Senhora de Fátima,567 - Vita lsrael
CEP 73478-540 - Arnericana/5P
Telefone: 3468-4071/ (19) 3468-161.1 / (1e\ 3468-1617
ETEC NEGO BENTO
Av. Nove de Julho, 745 - )d. Pereira clo Atnparo
CEP L2327 -€'82 - Jacareí/SP
Teleíone: 3es1-s800 / (12) 3951-5230
ETEC PAULINO BOTELHO
R. lvlarechal Deodoro,3183 - Vila Nery
CEP 13560-201 . Sáo Cat{os/SP

Av. Geraldo Roquete, 135 - Jd. PauÌista
CEP 15600-000 - Fernandópolis/SP
Telefone: 3462 - 3 311- (r.7) 3462-3030
ETEC DE PRAIA GRANDE
Av. cuadatajara,943 - Guilhermina
Cep.II702-2I0 - Praia Grande/SP
Tetefone: 3591-1303 / (13) 3591-6968
ETEC DE CARAGUATATUBA
Av. Rio Grande do Norte,480 - lndaiá
CEP 11665-310 - Carag uatatu bals P

Teleíorre: (I2\ 3888-7387 / (12) 3888-3661
ETEC PADRÉ CARLOS IEôNCIO DA SILVA
Av, Doutor Épitácio Santiago, 1.99 - Centro
CEP 12600- 530 - Lorena/SP
Tetefone: 3Ls7-8894 / (12) 3\57 -47 A7

ETEC DE PORTO FELIZ
Rua Côrrego Belotti, s/no - Centro
CEP L8540-000 - Polto Fetiz/SP
Telefone: 3610-8261

Énr-r.rEilnro úrRAaÃNilETEC DE
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 10.1-1.9 - Balneário
Caixa Postat 77702240
CEP II7o5-74o - Praia Grande/SP
ToÌefone: 3591

www.cps.sP.9o\f . br

Maracanã - í'j
v!/
h{\.\

cod.

006

048

091

1s3

213

138

24íJ

Rua dos Andradas, 140 . S.ìnta Ifigênia ' 01208-000 ' São Paulo ' SP ' Ìcl': (11) 3324 3300
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2.1. A entrega dos produtos objeto deste contrato devo ser feita de segunda a sexta-feira das

8:oo às 12:õ0 e cla.s t3:00 à 1j;00 horas, correndo por cónta da contratada todas as despesas

cle embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabaIlrist.rs o previdenciários decorrerttes

do ío rnecirnento.

3. DA GARANTIA DE PROOUTO

3.1. O prazo de garantia do objeto cla ticitaçáo, ser'á de 12 (doze) meses, contra qualquer deÍeúo

Je fabricação eTou íatha, excãtuaclos os áecorrentes de uso impróprio, cotrtados da data do

recebimento definitivo do mesmo.

3.2. Todas as despesas havidas no periodo da garantia, tais corno consertos, substituiçâo de peçôs,

transpoÍte, mão-de-obÍa e manutenção do bem correrão por conta da GoNTRATADA, nãtr

caberrdo a CONTRATANTE quaisquer ônus.

K

www cps.sP gov br
Rua dos Andr.ìdas, 140 . santa Iíigêrria ' oizOe-o-tto ' Siio Püulo ' sP ' fel': (11) 3324 3300
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RÉSOIUçÃO RÉFERENTE A PENALIDADÉS

RESOLUçÃo SDECTI N" 12, DE 28-3-2014.

Dispóe sobre a apticação da penaticlade de multa prevista nas Leis íederais n'8.666, de 21 de

juniro de 1 993 e ;o 10.i20, de 17 rle jLrtlro de 2002, e na Lei estaduat na 6,544, de 22 de novem bro

âe 19g9, no ámbito da Secretaria de 
-Desenvolvimer'ìto 

Econôrnico, Ciência, Tecnotogia e lnovação

GOVERNO DO ESTADO
DE SÁO PAUTO

Administração Central
Gabinete da SuPerintendência

O SECRETÁR|O DE DESINVOLVIMENTO ECONOlvilco, ClÊNCIA, TECNOLOGIA É INOVAçÁO, coÌn

íundanrento no disposto no artigo 30 do Decreto no 31.138, de 09 de janoÚo de l-990, RESOLVE:

Art,3., O atraso injustificado na exeCução do objeto do contrato sujeitará o contratado à multa

de mora, observado o seguilìte:

| - em se tráìtando cJe compras or.r de prcstação de sarviços não cont(nuos:

a) para atrâsos de até 30 (trinta) dias: mutta de 0,2% (dois décirnos por cento) por dia cJe

atraso, calcrllados sobre o vator global do colìtrato;

b) para atrasos superiores a 30 (trinta) dias: multa de 0,4% (quatro décirnos por cerìto) por

dia de atraso, calcttlados sobre o vator globat do colìtrato;

ll - ern so tlatarìdo de execuçáo de obras ou de serviços do engenharia:

Att. 1.. Na apticação cias rnuttas previstas nos artigos 79,80 e 81, inciso ll, da Lel Estadualno 6.544,

de 22, de nou"tbro de 1989, nos artiqos 86 e 87, inciso ll, da Lei Federal n'8 666' de 21' dejunlro

tte fggf, e no artigo 7'da Lei FederaL n'1.0.520, cie 17, de jutho de 2002, setão observadas as

d isposições desta Resolução.

Art. 2.. A recusa injustificada do adjLrdiCatário ettt assinar Ô contrato, aceitâr ou retirar o

Írsìrurnento equivaÉnte dentro do prazo estabe[ecido peta Adrninistrâção, câracteriza o

àeìcú mp ri,r'.nto totat da obrigação assurnida, sujeitando-o à apticação de mutta, na forma

estabelecida rìo artigo 50 desta Resotução.

V
\

a) para contratos com valor de até R$ 100000,00 (cem mit reais): rÌutta de 0'27" (doG
-' 

ãã.i'"o. por cento) por clia de atraso, catculados sobre o valor cla parceta da obrigaçâo

co ntratuaI não cutnPrida;

www cPr'sP gov'Lrr
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b) parâ contratos com va[or de R$ ]-00.000,01 (cem ntil reais e utn centavo) até R$ 500'000'00

iquinhentos lnil leais): mutta rJe 0,3% (três décimos por cento) Poí dia de atraso'

calculaclos sobre o vator da obrigaçâo contratual não curnprida; e

c) para contratos com valor de igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um

centavo): multa cle 0,4% (quat-ro décimos por cento) por dia de atraso, catculados sobre o

valor diário do contrato;

lll- em se tratando de serviços contínuos: mutta de 30% (trinta por cento) por dia de inexecrjçáo,

calcutados sobre o valor diário do contrato.

$1u o valor das rnultas previstas tìeste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e cirrco por

cento) do saldo firranceiro airrda não realizado do contrato

52. A mutta pelo at/aso injustificado na execução do objeto do contrato será calculada a partir'

ão primeiro dia útil seguinteiquete ern que a obrigação avençada deveria teÍ sido cumprida

Art.4o. A irrexecução parcial do contrato sujeitâÍá o contratâdo à multa de mora, observado o

segu irrte:

l- em se tratando de cotnpras ou de prestaçáo de serviços não continuos: rnulta de lA% (dez por

cento) incidente sobre o valor da parcela náo ctttnprida do contrato;

ll - ern se tratândo cje execução de obras ou serviços de engenlrari.a ou de seruiços contlnuos;

a) para contratos com valor de até R$ 100.000,00 (cem mit reais): mutta de 30% (tritrta por

cento) itìcidente sobre o valor da parceta não cumprida do contrato;

b) para contratos com valor cle R$ 100,000,01 (cênt tnit reais e um centavo) até R$ 500.000,00
' 

iquinhentos mil reais): mutta de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vator da parcela

não cumPrida do contrato;

c) para contratos cotn valor iqual ou superior a R$ 500.000,01, (quLnhentos '"tl 
t"1: : yl

centavo): mutta de l-0% (dez por cento) incidento sobre o valor da ParceLa nao cumprloa

do contrato;

K
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lll- em se tratando de serviços contínuos: multa de 20% (vinte por cento) por dia de inexecução,

calculados sobre o valor diário do contrato.

Art. 5". A inexecução total do contrato sujeitará o contratado à mutta de mora, observado o

seguiÌìte;

em se tratendo de cotnpras ou de prestação
(vinte por cento) incidente sobre o valor globa

de setviços contllìuos ou nâo: tnttlta de 20%

L do contrato;

ll - em se tratando cle execução de obras ou serviços cle engenharla ou de serviços contínuos:

a) para contratos com valor de até R$ 100.000,00 (cern rìi[ reais): mutta de 20% (vinte por

cento) incidente sobre o valor gtobat do contÍato;

b) para contratos com vator de Rs 100.000,01 (cem mit reais e um centavo) até R$ 500.000,00

iquin6entos rnit reais); multa de 1S% (quinze por cento) incidente sobre o valor gtobal do

contrato;

c) paÍa contratos corn vator igualou superior a R$ 500.000,01 (quinhenÌos mil reais e ulÌì centavo):

multa de 70% (dez por cento) incidento sobre o valor gtobat do contrato
Art.6". Confiqurada a ocorrência de hipótese ensejadora de apticação da penatidade de mutta, o

adjucJicatáriúu o contratado será notiíicado para, quererrdo, apresentaÍ defeso.prév_ia no Qrazo

de 5 lcinco; dias úteis, contados do prirneiro dia subsequerrte à data da sua notiÍicação.

51, Recebida a defesa, a autoridade competente deverá se tnaniíestar tnotivadamctlte sobre o

acourimento ou rejoição das razões apresentadas, conctuindo peta aplicaçã<l ou não da

penalidade, dando ciência inequívoca ao acijudicatário ou contratado'

52o A decisão que dispuser sobre a apticação da tnulta será publicada no Diário oficial do Estado

e cleverá cont"i o r@spectivo valor, o prazo Para seu pagalnento o a datâ a partÚ da qualo valor

da multa soírerá correção monetária.

$30 O adjudicatário ou o contratado será nutificaclo da decisão, da qual caberá recuÌso ô ser

apresentádo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados dâ dat:r do recebimento da notificação.

54. A decisão do recurso será pubticada no Diário oficiat do Estado, seln prejuizo da notiíicação

do adjudicatário oti contratado.

Art.7". Ao térrnino do regular processo administrativo, garantidos o contraditóíio e a ampla

deíesa, a multa aplicada se-rá dcscontada da garantia do respectivo contratado'

----www cË= sr' ow L'.
Ruâ dos 

^ndradas, 
140 . S.rlìta Tfigênia ' 0120tì-0í10'São Patrlo r SP ' Tcl ( 11) 33?4.3300



qã ffi
Administração Central
Gabinete da SuPerintendência

51o 5e a rnulta apticada íor superior ao valor da gatarrtia Prastada, além da perda desta, o

corrtratado responderá por sua comptementaçáo, Ìnediânte descontos rìos pagamentos

eventualmente devidos peta Administração ató sua total quitação.

52. lnexistindo pagamentos a sererr realizados, o contratado recolherá o valor ao cofre pÚblico

estadual, na forma prevista na legislaçáo em vigor.

53o Decorrido o prazo estabetecido sem o pagamento da multa aplicada serão adotadas as

providêrrcias pertinentes voltadas à sua cobrança judiciat.

AÍt.80. As rnultas de que trata esta Reso(uçáo serão aplicadas sem prejuízo da corninação das

demais sanções adrnlnistrativas previstas na Lei FederaI n" 8.666, de 1993, na Lei Fedoral nn

10.520, de 2002 e na Lei Estedual 6.544, de 1989.

Aít, 9o. Os eílitais de ticitação deverão fazer menção expressâ às nortras estabelecidas nesta

ResolLrçáo, cujo texto deverá integrar os íespectivos editais e colìtÍatos, na íorma de anexo

Art. 10. As clisposições desta Resoluçâo alrticam-se tarnbétn às contrataçôes Íesuttantes do

procedirnentôs de clispensa ou de inexigibilidade de licitação.

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, Íicando revogada â lìesotução

SCTDE -1, de 22 de fevereiro de 1994.

( * ) Repubticada por ter sa(do, no DoE , de 29-03-2014, Seçáo l, páginas, 11'6 e 117' com

incorreções no original.

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e lnovação
GABINETE OO SECRETÁRIO

SOVERNO DO E5IADO
DE SÃO PAUTO
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