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PROCESSO N" 883247t2018
LEGADO: 2043/18
PREGÃo ELETRÔNIco:054/20.I 8
CONTRATO: N' -17212018

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
cENTRo ESTAoUAL oe eoucaçÃo rEcNolocrcA.PAULA SOUZA" - CEETEPS. E ON-X COMERCIO E
soLUçÕEs EDucAcroNArs ETRELT rENDo poR
oBJETo A AoutstçÃo DE MATERTAL DE EScRrroRro.

o GENTRO ESTADUAL Oe eOUCeçÃO reCUOt-ÓCtCl "PAULA SOUZA", inscrite no cNpJ
tlo 62.823.25710001-09, com sedê e Rua dos Andradas, 140, Santa lfigênia - Sáo Paulo - SP,
doravanle designado (a) "CONTRATANTE", rresÌe ato representada pelo seu Vicê-Diretor
Superintendente, o Professor Luiz Antonio Tozi, RG. n" 18.851.566-1 e no CPF. 098.559.828-00,
no uso da cornpetência conferida pelo Decreto-Lei Estadual n" 233, de 28 de abril de 1970, e
ON-X COMERCIO E SOLUçOES EDUCACIONAIS ElRELl, inscriÌa no CNPJ sob no
í 8458496/000í -07, com sede RUA CONDE PRATES 615, MOOCA, SÃO peUtO - Sp , a seguir
denominedâ "CONTRATADA", neste ato representada pelo Senhor FERNANDO SOUZA
SILVA, portador do RG no 35.381.263-8 e CPF n' 393.476.108-95, em face da adjudicaçáo
efeluada no Pregão Elelrônico indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE
CONTRATO, sujeitando-se às disposições previslas na Lei Federal n'10.52012002, no Decreto
Estadual n' 49.72212005 e pelo regularnento anexo à Resoluçâo CC-27, dè 25 de mâio de 2006,
aplicando-se, subsidiariemente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n" 8.666/1993,
do Decrelo Estadual n" 47.29712002, do regulamento anexo á Resolução CEGP-10, de 19 de
novembro de 2002, ê demais normas regularrrentares aplicáveis à espécie, mediante as
seguìntes cláusulas e condiçÕes que reciprocamente outorgem e aceitam;

cLÁusuLA PRTMETRA - Do oBJETo

Conslitui objeto do presente instrumento a AQUISIçÃO DE MATERIAL oe escntrónto,
conforrne detalharnento e espociíicaçÕos técnicas conslânles do Termo de Referêrrcia, da
proposte de CONTRATADA e demais docurnentos constantes do processo administrativo êm
epÍgraíe.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS, DAS CONDICÕES E DO LOCAL DE ENTREGA Dos
BENS

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os bens deverão ser erìtregues em 30 (trinta) dias corridos, contados da dala da assinatura do
contrato pela contratada.

www,cp!.:;p.c;ov.l-rr
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plRÁcnaro sEGuNDo

A êntrêgâ dos produlos objelo deste conlrato deve ser feita na fnfgC SÃO PAULO - PRAçA
coRoNEL FERNANDO PRESTES, 30 - BOM RETTRO- CEp 01124-060 -TEL./FAX (11)3322-
2215 (SAAll3322-2202 (DIRETORIA), de segunda a sexta-feira das 8:00 às í2:00 e das 13:00
à 17:00 horas-

pnnÁGnaro rERcEtRo

Correrão por conta da conlratada lodas as despesas de ernbalagem, seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorÍenles da entrege e dâ própria aquisição
dos produtos.

paRÁoRaro euARTo

Os equipamentos deverão ser enÌregues acompanhados de um manual operacionel e um
manual técnico, redigidos em português.

penÁcnaro outNTo

Durante o perÍodo de garantia deveráo ser substituÍdas, sem nenhum Õnus para o
CONTRATANTE, peças ou partês defeituoses, salvo quando o defeito for provocado por uso
indevido do produto, devidamenle comprovado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA

À CONTRATADA, além das obrigaçÕes constantes do Termo de Refêrènciâ, que conslilui
ANEXO I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, ern especial as
definidas nos diplomas federal e esladuel sobre licitações, cebe:

| - Zelar pela fiel execução deste contralo, utilizando-se de todos os recLrrsos materiais e
hurnanos necessários;

ll - Designar o responsâvel pelo acompanhamento de execuÇão dâs âtividâdes e pelos contatos
com o CONTRATANTE;

lll - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, íiscais, comerciais e tributários,
resultentes dâ execução deste contíelo, nos lermos do artigo 71 da Lei Federal n'8,666/í993;

lV - lvlantêr, durânte todâ e execução do contrato, em compatlbilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação indicada no
preánìbulo deste tenno;

V - Dar ciëncie imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar
na execuçáo do contrato;

www, cl)s,sl),gov,llr
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Vl - Prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclaÍocimentos solicitados e etender
píontâmênte as reclamações sobre a execução do contrato;

Vll - rêsponder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados dìretamente ao
CONTRATANTE ou a teíceiros decorrentes de êxêcução do corrtralo;

Vlll - responder, civil e criminalmenle, por todos os danos que vier a causar direta ou
irrdiretamente. ao CONTRATANTE ou â terceiros

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA não podêrá ôferecer, dar ou se comprotneter a dar a quem quer que seja,
tampouco aceitar ou se cornprometer a aceitar de queÌn quer que seja, por conte próprie ou por
intermédio de outrem, quâlquer pagamenlo, doação, compensação, vantagens firranceiras ou
benefícios de qualquer espécie relacionados de forme dirêtâ ou indireta ao objeto desle conlrato,
o que dêve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais
subcontratados, caso permitida e subcontreteção.

PARÁGRAFO SÉGIJNDO

Em atendimento â Lei Federal n' 12.84612013 e ao Decreto Estadual n' 60.10612014, a
CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudês, corrupção
e queisquer oulros âtos lesivos à Administração Pública, rracional ou estrangeìra, abstendo-se
de práticas como as seguinles:

l- Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiÍetemênlê, vantagem indevida a agente
público, ou a lerceira pessoa a ele relacionada;

ll - Comprovadamente, financiar, cuslear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionâr
a pâlice dos âtos ilicilos prêvistos em Lei;

lll - comprovadâmenle, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou
dissirnular seus reais interesses ou a idenlidade dos benêÍiciários dos atos píalicados;

lV - No tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou íraudar, mediante ajustê, combinação ou qualquer outro expediente, o
câíátêr competilivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizaçáo de qualquer ato de procedÌmento
licitatório público;

c) aíastar ou procurar afastar licilenle, por meio de fraude ou oferecinrento de
vantagem de qualquer lipo;

d) fraudar licitação pública ou conlralo dela decoírente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurÍdica para participar de licitação
pública ou celebraÍ contíato edministrâtivo;

www, cp:,,:,p,qclv.b r
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0 obter vantagem ou benefÍcio indevido, de modo fraudulento, de modiÍicaçÕes ou
prorrogações de conlratos celebrados corn a adrninìstração pública, sern
eutorização em leì, no ato convocatório dâ licilação públice ou nos respectivos
inslrumentos contratuais: ou

g) manipular ou íraudar o eqLrilíbrio econôrnico-financeiro dos conlrelos celebredos
com a admlnistração pública;

V - DiÍicultar alividade de ìnvestigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou inlervir em sua atueção, inclusive no âmbilo des âgênciâs reguladoras e
dos órgãos de fiscalizaçáo do sisterna financeiro nacional.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O descumprimento des obrigações previstâs nos Parágrâfos Primêiro e Segundo dêsla Cláusula
Terceira poderá submeter a CONTMTADA à rescisão unilateral do contrato, a critério da
CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e adminislralivas cabíveis e,
tarnbém, da instauraçáo do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei
Federâl no 12.84612013 e o Dêcrelo Esladuel n'60.1062014.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAQÕES DO CONTRATANTE

Ao CONTRATANTE cabe

| - lndicar formalmenle o servldor responsávêl pêlo acompânhâmênlo ê fiscâlização de êxecução
do aiuste e, ainda, pelos conlatos com a CONTRATADA;

ll - Fornecer à CONTRATADA todos os dados e iníormaçÕes necessários à execução do objeto
do contralo;

lll - efetuar os pagamentos devldos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZACÃO DO CONTRATo

O CONTRATANTE êxercerá e fiscelizâção contíaluel por intêrmédio do gêslor do contrato, de
modo a assegurar o efetivo curìrprimenlo das obrigações ajustadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A fiscalização não exclui e nern reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA, rnesmo
peranlê têrceiros, por queisquer irregularidades conslatadas na execução do objeto contratado,
inexistindo, ern qualquer hipótese, corresponsabìlidade por parte do CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO

A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referenle a irregularidades ou falhas,
não exime e CONTRATADA do regular cumprimento das obrigações previslas nêste conlralo e
no ANEXO I do Edital.

www, cpr;. r,p, ç;ov, br
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CLÁUSULA SEXTA . DAS CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DO OAJETO

O ôbjêto, sêrá recêbidô pÍovisoriâmênlê em ate 05 (cinco) dias úteis, contados da dala da
entrega dos bens, acompanhado da respectiva nota Íiscal/fature.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Por ocasião dâ enlrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovanle respectivo a data, o
nome, o cargo, a assinature e o número do RegistÍo Geral (RG), emitido pela Secretarie de
Segurança Pública, ou documenlo equivalenle, do servidor do CONTRATANTE responsável pelo
rêcebimenlo

PARAGRAFO SEGUNDO

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:

L Se disser Íespeito à espêciÍicação, rejêitálo no todo ou êm perlê, dêtêrminendo sua
subslituição ou rescindindo a conlralação, sern prejuízo das penalidades cabíveís. Na hipótese
de substituição, a CONTRATADA deverá Íazêle em conformidade com a indicação do
CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito,
mentido o prêço inicielmenle conlrâlado;

ll. Se dissêr respeito à diferença de quantidade ou de partes, delerminar sua complementação
ou rescindir a contrataçáo, sem prejuízo das penalidades cabÍveis. Na hipótese de
complêmênlâção, â CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado.

PARAGRAFO TERCEIRO

O recebimcnto do objeto daËse-á definitivamente no pnzo de 05 (cinco) dias útêis, âpós ô
recebimenlo provisório, ulna vez verificado o atendirnento integral da quantidade e das
especificaçóes contratades, mediante "Termo de Recebimento Deíinitivo" ou "Recibo", firmado
pelo servidor responsável.

CLÁUSULA SÉÏMA - DO PRECOS

A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste contrato pelo preço tolal de R$ 3.838,90
(Três mil, oltocêntos e trinta e oito reais e noventa centavos), mediânte os seguinles valores
unitários:

www, cp!,ip, qov, br
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IT
' ESFEÇIFIÇÁÇAO,
r, rì','DO OBjETO ,li 'UND. MENS. 'OtitANT

1

CORRETIVO DE
PAPELARIA,
LIOUIDO, TIPO
CANETA, PONTA
IV]ËIALICA

CAIXA 12,00
U N IDADE 10

R$
29 70

R$
297,00

R$
42.75

2

J

CANETA
H IDROGRAFICA,
PONTA POROSA,
PP., PONTA 4IV]IVI

GROSSA, AZUL,
cx.Çt12

CAIXA R$
8,55

CANETA
HIDROGRAFICA,
PONTA POROSA,
PP., PONTA 4IVIV,
GROSSA. PRETA,
cx.ct12

CAIXA Ã R$
8,5 5

oc
42 75

R$
68,404

CANEIA
H IDROGRAFICA,
PONT'A I)OROSA,
PP., PONTA MEDIA.
VERDE

DUZIA R$
13,68

5
R$

1 ,40

rJc

2,31

28
R$
00

R$
231.00

CANETA PARA
RFTROPROJFTOR,
POLIPROPILENO,
(2,00Mr\4), vERDE

COLCH ETE
LATONADO, N.'10

CAIXA 72,00
UNIDADI=

UNIDADE 20

6 100

www, cDs,slJ,0ov, Dr
Ru.ì clos 
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7

PAPFL- VFRGF DE
PAPE LAR IA,
I\4ICROSER,
(297X210) Mr\4,

PES,'í80G/t\42,
BRANÇO

PACOTE
100,00
FOt..H^

300
R$

10,43
R$

3,1 29,00

PARAGRAFO PRIMEIRO

Nos píeços acimâ êstãô incluÍdos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos
relacionados ao fornecimento, tais como tíibutos, rêmunereÇões, despesas financeiras e
quaisquer oulras necessárlas ao cumprimento do objeto desta licìtação, inclusive gastos com
tra n sporte.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Câsô a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à
contrataçáo, perca as condiçÕes de enquadramento como microemprese ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficlar-se desse regime tributário diferenciado
por incorrer em algume des vêdeções prêvislas nâ Lêi Cômplementar Federal n" 123/2006, não
poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas perante a Administração, taÌnpouco requerer
o reeqtrilÍbrio econômico-finenceiÍo, com base na elegação dê que a sua proposta levou em
consideraçáo as vantagens daquele regime tributário diferenciado.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os preços conlralados permanecerão íixos e irreajustáveis.

cLA_TJSULA OTTAVA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁR|OS

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação iráo onerar o crédilo
orçamentáÍio dêslâ Auterquia, UGE 102401, PROGRAIVIA DE TRABALHO: í2 364 í039 5290
0000, FONTE DE RECURSO: 00í 00í 00í, NATUREZA DE DESPESA: 33 90 39 4í.

CLÁUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos seráo efetuados ern 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada nota
Íiscal/fature no prolocolo da (s) unidade (s) relacionadas no Te_fmg_!Íe Referência ANEXO I,
à vista do respectivo "Termo de Recebirnento Definitivo" ou "Recibo", em conÍormidade com e
Clár.rsula Sexle desle instrumento.

PARAGRAFO PRIMEIRO

As notas fiscais/faturas que apresenlarem inoorreções serão devolvidas à contratada e seu
vencinìento ocorrerá ern 30 (trinta) dias, após a data de sua apresentação válida.

www.l:pr. Fp.gov. Dr
Rua dos Arìd[iìdas, 140 . Sar'ìta iligônia .01208-000. Sìo Palrlo. SP . lÊ1,: (11) 3324,3300Pígrna 7

cle 13

L
"l
{'

,\,



W GOVERNO DO ËSTADO
DE SÁO PAUTO

Adnìinistrâção central
Departanrento de Matcrial e Patrinìônio

Divisáo de Conìpras e Alnìoxarifado

PARAGRAFO SEGUNDO

Constitui condìçáo para a realização dos pagarnerltos a inexistência de registros em rìome da
contreleda no "Câdestío lnformativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades do Eslado
de São Paulo - CADIN ESTADUAL", o qLral deverá ser consullado por ocasiáo da realização de
cada pagamento. O cumprimenlo desta condição poderá se dar pela comprovação, pela
contretada, do que os registros estão susponsos, nos termos do artigo 8o da Lei Estadual no

12.799t2008.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pegâmentos seÍão feilos medianle crédito eberto em conta correnle em nome da contrelada
no Banco do Brasil S/4.

PARAGRAFO QUARTO

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monelária sobre o valor devido na fôrma da
legislação aplicável, bem corno juros moratórios, a razâo de 0,5% (meio por cento) ao mês,
calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.

PARÁGRAFO QUINTO

ICA "PAULA SOUZA" _ RUA DOS ANDRADAS í40 - A

ESTADUAL ISENTA. encaminhada à cada unidade recebedora. de que obriqg.tgri3mente
deverá conster:

- no do contíato:
- no nota de emoenho:
- no do pÍocêsso; e
- identificacão da Unidade.

CLÁUSULA DÉcIMA - DA ALTERACÃo DA QUANTIDADE Do oBJETo coNTRATADo

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, rìas mesmas condições contraladas, os acréscirnos ou
supressõês que se íizeÍem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO

Eventual alteraçâo será obrigatoriamente formalizada pela celebração de prévio termo aditivo ao
presente instrumento, respeiladâs as disposições da Lei Federal n" 8.660/1993.

CLÁUSULA OÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O conlralo poderá ser rêscindido, ne forma, com as consequêncies ê pelos motivos pÍevistos
nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal no 8.666/1993.

www, clls.sl), gov,1)t
liuâ doi Arìdrâ.Ìdr, 1.40 . S.rÍìL.r Il'iqêrria . 01208.000 . S:io t'.ìrilo . SP . Tel,: (11) 3324.3300Póginiì I
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W GOVERNO DO ESTADO
DE SÁO PAULO

Administração Central
Depãrtamento de Material e Pâtrinìônio

Divisão de Con'ìprâs e Alnìoxarifado

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA rêconhêcê desde já ôs direilos do CONTRATANTE nos casos de rescisão
adrnin istrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal n" 8.666/1993,

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANcÓEs PARA o cASo DE INADIMPLEMENTo

A CONTR^TADA ficará impedida de licitar e contralar com a Adrninistração direta e indireta do
Estâdo de Sãô Peulo, pelo píâ20 de âle 05 (cinco) anos, se vier a pralicar quaisquer atos
previstos no artigo 70 da Lei Federal no í0.520, de 17 de julho de 2oo2, sem prejulzo de
responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A sanção de que lrata o caput desla Cláusula poderá ser aplicada jurrtamenle com as mullas
previstas na Resolução cuja cópia constitui ANEXO lV do Edital indicado no pÍeâmbulo deslê
instrumento, garanlido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no
CAUFÉSP, no "Sistema Eletrônico dê Aplicação ê Registro dê Sençõês Adminislrativâs - e-
Sarrções", no endereço urvw.esancoes.sp.gov, br, e tambérr no "Cadastro Nacional de Empresas
InidÕneas e Suspensas - CElS", no endereço hltp:/iwww.porlaltransparencia.gov.br/ceis.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As senÇões são aulônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O CONTRATANTE reserva-se no direito de descorìlar das faturas os valores correspondentes
às multas que evenlualmente Íorem eplicadas por descumprimenlo dê cláusulas côntreluais, ou,
quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente.

PARÁGRAFO QUARTO

A prálica de alos que atentem contra o palrimônio público nacional ou eslrangeìro, conlra
princípios da administração pública, ou que de qualquer forrna venham a constituir fraude ou
corrupção, durante a licilação ou ao longo da execução do cotrtrato, será objeto de inslauração
de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federel na 12.8461 2013 e do
Decreto Estaduâl n" 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administratlvas
previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal no 8.666/1993, ê no artigo 70 da Loi Federal no
10.520t2002.

ç_LAVs-UtA _pEcrM4J.EB_qqrFÀ- oA gARANT|A pE EXEGUCAO cONTRATUAL

Nãô sêrá exigida a apresenlação de garanlia para a contratação que constitui objeto do presente
instrumento.

www. cp,;.:;p. qov. br
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c lÁ u s u lê_o-Lci! rrit a o u a nra - o r s p os r Ço e s r r n n r s

Fica ajustado, aindâ, quê

a. o Edìtal mencionado no preâmbulo e seus anexos.

b. a proposta apresentada pela CONTRATADA;

ll. Aplicam-se às omissóes desle contrato as disposições normativas indicadas no
preârrbulo deste Tenro de Conlralo e demais disposições regulãmênlares pertinentes.

lll. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desle Termo de Contralo, não resolvidas na
esfêrâ edministÍâtiva, será competênte o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo,

E assim, por estarem es partes.iuslas e conlratades, íoi lâvrado o pÍesente instrumento 02 (duas)
vlas de igual leor e íorrna que, lido e achado conforme pela CONTRATADA e pela
CONTRATANTE, vaì por elas assirrado para que produza todos os efeitos de Direilo, ne prêsênçe
das lostemunhas abaixo identificadas.

Sao pauto,.) À de /, )i',rllvvr\t;t de 20tB

CONTRATANTE CONTRATADA

tz ANTONTO TOZt
Gestor

FERNANDO SOUZA SI
Representante comercial

TESTEÀiIUNHAS

lrkaús

^
? Yìò(È lolc

lr À o.rÌ ììì 3
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W GOVERNO DO ESTADO
DÉ SÃO PÂULO

Administração Central
Del)artamento de Mâteriâl e Patrimônio

Divisão de Compías e AlmoxaÍifado

RESOLUçÃO REFERENTE A PENALIDAOES

RESoLUÇÃo sDEcl N' 12, DE zï-3-2o14.

DispÕe sobre a aplicação da penalidade de multa prevista nas Leis fêderais n0 8.666, de 21 de
junho de 1993 e n" 10,520, de 17 de julho de 2002, e na Lei estadual n" 6.544, de 22 de novembro
de 1989, no àmbito da SêcretaÍia de Dêsenvolvimenlo Econômico, Cièncie, Têcnologiâ e
Irrovação.

O SECRETARIO DE DESENVOLVIMËNTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO, corr fundamenlo no disposto no arligo 3o do Decrelo n" 31 .138, de 09 de janeìro de
,1990, RESOLVE:

Art. 1". Nâ eplicação des multes prêvislâs nos eriigos 79,80 e 81, inciso ll, da Lêi Esladual no
6.544, de 22, de novembro de 1989, nos artigos 86 e 87, inciso ll, da Lei Federal n0 8.666, de
2'1 , de junho de 1993, e no erligo 70 dà Lei Federal no 10.520, de 17, de julho de 2002, serão
observadas as disposiçÕes desta Resolução.

Art. 20. A recusa injustiíicada do adjudicatário em assiner o contrato, aceilar ou retiÍar o
instrumento equivalenle dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
dêscumprimenlo totâl dâ obrigaçãô âssumide, sujêilendo-o à eplicação de mulla, na forma
estabelecida no artigo 5" desta Resolução.

Art. 30. O atraso injustificado na execução do objeto do contrato sujeitará o contratado à multa
de nrora, observado o seguinte:

| - em se tratando de compras ou de prestação de servlços não contínuos;

a) para atrasos de alé 30 (trinla) dias: multa de 0,2% (dois decimos por cento) por dia de alraso,
calculedos sobre o valor global do contrato;

b) para atrasos superiores a 30 (trinta) dias: multa de 0,4% (quatío dêcimos por cento) por die
de atraso, calculados sobre o valor global do contrato,

ll - em se tralando de execução de obras ou de serviços de engenharia:

a) para contratos corn valor de até R$ 100.000,00 (cem nril reaìs): multa de 0,2% (dois décimos
por cento) por dia de atreso, calculedos sobre o valor da paícele da obrigação contratuel não
curnprida;

b) para contratos com valor de R$ í00,000,01 (cem rnil reais e um centavo) ate R$ 500.000,00
(quinhênlos mil reâis): multa dê 0,3% (kês décimos por cenlo) por dia de atraso, calculados sobre
o valor da obrigação contratual não cumpridal e

c) para contratos corn valor de igual ou superior a R$ 500,000,01 (quinhentos mil reais e um
cenlâvo): multâ de 0,4% (qualro décimos por cenlo) por dia de atraso, calculados sobre o valor
diário do contrato; /

Rua (jori An(Jrii.lar;, 140 . sirnto 
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lll - em se lratendo de serviços contlnuos: multe de 30% (trinte por cento) por diâ de
irrexecução, calculados sobre o valor diário do conlralo.

Slo O valor das multas previstas neste artigo náo poderá exceder a 25% (vinte e cinco por
cenlo) do saldo financeiro ainda não realizado do contrato.

52" A multa pelo atraso injustificado na execução do objelo do contrato será calculada a partir
do primeiío dia útil seguinte àquele em que a obrigação avençada devêriâ ter sido cunrprida.

Art.4". A inexêcução parcial do conlíeto sujeitaÍá o contralado à multa de mora, observado o
seguinl.e:

| - em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contlnuos: multa de 10% (dèz
por cento) incidenle sobre o valor da parcela não curnprida do contrato;

ll - ern se tratando de execuçáo de obras ou serviços de engenharia ou de serviços contÍnuos

a) para contratos com valor de ate R$ 100,000,00 (cem mil reais): rnulta de 30% (trinta por cento)
incidente sobre o valor da parcela não cumprida do conlrato;

b) para conlratos com valor de R$ 100.000,01 (cem rrìl reais e um centavo) ate R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais): multa de 20% (vinte por cento) incidenle sobre o velor de percela não
cumprida do contratoi

c) para contratos com valor igual ou superior a R$ 500,000,01 (quinhentos mil reais e Lrm

cenlavo): multa de 10o/o (dez por cenlo) incidente sobre o valor da parcela não cumprida do
conlralol

lll- em setretando de serviços conllnuos: multa de 20% (vinte por cento) pordia de inexecução,
calculados sobre o valor diário do contrato.

Art, 5". A inexecução lotal do conlrato sujeitará o contratado à multa de mora, observado o
seguintê:

l- em se tÍatando de compÍes ou dê prestação de serviços contlnuos ou não: mulle dê 20%
(vinte por cento) incidente sobre o valor global do contrato;

ll - em se tratando de execuçáo de obras ou serviços de engenharia ou de serviços contÍnuos:

a) para contralos com valor de até R$ 100.000,00 (cem rril reais): multa de 20% (vinte por cento)
incidenle sobre o valor global do contralo;

b) parâ contratôs com valor de R$ 100.000,01 (cem mil rêais ê um centavo) até R$ 500.000,00
(quinhentos rnil reais): multa de í 5% (quinze por cento) incidente sobre o valor global do contrato;

c) para contratos corn valor igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um
centavo): multa de 10V. (dez por cênto) incidêntê sobre o velor global do côntrato.

www.cl)s.sll.gov.ltr'
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Art. 60. ConÍigurede a ocoírêncie de hipótese ensêjedore de aplicação da penalidade de nrulta,
o adjudicatárìo ou o contralado será notificado para, querendo, apresentar doíesa prévie no prazo
de 5 (cinco) dias úleis, contados do primeiro dia subsequenle à dala da sua notificação,

$1" Recebida a defesa, a autoridade competente deverá se manifestar motivadamente sobre o
acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela aplicação ou não da
penalidade, dando ciência irrequívoca ao adjudicatário ou conlralado,

$20 A decisão que dispLrser sobre a aplicaçáo da mLrlta será pLrblicada no DiárÍo Oficial do Estedo
e deverá conter o respectivo valor, o pÍazo pa.a seu pagamento e a dala a partir da qual o valor
da mulla soírerá correçào monetária.

S3o O edjudicatário oú o contraledo será notiÍicado da decisão, da qual caberá recurso a ser
apresentado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conlados da data do recebimento da notificação.

$4" A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial do Estado, sem prejuÍzo da notiÍicação
do adjudicatário ou conlratado.

Art. 7". Ao término do regular processo adminislralivo, garantidos o contraditório e a ampla
defesa, a mulle epliôade será desconleda de gerentie do respectivo conlratado.

S1" Se â multâ âplicâdâ for superior âo vâlor dâ garanlia preslada, alem da perda desta, o
conlratado responderá por sua complementaçáo, mediante descontos nos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ate sua tolal quitação.

$2" lnexistindo pagamentos a serem realizados, o contratado recollrerá o valor ao cofre público
estaduel, na forma pÍevista na lêgislação em vigor.

S3o Dêcoríido o pÍazo êslabelecido sêm o pegementô de mulla aplicada serão adotadas as
providêncìas pertìnentes voltadas à sua cobrança judicial.

Art, 8". As multas de que trata esta Resoluçáo serão aplicadas sem prejuízo da cominação das
demals sanções adminislretivas prêvislâs na Lêi Fêderal n" 8.666, de 1993, na Lei Federal no
10,520, de 2002 e na Lei Éstadual 6.544, de 1989.

Art, 9". Os editais de licitaçáo deveráo fazer mençáo expressa às normas estabelecidas nesta
Resolução, cujo lexto deverá integrar os respeclivos editals e cor'ìtratos, rra forma de anexo.

Arl, '10. As disposições desta Resolução aplicam-se também às contratações resultantes de
procedimentos de disponsa ou dc inoxigibilidado de licitação.

Art. '1'1. Êsta Resoluçâo entrará em vÍgor na dale da sua publicação, ficendo revogada a
Resolução SCTDE -1 , de 22 de fevereiro de 1994.

( . ) Republicada por ter saído, no DOE , de 29-03-2014, Seção I, páginas, 1í6 e 117, corn
incorreÇões no originâ1.

DosonvoÌvÌmento ÊconÕmico, Ciôncia, Tecnologla e lnovaçáo
GABINETE DO SECRETARIO

www. cPri.:ip. gov. br
Run dos Andradas, 140 . SRrìtü lfigônia . 0120tì-000 . Siío Piìulo . SP. Tcl.: (11) 3324,3300F,.19iniì

13 cle 13

t

ii
\l\l

I


