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Adn'linistração central
Depârtrìmento de úateridl e Patlinrônio

Divisão de Conrpras e Alnroxar-ifado

PROCESSO N" 883247
LEGADO:2043/18
PREGAO ELETRÔNICO;054/20í 8
CONTRATO: N" 176/2018

TERIV]O DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAçÃO TECNOLÓGICA.'PAULA SOUZA'' - CEETEPS, E DALEN
SUPRIMENTOS ÉIRÊLI E TENDO POR OBJETO A
AOUTStçÃO DE MATERTAL DE ESCRTTÓR|O.

o cENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÁO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA", inscrita no cNpJ
no 62.823.25710001-09, com sede a Rua dos Andradâs, 140, Santa lfigênia - São Paulo - SP,
doravante designado (a) "CONTRATANTE", neste alo representada pelo seu Vice-Diíêtor
Superlntendente, o PÍofêssoí Luiz Antonio Tozi, RG, n" 18.851 .566-1 e n" CPF, 098.559,828-00,
no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual n0 233, de 28 de abril de 1970, e
DALEN SUPRIMENTOS ElRELl, inscrita no CNPJ sob t1'_22.f 91.0231000í -02, corn sede RUA
CANUTO SARAIVA, 785, MOOCA, SÃO PAULo - SP, a sêguir denonìinada "CONTRATADA",
nestê ato representâda pelo Senho(a) JOSE AMERICO SATURNINO SANTOS, portador do
RG n0 27.437.299-X e CPF n0 569.692.445-04, em face da adjudicação efetuada no Pregão
Eletrônico indicado enr epígrafe, celebrarn o presenle TERMO DÉ CONTRATO, sujeitando-sê
às disposiÇões previstas na Lei Federal no 10.52012002, no Decreto Estadual n" 49.72212005 e
pelo regulamerìto anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006, eplicendo-se,
subsidieriemente, no que oouberem, as disposições da Lei Federal n" 8.666/1993, do Decreto
Estadual n" 47 .29712002, do regulamento anexo à Resoluçâo CEGP-10, de 19 dê novembro de
2002, e demeis normas regulamentares aplicáveis à espécie, tnediatÌte as seguinles cláusulas e
condiçóes que reciprocamente outorgam e eceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETo

Constitui objeto do presente instrumento e AQUISIçAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO,
conforme delalhamento e especificações técnìcas conslantes do Termo de ReÍerèncie, de
proposta da CONTRATADA e demeis documêntos conslantes do processo admínistrativo em
epígrafe.

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

PARAGRAFO PRIMEIRO

Os bens deverão ser entíegues em 30 (trinte) dias corridos, cotìtados da dala da assinatura do
contrato pela contratada,

PARÁGRAFO SEGUNDO

A entrega dos produtos objeto deste contÍato deve sêr feile na FATEC SAO PAULO - PRAçA
coRoNEL FERNANDO PRESTES, 30 - BOM RETTRO - CEp 01124-060 -TEL.|FAX (í í) 3322-
2215 (SAAll3322-2202 (DIRETORIA), de segunda a sexta-felra das 8:00 às 12:00 e des í 3:00
à í 7:00 horas.

www.cpri.';p.cìov.lìr
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PARAGRAFO TERCEIRO

CoÍrêrão por conta da conlratâde todas as despesas de embalagem, seguros, transporte,
tribLrtos, encargos trabalhistas e previdenciáíios, decoírentês de enlregâ e da própria aquìsição
dos produtos.

PARÁGRAFO OUARTO

Os equipamerìtos deverão ser entregues acompanhados de um manuel operaciônãl e um
menual técnico, redigidos em português.

PARÁGRAFO OUINTO

Durante o período de garantia deverão ser subslituldas, sem nenhum ônus para o
CONTRATANTE, peçes ou parles defeituosas, salvo quando o defello for provocado por uso
indevido do produto, devidamente comprovado.

CLÁUSULA TERCEIRA - OAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, alêm des obíigações cônslanles do Tenno de Referência, que constitui
ANEXO ldo Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as
definidas nos diplomas fêderal e estadual sobre licìlações, cabe,

| - Zelar pela fiel execuçáo deste contrato, utilizando-se de todos os reôursos maleriais e
humanos necessários;

ll - Designar o responsável pelo acornpanharÌìento da execuçáo das atividades e pelos contatos
com o CONTRATANTE;

lll - responder pelos encargos tíâbâlhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários,
resullantes da execução desle contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n" 8.666/1993;

lV - Manler, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇões
assumidas, todas es condiçõês dê habilitação e quaìificação exigidas na licìtação indicada no
preâmbulo deste termo;

V - Dar cìência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquêÍ anormelidade que veriÍicar
na exêcuçãô do contrato;

Vl - Preslar ao CONTRATANTE, por escrilo, os esclarecimentos solicitados e atender
prontamenle as reclamaçÕes sobre a execuçâo do contrâto;

Vll - responder por quaisquer danos, perdes ou prejulzos ceusâdos direlamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execuçáo do contratoi

Vlll - rêspondêÍ, civil ê criminalmenle, por todos os danos que vìer a causar direta ou
indiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros.

www. c!ìs, sp.gov, bÍ
Rua dos Andra(1.ìs, 140. S.ìnt.r Iligêni:r .01208-000 . Sáo P.ìulo. SP. ìel.: (11) ?324.1100 L--
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PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se cotnprotneter a dar a quetn quer que seja,
lampouco aceilar ou se compromeler a aceitar de quem quer que seja, por contâ própria ou por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensaçao, vantagens financeiÍas ou
benefÍcios de qualquer espécie relacìonados dê forma direta ou indireta ao objeto deste contrato,
o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais
subcontÍatados, caso permitida a subcontratação,

PARÁGRAFO SEGUNDO

Em atendlmento à Lei Federal n' 12.84612013 e ao Decreto Estadual n" 60.10612Q14, a
CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção
e quaisquer outros atos lesivos à Administraçáo Pública, nacional ou estrangeire, ebstendo-se
dê práticas como as seguintes:

l- Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretarnente, vanlagem indevide a agente
público, ou a terceire pessoa a ele relacionada;

ll - Com píovadamênte, finencier, cuslear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar
a prálica dos atos ilícitos previstos em Lei;

lll - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa flsica ou jurídica pâra ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

lV - No locanle a licitações e contralos:

a) írustrar ou fraudar, mediarìte ajuste, combinação ou qualquer outro expedientê, o
caráteí compelitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, peíturbaí ou fraudar a realizaçào de qualquer ato de proceditnento
licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, poí meio de Íreude ou oferecimento de
vântagêm de q ualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulerrto ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebíaí contrato administÍativo;

f) obter vantagem ou beneílcio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem
autorizaçào em lei, no eto convocelório da licitação pública ou nos respectivos
inslrumer'ìtos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celobrados
coÌn a administraÇão pública 

I

wwr.v. cP ji. ip. qov.ltr
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V - Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidâdes ou agenles
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e
dos órgãos de fiscalização do sisteme Íinenceiío nacional.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O descumpÍimento des obrigeções previslas nos Parágrafos Primeiro e Segundo desta CláLrsula
Terceira poderá subrneter a CONI-RAI'ADA à rescisão unilalerâl do conlreto, a crilério da
CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cablveis e,
lambém, da instauração do processo âdministralivo de rêsponsabilização de que tratam a Lei
Federal no 12.84612013 e o Decreto Estadual n" 60.í06/2014

CLAUSULA QUARTA - pAç OBRTGACOES pO CONTRATANTE

Ao CONTRATANTE cabe

l- lndicar formalmerìte o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscelização da êxecução
do ajuste e, ainda, pelos conletos com a CONTRATADA;

ll - Fornêcer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execuçáo do objeto
do contrato;

lll - efetuar os pagementos devidos, de ecordo com o eslabelecido nesle ajuste;

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZACÃO DO CONTRATO

O CONTRATANTE exercerá a fiscalização conlratual por intermédio do geslor do contralo, de
modo a essêgurâr o efêlivo cumprimento das obrigações ajustadas,

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A fiscalização não exclui e nerr reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo
perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatades ne exêcução do objelo contratado,
inexistindo, em qualquer hipólese, corresponsabilidade por parte do CONTRATANTE,

PARAGRAFO SEGUNDO

A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referenle a irregularidades ou falhes,
não exime a CONTRATADA do regular cumprimonto das obrigeções previstas neste conlrato e
no ANEXO I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONOIQóES OESEEE:BIMENTO DO OBJETO

O objeto, será recebido provisoriarnente em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de
entroga dos bens, acompanhado dâ respêctive nota fiscel/falura.

www, cps, sp.(Jov. br
Ru.ì clos AÍìclÍ.ìal.rs, 140. 5ârìLir lligêrtrar. 01208-000 . São Paulo . SP. Tcl (11) .i324.1100
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PARAGRAFO PRIMEIRO

Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovanle respectivo a date, o
nome, o cargo, a assinalura e o número do Regislro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, ou docurnenlo equivalente, do servidor do CONTRATANTE responsávêl pelo
recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO

Constatadas irregLrlaridades no objeto contratual, o CONTRATANTE podêíá

l. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, delerminândo sua
subslituição ou rescindindo a contratação, sem prejuÍzo das penalidades cabíveis, Na hipótese
de subsliluição, â CONTRATADA devêrá íazê-la em conformldade com a indicação do
CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito,
mânlido o preço inicialmente conlrâtado;

ll. Se dissêr respeilo à diferenÇa de quantidade ou de parles, determinar sua complemenlação
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penelidades cebívêis. Na hipótese de
complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cincol dies, conlados da nolificação por escrito,
mantido o preço inicialmente conlratado.

PARAGRAFO TERCEIRO

O recebimento do objeto daËse-á deíinitivamente no prezo de 05 (cinco) dias útêis, âpós o
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da qLrantidade e das
especiíicaçÕes contratadas, medianle "Termo de Recebimenlo Definitivo" ou "Recibo", firmado
pelo servidor responsável.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRECOS

A CONTRATADA obriga-se a íornecer o objeto deste contrato pelo preço de R$ 7.188,70 (Sete
mll, cento e oltênta ê olto Íêals e setenta cêntavos), mediânte os seguintes valores unilários:

TOTAL,",, ,,9!lf!I.
100

?,F_E9p-.9,!|l,

R$ 2,00

17 .15

RX, ,?00,20

RÍ 3.429,00200 R5

www.c1l:;. sp. r-;ov. b r
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CAN ETA

LSI-LROGRAI- CA,

RES NA TERIüOP.,

Sl:XlAVAI)A,llVlú,
RESPIRO,lTOOIú,

PRFTA

cAtxA 50,00

U N II]ADE
R$ 17,80 R$ ?.559,50200

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Nos prêÇos âcimâ estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos
Íelacìonados ao fornecirÌìento, tais como lribulos, rernuneraçÕes, despeses Íinanceires e
quaisquer oulras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitaçáo, inclusive gastos com
transporte.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Caso e CONTRATADA seja optante pelo Sirrples Nacional e, por causa superveniente à
contratação, perca as condiçóes de enquadramento como nìicroemprese ou empresa dê
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributário diíerenciado
por incorrer em alguma das vedações previstes nâ Lei Conìplemenlar Federal n" 123/2006, não
poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas perante a Administraçáo, tampouco requerer
o íeequillbrio econÕmico-íinanceiro, com bese na alegação de que a sua proposta levou em
consideração as vantagens daquele regìme tributário diíerenciado.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os preços conlratados permanecerão fixos e irreajustáveis.

E!A.UÉ!LLA.OLTAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ

No presente exerclcio as despeses decorrentês desla contralação irão onerar o credito
orçamentário desta Autarquia, UGE í02401, PROGRAIVA DE TRABALHO: 12 364 1039 5290
0000, FONTE DE RECURSO: 00í 001 001. NATUREZA DE DESPESA: 33 90 39 41 .

CLÁUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresontação de cada nota
Íiscal/fatura no prolocolo da (s) unidade (ql lelaciorradas no Termo de Referêrrcia ANEXO I,
à vista do respectivo "Termo de Recebimento Definitivo" ou "Recibo", em confoímidade com a
Cláusula Sexla deste inslrunrenlo.
PARAGRAFO PRIMEIRO

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorÍeçÕes serão devolvides à contretâdâ e seu
vêncimento ocorrerá em 30 (trinta) dias, após a data de sua apresenlação válida.

www, cps, sp, qov. br
Ru.ì dos 
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A(s) Note(s) Fiscal/falura deverá ser emitida em nome do cENTRo ESTADUAL DE

Departanìento de Material e Patlinìônio
Divisão dc conìpÍas c Ahììoxarifado

PARAGRAFO SEGUNDO

Constitui condição para a realização dos pagarnerltos a inexistência de registros eÌn norne da
contratada no "Cadastro lníormativo dos Créditos nâo Quitados de Oígãos e Entidedes do Estado
de São Paulo - CADIN ESTADUAL", o qual deverá ser consultado por ocasiáo da realização de
cade pagamento. O cumprimento dêsle condição poderá se dar pela comprovação, pela
contralada, de que os regìstros esláo suspensos, nos termos do aítigo 8o de Lei Estadual no

12.799t2008.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos seráo feitos mediante crédito aberto em conla corrente em nome de conlretade
no Benco do Bresil S/4.

PARAGRAFO OUARTO

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá corre$o rnonetária sobre o valor devido na íorma da
legisleção eplicávêl, bem como juros moralórios. a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês,
calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.

PARÁGRAFO QUINTO

ESTADUAL ISENTA. encaminhada à cada unidade recebedora. de que obriqatoriamente
dêvêrá cônster:

-.no do contratg:
- no nota de emoenho:
- no do processo; ê
- identificação da Unidade.

CLÁUSULA DÉCIMA _ DA ALTERAÇÃo DA QUANTIDADE Do oBJETo coNTRATADo

A CONTRATADA fica obrigada a aceitaÍ, nes mesmas condiçÕes contÍatadas, os ecréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, alé o
liÌnite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contÍato.

PARÁGRAFO ÚNICO

Eventuâl alteraÇão serâ obíigatoriemêntê formelizada pela celebração dq prévio termo aditivo ao
preserrte ir'ìstrurnenlo, respeitadas as disposições da Lei Federal no 8.666/'1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido, na forma, corÌì as consequências e pelos rnotivos previstos
nos artigos 77 e80 e 86 a 88, da Lei Federal n" 8.666/1993.

www. cl)s. sP.9 ov,lrr'
Rui dos Arìdr,ìdni, 140 . Sirnti Ttigôrìi.ì . 01208-000 . Sõo Pilrlo. SP. Tcl,: (11) 3324.3300
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PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA rêconhêce desde já os dirêitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão
administrativa, prevista no artigo 79 da Leì Federal n" 8.666/1993.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAs sANcÓEs PARA o cASo DE INADIMPLEMENTo

A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do
Estado de São Paulo, pelo pÍazo de âté 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer atos
previstos no artigo 7" da Lei Federal n0 í0.520, de 17 de julho de 2002, sem prejulzo da
responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A sanção de que trata o caput desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as mullas
previstas ne Rêsolução cujâ cópia conslitui ANEXO lV do Edital indicado no preâmbulo deste
instrurnento, garantido o exercÍcio de prévia e empla deíesa, e deverá ser registrade no
CAUFESP, no "Sistêma Eletrônico de Aplicação e Regislro de Sanções Administralivas - e-
SançÕes", no endereço www.esancoes.sp.gov. bí, e também no "Cedastro Nacionâl de Empresâs
lnidôneas e Suspensas - CElS", no endereço http://www. portaltrar'ìsparencia.gov, br/ceis,

PARÁGRAFO SEGUNDO

As sanções são autônornas e a aplicação de urna não exclui a de oLrtra

PARÁGRAFO TERCEIRO

O CONTRATANTE reserva-se no direito de desconleí das Íaturas os veloÍes coÍrespondêntes
às nrultas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou,
quando for o caso, eíeluará a cobrança judiciâlmênte.

PARÁGRAFO QUARÍO

A prática de atos que atonlem contre o pâlÍimônio público nacionâl ou êstrângeirô, conlra
princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venharn a constituir fraude ou
corrupÇão, durente e licilâção ou ao longo da execução do contralo, será objeto de instauração
de processo adrrinistrativo de responsabìlizaçáo nos tennos da Lei Federal no 12.8461 2013 e do
Dêcrêto Esteduâl no 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sarrções administrativas
previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal no 8.666/1993, e no artigo 70 da Lei Federal no
10.520t2002.

cLÁUSULA DÉcIMA TERCEIRA - DA GARANTÍA DE ExEcUcÃo CoNTRATUAL

Não será exigida a apresenlação de garantia para a contratação que conslitui objeto do presente
inslrumerìto

www. <:p,;. r;p.c;ov. br
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cLÁUSULA DECIMA QUARTA - DIsPosIÇÓES FINAIS

Fica ajustado, ainda, que:

a, o Edital mencionado no preâmbulo e seus anoxos.

b. a proposta apresentada pela CONTRATADA;

ll. Aplicem-se às omissões deste contrato as disposições rìormalivas indicadas no
preâmbulo desle Tenno de Contrato e demais disposiçÕes regulamonteres pertinentes.

lll. Pera dirimir queisquer questÕes decorrentes desle Termo de Conlrato, não resolvidas na
esfera administrativa, será compelente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

E assim, por estarem as partesjustas e conlratadas, foi lavrado o presente instrumento 02 (duasl
vias de igual leor e forma quê, lido e achado conforme pela CONTRATADA e pela
CONTRATANTE, vai por elas assinado para que píoduza todos os eÍeitos dê Dirêito, na presença
dâs testêmunhas abaixo identificadas.

São Paulo, )ì de Á.i.:,ü. vn hcú de 2018

CONTRATANTE CONTRATADA

TURNINO
Gestor SANTOS

ceÍente

TESTEMI,JNHAS:
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Nome: írlsli 0. V içento
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tivo I
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RESOLUçÃO REFERENTE A PENALIDADES

RESOLUçÃO SDECTT N' 12, DE 28-3-2014.

DispÕe sobre a aplicação da penalidado de multa prevista nas Leis federeis n0 8.666, dê 21 dê
junho de 1 993 e n" 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei estadual n" 6.544, de 22 de novembro
de 1989, no ãmbito da Secíelaria de Desenvolvlmênlo Eoonômico, Ciência, Tecnologia e
lnovação.

O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔV]ICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAçÃO, com fundamento no disposto no anigo 3o do Decreto n0 3'í.í38, de 09 de janeiro de
1990, RESOLVE:

Art. 1". Na aplicação das mullas previslas nos artigos 79, 80 e 81, inciso ll, da Lei Estadual n"
6.544, de 22, de novembro de 1989, nos artìgos 86 e 87, incìso ll, da Lei Federal no 8.666, de
21, de junho de 1993, e no arligo 7" da Lei Federal no 10,520, de 17, de julho de 2002, seráo
observadas as disposiçÕes deste Resolução.

Art. 20. A recusa injusliÍicada do adjudicatário em essinar o contrato, âceiter ou retirar o
inslrumenlo equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento tolel dâ obÍigação assumide, sujeitendo-o à aplioação de mulla, na forma
estabelecida no artigo 5" desta Resoluçáo,

Art, 3", O atraso injustiíicado na execuçáo do objeto do conlrato sujeitará o contratado à multa
de mora, observado o seguinte:

I - em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos,

a) para atrasos de até 30 (trinta) dias: multa de 0,2% (dois decimos por cento) por dia de atraso,
calculados sobre o valor global do contralol

b) pera atrasos supeíiores a 30 (trinte) dies: multe de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia
de atraso, calculados sobre o valor global do contrato;

ll - ern se tratando de execução de obras ou de serviços de engenharia:

a) para contratos com valor de ate R$ 100.000,00 (cern mil reais): multa de 0,2% (dois décimos
por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da parcela da obrigação contratual não
curnprida;

b) para contratos com valor de R$ 100.000,0'Í (cem mil roais e um centavo) atê R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais): rrulta de 0,3% (três decimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre
o valor da obrigação contratual nâo cumprida; e

c) para contÍatos com valoí de igual ou suporioÍ a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um
cenlavo): multa de 0,4% (quako décimos por cento) por dia de alraso, calculados sobre o valor
diário do contralo;

wrvw. r:p:;. sp. c;ov. br
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em se tratando de serviços contlnuos: multa de 30% (trinta por cento) por dia de
inexecLrÇão, calculados sobre o valor diário do contrato.

S1o O valor das multas previstas neste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por
cerìto) do saldo financeiro ainda rìão realizado do contralo.

S2o A multa pelo atraso injustificado ììa execução do objeto do cor'ìtrato seÍá calculada a partir
do primeiro dia útil seguintê àquelê em que a obrigação avençade devêrie ler sìdo clrmprida.

Art.4". A inexecução parcial do contrato sujeitará o contralado à multa de mora, observado o
sêguinle:

| - em se trâlando de compras ou de presteção de seíviços não contínuos: multa de 1ooÂ (dez
por cento) incidente sobre o valor da parcela não cumprìda do contrato;

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

a) pârâ contrâlos com velor de atê R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 30% (trinta por cento)
irrcidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;

b) para contratos com valor de R$ í00.000,01 (cem mil reais e um centavo) ate R$ 500,000,00
(quinhentos mil reais): multe de 20% (vinle por cênto) incidente sobre o vâloí da parcêle não
curnprida do contrato;

c) paÍa contíatos com valor igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um
centavo); multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da parcela não cumprida do
contrato;

lll- em selratando dê sêrviços conlinuos: multe de 20% (vintê por cento) poÍdia de inexecução
calculados sobre o valor dìário do corìtrato,

Art. 50. A inexecuçáo total do cor'Ìtrato sujeitará o contralado à multa de mora, observado o
seguinte:

l- enr se tralando de compras ou de prestâção de serviços contínuos ou não: mulla dê 20yn
(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:

e) pere contretos com valor do âlé R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 20% (vinte por cento)
incidente sobre o valor global do contrato;

b) para corltratos com valor de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) ate R$ 500.000,00
(quinhentos mil rêais): multa de 15% (quinze por cento) incidonte sobre o valor global do contrato;

c) para oonlralos com velor igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil Íeais e um
centavo): multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do conlrato.

www. <:pr;. r;p.c;ov. br
Rua dos Arìdrõdai, 140 . Í;Brìli Ttiqênra . 0120tì-000 . -';iio Piiulo . SP. T(ì1.: (11) :1124,1100
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Art. 60. Coníigurada a ocorrência de hipótese ensejedore de âplicâção de pênalidâdê de mulla,
o adjudicatário ou o conlratado será notificado para, querendo, apìesentar deíesa próvia no prazo
de 5 (cinco) dias úleis, contâdos do primeiro dia subsequente à data da sua notificação.

S1" Recebida a defesa, a autoridade competenle deverá se mar'ìífestar motivadarnente sobre o
acolhimento ou rejeiçâo das razÕes apresentadas, concluindo pela aplicação ou não da
penalidade, dando ciência inequívoca ao adjudicatário ou contratado.

$2" A decisão que dispuser sobre a aplicação da multa será publicada no Diário Oíicial do Estado
ê deveÍá oonler o respectivo valor, o pÍazo pata seu pagamento e a data a partir da qual o valor
da multa sofrerá correçáo monetária.

S3o O adjudicatário ou o contralado seÍá nolificado da decisão, da qual caberá reourso a ser
apresentado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimenlo da notiíicação.

$4" Â decisão do recurso será publicada no Diário Oficial do Estado, sem prejuÍzo da notiíicação
do adjudicalário ou contratado.

Arl.7". Ao lérmino do regular processo administrativo, garantidos o contraditório e a ampla
defese, a multe eplicada será desconteda de geânlie do respeotivo conlratado.

S10 Se a multa aplicede for supêrior âo vâlor da garanlia preslada, além da perda desla, o
contratado responderá por sua complernentaçáo, mediante descontos nos pagamentos
eventualmente devidos pela Adminiskação até sua total quitação.

52" Inêxislindo pagamentos a serem realizados, o contratado recollrerá o valor ao cofre público
estaduel, na íorma píevista ne legislação em vigoÍ.

S3o DecorÍido o prazo estabelecido sem o pegemênlo dâ mullâ aplicada serão adoladas as
providências pertiner'ìtes voltadas à sua cobrança judicial,

Arl. 8". Âs multas de que trata esta Resoluçáo seráo aplicadas sem prejuÍzo da cominação das
demeis sanções administrelivas previslas ne Lei Fêderal n" 8.666, de 1993, na Lei Federal no
í0.520, de 2002 e na Lei Estadual 6.544, de 1989.

Art. 9". Os editais de licitação deveráo fazer mençáo expressa às normas estabelecidas nesta
Resolução, cujo lexto deverá integrar os respectìvos edilais e conlratos, na forma de anexo,

Art. 10. As disposições desta Resolução aplicam-se também às contratações resultantes de
procedimentos de dispensa ou de inexigibilidade do licitação.

Art. 11. Esta Resoluçâo entrará em vigor na data da sua publiceção, ficando revogeda e
Resolução SCTDE -1 , de 22 de fevereiro de 1994.

(')Republicada portersaído, no DOE , de 29-03-2014, Seção l, páginas, 116 e'1 17, corn
incoíreÇõês no original.

Dcscnvolvimento Econômico, Ciència, Tecnologla ê lnovaçáo
GABINETE DO SECRETARIO
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