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CONTRATO: No 070/2019
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TERMO DÉ CONTRATO CELEBRADO ENTRE OcENrRo ESTADUAL DE EDUcAçÃo
TEcNoLôctcA .pAULA souzA,' , ceerÉps,
poR MEto Do(A) F. F. N. FORNAZAR| _ ME E
rENDo poR oBJETo A AautstçÃo DE euAoRo
ttÃo ruacruÉrtco E euADRo oÊ nyso.

o CENTRO ESTADUAL DE EDUCAçÃO tecruolÓctcn.pAtJLA SOUZA," inscrita no cNpJ
no 62.823.25710001-09, com sede a Rua dos Andradas, 140, Santa lfigênia - São pauÌo - Sp,
doravante designado(a) "CONTRATANTE", neste ato representeda pela sua Diretorq
Superintendente, a Professora LAURA M. J. LAGANÁ, RG. n. 7.715.675-4 e CpF no
005.923.818-62, no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual no 233, de 2g de
abril de 1970, e F. F. N, FORNAZARI - ME, inscÍita no CNPJ sob no í 3.104.005/000i -27, com
sede Avenida comendador José Maria de Atmeida Prado, Nn 757 - Dislrito lndustrial - cÉp:
1723O-OOO - ltapuí/SP - Telefone: (14) 3664-3195, a seguir denominada ,,CONTRATADA,,, neste
ato representeda pela Senlrora FABTANA FURIATO DO NASCIMENTO FORNAZARI.
portadora do RG n0 42.294.126-g e CPF n0 302.814.698-30, em face dê adjudicação efetuada
no Pregão Elekônico indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO,
sujeitando-se às disposições previstas na Lei Federal no 10.Szotzeoz, no Decreto Estâdual n.
49.72212005 e pelo regulemento anexo à Resolução cc-27, de 25 de maio de 2006, aplicando-
se, subsidiariamento, no que couberem, as disposições da Lei Federal no 8.666/1993, do Decreto
EstadLrel n" 47 .29712002, do regutamehto anexo à Resotuçáo CEGp-í 0, de 19 de novembro de
2002, o demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as seguintos cláusulas e
condições que reciprocamenle outorgam o ecêitanr:

çLÁusuLA PR|ME|RA - DO qBJETO

constitui objeto do presente instrumento de AoulslçÃo DE QUADRo NÃo lvtAcNÉTtco E
QUADRO DE AVISO, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo
de ReÍerência, da proposta da CONTRATADA e demâis documentos constantes do processo
administrativo em epígrafe.

c!l!S.vLA SEGUNpA -
BENS

PARÁGRAFO PRIMEIRo

os bens deverão ser entreguos em 30 (trinta) dias corridos, contados da dete da assinatura do
contrato pela contratada.
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paRÁcRnro SEGUNDo

A enlrega dos produlos objeto deste contrato deve ser feita nas Unidades relacionadas no
ANEXO I, de segunda a sexta.feira das 8:00 às í2:00 e das í3:00 à 17:00 horas.

prnÁcnaro TERGEtRo
Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporto,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição
dos produtos.

plnÁcnero ouARTo

Ourante o período de garantia deverão ser substituídes, sem nenlrum ônus para o
CONTRATANTE, peças ou partes defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso
jndèvido do produto, devidamente comprovado.

clÁusuLA TERCE|RA - DAs oBRtcAcqEs pA GoNTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigações constantês do Termo de Referência, que constitui
ANEXO I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidâs em lei, em especial es
definidas nos diplomas federal o estadual sobre licitações, cabo:

l- zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiâis e humanos
necessários;

ll - designar o responsável pelo acompanhamenlo da execução das atividades e pelos contatos
com o CONTRATANTE;

lll - responder pelos encargos lrebalhislas, previdenciários, Íiscaìs, comerciais e tributários,
resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 7'Í da Lei Foderal n.8.666/1993;

lV - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condiçóes de hebilitação e qualificaçáo exigidas na ticitação indìcada no
preâmbulo deste termo;

V - dar ciência imodiata e por esorito ao CONTRATANTE de quelquêr anormalidade que verifioar
na execução do contrato;

Vl - prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender
prontamente as reclamações sobre a execução do contrato;

Vll - respondeÍ por queisquer danos, perdas ou prejuÍzos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros docorrentes da execução do contrato;

Vlll - responder, civil e criminâlmente, por todos os danos que vìer a causar direta ou
indiretan'ìente, ao CONTRATANTE ou a terceiros.
lX - preslar a garantia técnica para o objoto deste conlrato, nos termos do Termo de Referência.

wwr i.cDS.sp.gov.br 2 dc 1.5

(=

Ruô dos Andradas, 140 . Sânta Iflgênla r 01,208-000 . Slio Paulo . SP r 1"el.: (11) 3324,.330t)

h



Wffi
esÃo
ffiULO

&^ifl h
*üih,"9,

GOVERÌ{O DO ESÌADO

Administraçâo Central
Gabinete da Su perinten dência

PARÁGRaFo PRTMETRo

A CONTRATAOA não poderá oferecer, dar ou se compromeler a dar a quem quer que seja,
tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seje, por conta própria ou por
intermédio de oulÍem, qualquer pagamento, doaçáo, compensaçáo, vantagêns financeiras ou
benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste conlrâto,
o que deve ser observado, ainda, peÍos seus preposlos, colaboradores e evcntuais
suboontratados, caso permitìda a subcontratação.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Em atendimento à Lei Federal n' 12.84612013 e ao Decreto Estâdual n" 60.106/2014, a
CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção
e quaisquer outros atos lesìvos à Adminiskação Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se
de práticas como as seguintos:

promêter, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantegem indevida a agente
público, ou a torceira pessoa e ele relaoionada;

ll - comprovedemente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

lll - comprovadamente, utilìzar-se de intorposta pessoa fÍsica ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais inteÍesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

lV - no tocante a licÌtações e contratos:

a) íruskar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou quelquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedimento licitatórìo público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a rcalizaçeo de qualquer ato de procodimenlo
licitatório púbÌico;

c) afastar ou procurâr afastar lìcitante, por meio de fÍaude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

o) cíiar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídìca para participar de licitação
pública ou celebrar contrato edministíetivo;

Í) obter vanlagem ou beneíício indevido, de modo fraudulênto, de modìficaçóes
ou prorrogaçõos de contratos celebrados com a administração pública, sem
autorização em lei, no ato convocatório dâ licitaçáo públìca ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ou

g) manÍpular ou fraudar o equilÍbrio econômico-íinanceiro dos contratos celebrados
com a administração pública;

www.cps. sp-gov.br páginõ 3 de 15
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V - dificultar atividado de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuaçáo, inclusive no âmbito das agôncias reguladoras e
dos órgãos de Íiscalização do sistema financeiro nacional.

PARAGRAFO TERCEIRO

O descumprimento das obrigaçõos previstâs nos Parágrafos Prìmeiro e Segundo desta Cláusula
Terceira poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contraio, a criterio da
CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sançóos penais e administrativas cabíveis e,
lambém, da instauração do processo adminislrativo de responsabilização de que tratam a Lei
Federal no 12.84612Q13 e o Decreto Estadual no 60.106/2014.

qlausuLA aUARTA - DAS OBRtcAÇqEs po CoNTRATANTE

Ao CONTRATANTE cabe:

| - indicar formalmenlo o servidor responsável pelo acompanhamenlo e fiscalização da exeoução
do âjuste e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA;

ll - fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do objeto
do contrato;

lll - ofetuar os pagamentos devìdos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;

CLAUSULA OUINTA - DA FI DO CONTRATO

O CONTRATANTE exercerá a fiscalização contretual por intermédio do gestor do contrato, de
modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A fiscalizaçâo não exclui e nem reduz a integÍel responsabilidade da CONTRATADA, mesmo
perante tercoiros, por queisquer irregularidades constaladas na execução do objeto contratado,
inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por perte do CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO

A ausência de comunicação, por parte do coNTMTANTE, referente a irregularidades ou falhas,
não exime a CONTRATADA do regular cumprirnento das obrigações previstas neste conlrato e
no ANEXO I do Edital.

clÁusuLA sExTA - DAS qgNptÇOEs DE REcEBtMENIg_oo oBJETo

O objeto, será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de
entrega dos bens, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura.

www.cps.sp.gov.br página 4 de 15
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PARAGRAFO PRIMEIRO

Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a data, o
nome, o cargo, a assinatura e o número do Regislro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança PúbÍica, ou dooumento equivalento, do servidor do CONTRATANTE responsável pelo
recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:

l. Se disser respeito à especificação, rejeitálo no todo olt em parte, delerminando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cebíveis. Na hipótese
de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
CONTRATANTE , no ptazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificaçâo por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;

ll. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complêmenlação
ou roscindiÍ a contratação, sem prejr.rízo das penalidades câbíveis. Na hipótese de
complementação, a CONTRATADA deverá fazê-le ern conformidade com a lndicação do
CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados dâ notìficação por escrito,
mantido o preço inicialmente conlratado.

PARAGRAFO TERCEIRO

O recebimento do objeto dar-se-á deíinitivamente no prazo de 05 (cinco) dias útels, após o
recebimento provisório, uma vez verlÍicado o atendimento integral da quantidade e das
especificações contratadas, mediante "Termo de Recebimento Deíinitivo" ou ,'Recibo", firmado
pelo servidor responsável.

CLÁU-SULA SÉTIMA - Do PREcos

A CONTRATADA obriga-se a fornecer os objelos deste contrato pelos preços de R$47S,00
(quatrocentos e setentâ e cinco reais) para o item 01 (um) e R$66,80 (sessenta e seis reais e
oitenta centavos) para o itêm 02, perfazendo o totat de R$ 50.558,20 (cinquente mil, quinhentos
e cinquenle e oito reais e vinte centavos), mediante os soguintes valores unitários:

DO OBJETO ' .

MAG EM CHAPA
DE FIBRA DE MADEIRÂ í2MM;
REVESTIDO DE LAI\4INADO
MELAMINICO; MOLDURA DE ALUMÍNIO
ANODIZADO: MEDINDO 4,00 X 1,20 M
(LARGURA X ALTURA); NA COR
BRANCO BRILHANTE; COM
ACESSORTOS PARA tNSTALAçÃO,
SUPORTE PARA APAGADOR; 2 ANOS

:P"REçO

R$475,00 R$42.275,0001

K
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MARCA: ENGEFLEX
MODELO: 27030 4,00X1,20M
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
OUADRO DE AVISO; EM FUNDO DE
MDF, REVESTIDO DE FELTRO;
MEDINDO- (1,20 X í,00) M; |VÌOLDURA
EM ALUMINIO; NA COR VERDE;

IJNID 124 R$66,80 R$8.283,20

MARCA: ENGEFLEX
MoDELO: 23005 1,20X1,00M
PROCEDÊNCIA: NACIoNAL

TOTAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO

wwt\,.Cl)S.Sp.gOV.bÌ 6 dc 1.5

Nos preços acime estão incluÍdos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos
relacionados ao fornecimento, lais como tributos, remunerações, despesas financeiras e
quaisquer oulras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com
transporte.

PARÁGRAFO SEGUNDO

caso a CoNTRATADA seja optante pelo simples Nacional e, por causa superveniente à
contratação, perca as condições de enquadramento como microernpr€sa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, lorne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributário diferenciado
por incorrer em alguma das vedâções previstas na Lei complementar Fedêral n" 123/2006, não
poderá dêixar de cumprir as obrigações avençadas perantê a Administração, tempouco requerer
o reequilÍbrio econômico-financeiro, com bâse na alegaçáo de que a sua proposla levou em
consideraçáo as vantagens daquele regime tribulário diferenciado.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis.

CLAUSULA OITAVA _.DOS RECURSOS ORGAMENTÁRIOS

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito
orçamentário desta Autarquia, ucE 102401, PRocRAlvA DE TRABALHo: 12 g6z logg szg2
0000, FONTE DE RECURSO: 00í 00'l 001, NATUREZA DE DESPESA: 33 90 30 4i.

CLAUSULA NONA - OOS PAGAMENTOS

os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cade nola
Íiscal/fatura no protocolo da(sì unidadeísì relaclonadas no Termo de Beferéncia ANEXO t, à
visla do respectivo "Termo de Recebimento Deíinitivo" ou "Recibo,,, em contomidade com a
Cláusula Sexta deste inslrumenlo

K
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PARAGRAFO PRIMEIRO

As notas fiscars/faturas que apresentarem incorreções seráo devolvidas à contratada e seu
vencimento ocorrerá enr 30 (trinta) dias, após a data de sua apresentação válida.

PARAGRAFO SEGUNDO

Constitui condição para a realizaçáo dos pagamentos a inexistêncìa de registros em nome da
contratada no "Cadastro lnformativo dos Creditos não Quitados de Órgãos e Entidades do Estado
de São Paulo - CADIN ESTADUAL', o qual deveÍá ser consultado por ocesião de reelização de
cade pagamento. O cumprimento desta condiçáo poderá se dar pela comprovaçáo, pêlâ
contratada, de que os registros estáo suspensos, nos termos do artigo 80 da Lei Estadual n0

12.799t2008.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente em nome da conlratada
no Banoo do Brasil S/A.

PARAGRAFO QUARTO

Havendo atraso nos paganrentos, incidirá correção nronetária sobre o valor devido na forma da
legislação aplicável, bem como juros moratórios, a Êzeo de 0,5% (meio por cento) ao mês,
calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso vorificado.

PARÁGRAFO QUINTO

encami càde de e ôtr
deverá constar:

- no do contrato:
- no nota de emoenho:
- no do orocesso: e
. idêntiÍlcacão da Uhlde.dp_1

CLAUSULA DÉCIMA - DA ALTERACÃO DA OUANTIDADE DO OBJETO CONTRATADO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições conlratadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exolusivo do CONTRATANTE, ate o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO

Eventual alterâção seÍá obrigatoÍiamente foÍmelizada pela celebração de prévio termo aditivo ao
presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Foderal n0 8.6ô6/í 993.

gov.br Pdgina 7 de 15
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ELÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA _ DA REscIsÃo

o contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos
nos artigos 77 a80 e 86 a 88, da Lei Federal n" 9.666/í993.

PARAGRAFo ÚNIco

A CoNTRATADA reconhece desde já os direitos do CoNTRATANTE nos casos de rescisão
administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federat n" 9.666/i 993.

GLÁUSULA DÉCIJUIA SEGUNDA - DAS SANÇPES PARA O CASO DE INADIMPLEIVIFNTO

A CONTRATADA ficará inrpedida de licitar e contrater com a Administração direta e indireta do
Estado de são Paulo, pelo prazo de até 0s (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer atos
previstos no erligo 7" da Lei Federal no 10.s20, do í7 de julho de 2ooz, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A sançáo de que trata o capuÍ desta cláusula poderá ser aplicada juntamente com es multas
prêvistas na Resolução cuja cópia constitui ANEXo lv do Editet indicado no preâmbulo deste
instrìrmento, garantido o exercÍcio de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrade no
CAUFESP, no "sistema Etekônico de Aplicação e Registro de sanções Administiativas - e-
sanções', no endèreço www.osancoes.sp.gov. br, e lambém no "cadasìro Nacionalde Empresas
lnidÕneas e suspensas - cEls', no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As sanções sáo eutônomas e a eplicação de uma não exclui a de oulra.

PARAGRAFO TERCEIRO

O CONTRATANTE reserva-se no direito de desconlar das faturas os valores correspondentes
às multas que eventualrnente forem apljcades por descumprimento de cláusulas contàtuais, ou,
quando for o caso, efeluará a cobrança judicialmente.

PARÁGRAFO OUARTO

A prálica de atos que atentem..contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra
princÍpios da adminislração pública, ou que de qualquer forma venham a constitúir fraude ou
conupção, durante a licilação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauraçâo
de procosso administrativo de responsabilização nos lormos da Lei Federal nó 1z.a+o/ 2013 e do ( r
Deoreto Estadual n' 60.106/2014, sem prejuízo da apticação das senções administrativas ,líaprevistas nos artigos 87 e 8E de Lei Federat n' 9.666/í993, e no artigo 7" da Lei Federal no v/\'
10.52012002.

K
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cLÁusuLA DÉctMA TERCE|RA . DA GARANTTA oE ExEcucÃo CoNTRATUAL

Não será exìgida a apresentaçáo do garantia para a contrataçáo que constitui objeto do presente
instrumenlo.

ctÁusute oÉctrrtta ouanla. otspostcÕes rluts
Fica ajustado, ainda, que:

a. o Edital mencìonado no pÍeâmbulo e seus anexos.

b. a proposte epresontada pela CONTRATADA;

ll. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições normativas indicadas no preâmbulo
deste Termo de Contrato e demais disposições regulamentares pertinentes.

lll. Para dirìmir quaisquer questões decorrentos deste Termo de Contrato, não Íesolvidas na

esíera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capìtal do Éstado de Sáo Paulo.

E assim, por estarem as partesjuslas e conlÍatadas, foi lavrado o presente instrumento 02 (duas)
vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelâ CONTRATADA e pela

CONTPÁTANTE, vai por elas assinado para que produza todos os efeìtos de Direito, na presença
das lestemunhas abaixo idetrtificadas.

Sao Paulo. Vt de ..ll.u*i.t:-.t
,t

de 2019.

TANTE

iretora

TESTEMIJNHAS:

www,cPs.sP,9ov. br
Rua dos Andradâs, 1.40 . Sêntã lflgênla . 01208-

FABIANA F. DO

'.)

Nome:
RG: J f lr{ïr'\'l4J"r't
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ANEXO A
TERMO DE REFERÊNClA

't. ESPEC|F|CAçÃO DO OBJETO

DESGRIÇÃO OETALHADA

Quadro Nao Magnotico; Em Chapa de Fibra de Madeira 12mm;
Revestido de Laminado Melaminico; Moldura de Alumínio
Anodizâdo; Medindo 4,00 x 1 ,2O m (largura x Altura); Na Cor Branco
Brilhante; Com Acessorios pere lnslalação, Suporte para Apagador;

U'I'UC SYLVIO DE MATTOS
c^nv^LHo
TIATDC PROÌìUSSOR WALDOMIRO
MAY

ÌI.A'I.IJC DI,J PINDAMONI'IANCABA

ETEC DE FERRAZ I)E
vAscoNcILos
ETEC DOIITORA NIJTH CARIJOSO

ETEC DE COTIA

s0n0c^B^ 264 I''I'[C I]E SOROCABA

MENS.

UNID.

2 Anos de

DESCRIçÃO DETALHADA

Quadro de Aviso; Em Fundo de Itro; Medindo
(1,20 x 1,00 )m; Moldura Em Aluminio; Na Cor Verde;

2. DA QUANTIDADE DE ENTREGA

MUNICÍPIO
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MATAO 103

LZ7
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153 ETEC DE PRAIA GIìANDII 6

167 FATEC DE CUARULHOS 24

770

L-s4

10

5

2

CRUZEIRO

PINDAMONHANGARA

PRAIA GRANDE

GUARUI.I'IOS

FERRAZ DE
v^sc0Ncì.lt.0s
sÃo vlcËNTE

(;

15

COTIA 222

10

UNIDADE DE ENSINO
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2AO FATEC DF: III]:IJUDOUROBEBEDOIINO

E'I'EC SYLVIO DE MATTOS
CARVALHO

FA'I'I'C PROFESSOR
WALDOMIRO MAY

FATÉC DE
I'INDAMONHANGABA

ETEC DE PRAIA GRANDE

FATEC DE GUARULHOS

ETEC DE FDRRAZ I)E
vAscoNcELos

ETEC DOUTORA RTJ'I.H
CARDOSO

ETEC DE COTIA

6 4
ITA1lÌJA 246 IJAI'IC DE ITATIBA

PORTO FEI,IZ 249 ETEC DI] POR'I'O FELIZ

GUARULI'IOS U'I'EC DE GIIARIII,HOS

TABOÃO DA SIRRA Rl'Iic DD 1?BoÃo D^ snRRA
IIURRAZ DE

IIATEC FERRAZ DE VASCONCELOS

IIRANCO DA ROCHA rATEC FRANCO Ì)A ROCI{A

ARARAS FAl'IìC ARARAS

ARARAQUARÂ 2AA FATEC ARAI{AQUARA

QUANTIDADE TOTAL tz4

3. LOCAL DE ENTREGA

3.1. A entrega dos produtos objeto deste contrato deve ser Íeita nas Unidades relacionadas
abaixo, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00 e das í3:00 à 17:00 horas, correndo por
conta da contratada todas as despesas de embalagêm, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

llrrirlarlc lìnsirÌo Endcrcco / Telef<rne
Rua Cesár'io Motd, 644 - Celìtro
CIP 15990-050 - Matão/SP
Tefefune: (L6) 3382-1226 / (191-1!!?:0!Zg
R. DÌ'.0!hon Earcclos s/lÌ - Itagaçaba
CEP 12730-010 - Cluzeircr/Sl'

/ (1.2) sL43-6s7 |
Rodovia VereadorAbcl Fahricio ì)ias (SP íi21,401{)
C.F.P 72445-010 - Pindarnonhangaba/SP
Telelone: (].zl 3648-87 56
Av. (ìuirclàlajaÍa, 941 - cuilhernÌiÍtâ
Cep:11702-2L0 - Praia Cr.3nde/Sl,
llele&Içi{1q!!9 ! r1 303 / (13) 3 se 1-6e68
R. João Gonçalves, 511- Cenho
CnP 070 t0-010 - Gualulhos/Sl'
'l'eÌefone: (LL) zzz9-0392 / (7r) 2229-0393 / (11) z46s
3405
Av. (ì<lvenrador' lânio Quarìros, 2000 - Pq. São Francisco
Ct;P 085 00-330 - Fellaz de Vasconcelos,/SI,
'lelctbnc: 4679-6145
Praça Coroncl Lopes,387 - Centro - São Vicente/Sl'
CËl':11310-020
'l elcfonc: 34(t
Rua Martiniano Leuìos Í,ei[e, 30 -Vila Jovinl (Condunrínio
'l'r'ade IIillJ Cotja/Sl'- CEP: 06705-11U

(

h
Telelbne: 1|).4L4a-z0e e / 4 6 t í, 3 g.?3
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264 ETEC DE SOROCABA
lìua Costa Rica,60 - lardinr Par-ada do Alto - Solocaba/SP -
CEP:18025-805
Telefbuc: 32t7-0427 11- 0 987

Rua larbas Lcmc dc Gocìoy, 875 - fd. José OrÌìetto II
cEP 13 606-389 -

Rua Pr:ccidc Scalpino Maftü1, 126 - fd. Santa Clara
CEP 14811-373 - Araraqlrara,/SP
Telefone: 3 33 9- 7841

4. DA GARANTIA DE PROOUTO

4.'í. O prazo de garantia do objeto da licitação, será de 12 (doze) meses, conlra qualquer defeito
de fabricaçáo e/ou falha, excetuados os docorrontes de uso impróprio, contados da data do
recebimento deíinitivo do mesmo.

4.2. Todas as despesas havidas no período da garar'ìtia, tais como consertos, substituição de
peças, transporte, mão-de-obra e manutenção do bem correrão por conta da CONTRATADA,
náo cabendo a CONTRATANTE quaisquer ônus.

gov.br Póglno 12 de 1.5
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2AO
Ìlua Dr. OscâÍ Werneck, LZ86 - CeDtro CEP 14701-120
Bebetlouro/Sl' - 'fel./l'ax ().7) 3343-5395 /3343-5397

246

FATEC DE BEBEDOURO

FATEC DE ITATIBA

249 ETEC DD PORTO IELIZ

29s

293

ETEC DE GIJ,IIIITII,HOS

ETEC DE TIÌEOÃO D/I
SERRA

292 FATEC FERRÂZ DE
vAscoNcELos

Rua Daniel Peçanha de Moroes, 2(líJ - JardiÌÌì Sillessi
CEP 13251-14 0 - Itatil)3/SP
Telefone: ( l1) 45 24-3 221.
Rua Concgo Bcloti, lBB - Centro
CDP 18540-000 - Polto FelizlSP
Teleíone: (1 5') 326 1 -7 3{t0
Rna Clistobal ClaucÍio Dillo,0Bll - Parqne (ìllCAl,
CDP 07190-065 - Cualulhos,/SP
Teleforres: (11) 2229-0?92 / (1.1.) 2229-t)393 / (II) 2463-

Praça Miguel Or'tega, 1lì5 - Parque Assunçrl<l
CDP 06754-160 - Taboão da Sen'a/SI'
Telefone: (11) 47 01-"185(t
Ru:r CarÌos de Carvalho, 200 - lardinr São João
CEP 08545-120 - Fcrraz dc Vasconcclos/SP

340s

294 FATEC FRÁNCO DA
ROCHA

Hstrada do Govenro, Knr 42 - Pouso AÌcgrcCEP 07B59-340
!'rar:co da Rocha/SP
TcÌctbrrc: IIL) 4BLL-7 L30 /4811-5tì29481 I -3212 /4811-
71BZ ÍTclctbucs da Etcc Frarìco da Rocha - DiÌ'. Marceìoì

290 I]ATBC ARARAS

zaa rATEC ARARAQUARA

www. cps. sp.
Ruê dos Andrêílâs, 14.0 . Sênrá Iflgênla . 0120t1-000 . São Paulo . SP
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RESoLUçÃo REFERENTE A PENALIDAoES

nesoluçÃo sDEcTt No í2, DE zs.g-2014.

Dispõe sobre a aplicação da penalidade de multa prevista nas LeÌs federais n.8.666, do 21 de
junho de 1 993 e no 'í 0.520, de 1 7 de julho de 2002, e na Lei estadual no 6.544, de 22 de novembro
de í 989, no âmbito da Secretaria de Desenvolvìmento Econômico, Ciência, Tecnologia e
lnovação.

o secRETÁnIo DE DESENVoLVIMENTo rcoruÔvIco, cIÊNcIA, TEcNoLoGIA E
ItlovnçÃo, com fundamento no dÌsposto no artigo 30 do Decreto n" 3i .138, de 09 de janeiro de
1990, RESOLVE:

Art. 1". Na aplicação das multâs previstas nos artÌgos 79, 80 e 81, inciso ll, dâ Lei Estadual no
6.544, de 22, de novembro de í989, nos artigos 86 e 82, inciso ll, da Lei Federat nu g.666, de
21, de junho de 1993, e no artigo 70 da Lei Federal no 10.520, de 17, de julho de 2002, serão
observadas as disposições desta Resoluçáo.

Art. 20. A reousa injustificada do adjudicatário em assinar o oontrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivâlente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimenlo total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicaçáo de multa, na forma
estabelecida no artigo 50 desta Resolução.

Art. 30. O etreso injustificado na execução do objeto do conlrato sujeitará o contralado â multa
de mora, observado o seguinte:

| - em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos:

a) para atrasos de ate 30 (kinta) dias: mutte de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso,
calculados sobre o valoÍ globâl do contrato;

b) para akasos superiores a 30 (trinta) dias: multa de O,4Yo (quatro décimos por cenlo) por dia
de atraso, calculados sobre o valor global do contrato;

ll - em se lratando de execução de obras ou de serviços de engenheria:

a) para conlratos com valor de ate R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de e,Zyo (dois décimos
por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da parcela da obrigação contratual não
cumpridâ:

b) para contratos com valor de R$ í00.000,01 (cem mil reais o um centavo) até Rg S00.000,00
(quinhentos mil reais): multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre
o valor da obrigação contretuel não cumprida; e

c) para contratos com valor de igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos rnil reais e unr
cenlavo): multa de 0,4% (quatro decimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor
diário do contrato;

ww\ /.cps.sËr.gov. bf t,3 de 15
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lll - em so tratando de serviços contínuos: multa de 30% (trinta por cento) por dia de
inexecução, calculados sobre o valor diário do contrato.

Sí" O valor das multas previstas neste artigo náo poderá exceder a 25% (vÌnte e cinco por
cento) do saldo finanoeiro einda não realizado do contrato.

S2o A multa pelo atraso injustificado na execução do objeto do contrato será calculada a partir
do primeiro dia útil seguinte àquele em que a obrigação avençada deveria ter sido cumprida.

Art.4". A inexecuçáo parcial do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, observado o
seguinte:

| - em se tratando de compras ou de prestaçáo de serviços não contínuos: multa de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;

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

a) para contratos com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 30% (trintâ por cento)
incidente sobre o valor da parcela não cumprida do oontrato;

b) para contratos com valor de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais): multa de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da parcela não
cumprida do contÍato;

c) para contratos com valor igual ou superioÍ e R$ 500.000,0í (quinhentos mil reaìs e um
centavo): multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da parcela não cumprida do
contrato;

lll- em se tratando de serviços contínuos: multa de 20% (vinte por cento) por dia de inexecução,
calculados sobre o valor diário do conlrato.

Art. 5". A inexecução total do contÍato sujeitará o contratado à multa de mora, observado o
seguinte:

l- em se tratando de compras ou de prestação de serviços contínuos ou não: multa de 20%
(vinte por cento) inoidente sobre o valor global do contrato;

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

a) pare contratos com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 20% (vinte por cento)
incidente sobre o valor global do contrato;

b) para contratos com valor de R$ 100.000,0í (cem mil reais e um centavo) até R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais): multa de 15% (quìnze por cento) incidente sobre o valor global do contÍato;

c) para contratos com valor igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mìl reais e um
centavo): multa de 10Yo (dez poÍ cento) incidonto sobro o valor global do contrato.

www.cps.sp.oov.br Página ,"4 de 1,5
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Art.6". configurada a ocorrência de hipótese ensejadora de aplicação da penalidade de mu[a,
o adjudicatário ou o contratedo será notiíicado pâra, querendo, apresentar defesa prévia no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente à dare da sua notificação.

S1" Recebida a defesa, a autorìdade competente devorá se manifestar motivadamente sobre o
acolhimento ou rejeição das razões apresehtadas, concluindo pela apliceção ou não da
penalidade, dando ciência inequívoca ao adjudicatário ou contratado.

52" A decisão que dispuser sobre a aplicação da multa será publicada no Diário Oficial do Estado
e deverá conter o respectivo valor, o ptazo pera seu pagamento e a data a pertir da qual o velor
da multa soÍrerá correção monetária.

S3o o edjudicatário ou o contralado será notificado da decisão, da qual caberá recurso a ser
apresentado ho prazo de 5 (cinco) dias úteis, contedos da data do recebimento da notificação.

$4" A decisão do recuÍso será publicada no Diário Oíicial do Estado, sem prejuízo da notificação
do adjudicatário ou contratado.

ArL 70. Ao término do reguler processo administrativo, garanlidos o contradilório e a ampla
defesa, a mulla aplicada será desoontada da garentia do respectivo contratado.

s1" se a multa aplicada for superior ao valor da garântia prestade, além da perda desla, o
conkatado responderá por sua complementação, mediante descontos nos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração até sua tolal quitaçâo.

$2" lnexistindo pagamentos a serem realizados, o contratado recolherá o valor ao cofre público
esteduel, na forma prevista nâ legislaçáo em vigor.

$3" Decorrido o prazo estabelecido sem o pagamento da multa eplicada serão adoladas as
providências pertinentês voltadas à sua cobrança judicial.

Art. 8o. As multas de que trata esta Resolução serão aplicadas sem prejuÍzo da cominação das
demais sanções administrativas previstas na Lei Federal no 8.666, oe igga, na Lei Feâeral no
10.520, de 2002 e na Lei Estaduâl 6.544, de í 989.

Art. 9'. Os editais de licitação deverão íazer mençáo expressa às normas estabelecidas nesla
Resolução, cujo toxlo dêverá integrar os respectivos editais e contratos, na Íorma de anexo.

Art. í0, As disposições desta Resolução eplicam-se tambóm às contratações resultantes de
procedimentos de dispensa ou de inexigibilidade de ticitação.

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando rovogada a
Resolução SCTDE -1 , de 22 de fevereiro de 1994.

( - ) Republiceda por ter saído, no DOE , de 29-03-2014, Seçáo t, páginas, í.í6 e 112, com
incorreçóes no original.

Desenvolvlmento Econômico, Ciência, Tecnologia e lnovação
GABINETE DO SECRETÁRIO
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