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GOVERNO DO ESTADO

Administrõção Central
Girbinete da supcrintcndênÊiiì

PROCESSO nr 1003013/2018 Legado ne 1518/18
pnesÃo rlrrnôNlco ne ot s/2019
CONTRATO: nn 061/2019

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CENTRO
ESTADUAL DE EDUcAçÃo rrcruolóGtcn "pnut.l
souzA" - cEETEps E A EMPRESA pRoMtLt coruÉncto,
tMP, Exp E REpR DE rraÁeutruns E EqutpAMENTos
trDA - Epp rFNDo poR osJETo A AeurstçÃo oE
FURADEIRA INOUSTRIAL.

0 CENTRO ESTÂDUAL oe eoucaçÃo TEcNoLóGtCA "PAULA SOUZA", inscíita no cNpj ns
62.823.257IOOOI-09, com sede a Rua dos Andradas, 1.40, Santa lfigênia - São paulo - Sp, doravante
designado(a) "CONTRATANTE", neste ato representada pela sua Diretoía Superintendente, a
Professora Laura M. J. Laganá, RG. np 7.715.675-4 e CpF np CpF. 005.923.818-62, no uso da
competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual ns 233, de 28 de abril de I97O, e a empresa
PROMILL COMÉRCIO IMP. EXP. E REPR, DE MÁqUINAS E ËqUIPAMENTOS LTDA - EPP, iNSCritA NO

CNPJ sob ns 21.960.618/0001-73, com sede Rua Cônego Vicente Miguet Marino,589, CEp:01135-
010, Barra Funda, 5ão PaLrlo/SP. Telefone (11) 3376-7769, e-mail: contato
contato @ pro m illmaq uinas.com.br, a seguir denominada "coNTRATADA", neste ato representada
por sua Sócia, Senhora AMANDA SENA DA pAtXÃO BUONO, portadora do RG ne 9.318.446-3 e CpF
ns 008.127.488-24, em faco da adjudicação eíetuada no pregão Eletrônico indicado em epígrafe,
celebram o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se às disposições previstâs na LeÌ Federal ns
l0.520/2002, no DecÍeto Estadual n" 49.722/2OOS e pelo regutamento anexo à Resolução CC-27, de
25 de maio de 2006, aplicando-se, subsidia riamênte, no que couberem, as disposições da Lei
Federal ne 8.666/1993, do Decreto Estadual n" 47.29712002, do regulamento anexo à Resolução
CEGP-i.0, de 19 de novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie,
rnediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:.

e!ius-u-!a rEu4EEa_ !e lElEIo

constÌtui objeto do presente instrumento a AqutstçÃo DE FURADETRA |NDUSTR|AL, conforme
deÌalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da
CONTRATADA e demais documentos constentes do processo administÍativo em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAzOs DÂs E DO LOCAL DE ENTREGA DOS BENS

PARÁGRAFO PRIMÉIRO
os bens deverão ser entregues em 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data da assinâtura
do co ntrato pela contratada,

PARAGRAFO SEGUNDO

A entrega dos produtos objeto deste contrato deve seÍ fÉita nas unidades relacionadas no Anexo l,

de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00 e das 13t00 à 17t00 horâs.

www. cps.sp.gov. br'
Rua dos Arìdradas, 140 " Santa Ifigênia . 01.208-000 . São Paulo . SP . Tel.: (17) 3324.3300
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GOVERNO DO ESÌADO

Âdml lstf"içiiú centrãl
üdbinete da Su Pe rintêndência

PAlìAbRAI.U I ÈÈ(LÈIÉU

Correrão por conta da contratada todas as ciespesas de embalagem, seguros, transporte, tÌibuios,

encargos trabalhistas e previdencìários, decorrentes da entrega e da própria aquìsição dos

l, uu u Luì.

pnnÁGnnro quARTo
os equipamentos dovorão ser entregues acompanhados de um manual operacional e um manual

técnico, redìgidos em português.

pnnÁe nnlo outtrro
Durante o perír.rdr.r cle 8Érrântia deveÍâo ser substituídas, sem ncnhurn ônus pora o CONTRATANTE,

peças ou partes clefeìtuosas, salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do produto,

clevidamente comprovado.

crÁusuLe rrBçerRn , ons oeRteacõrs oa coNTnnrana

A CONTBATADÂ, além das obÍi8ações constantes do Termo de Reforôncia, que constitui ANEXO ldo
t--.liral inÀir:rìn .^ ^.n3'vrhlln ,,. r{.rrrrÍ,1:r,: r ., , . I : r I r 

^. 
I r. , r irl,',, rrrn lri ':,ìì Fqnpiiãl rs definidas nos

diplorrras federal e estadual sobre licitações, cabe:

| - zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materieis e humanos

necessá rios:

ll - designar o responsável pelo acompanhamento da execução das ativiciacies e peios contatos com

o CONTRATANTE;

lll - responder pelos encargos trabalhistas, prevìdenciários, fiscais, comerciais e tributários,

resuiÌantes da execução cieste contrato, nos iermos cio artìgo 71 cia Lei Fecierai n" E.666/t39ì;

lV - manter, durante toda a execução do contrãto, em compatibilidade com as obrigaçóes

assunridas, todas as condições de habìlìtação e qr-ralificação axiSìdas na licitação indicada no

preâmbulo deste termo;

V - dâÍ ciência imediata e por escíito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na

execução do co nÌraÌo;

Vl . prestar ao CONTnATANTE, por escrito, os caclarccimcntos solìcitDdos c atcnder prontamente 35

reclamações sobre a execução do contrato;

Vll - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diíetamente ao CONTRATANTE

ou a terceiros decorrentes da execução do contrato;

Vlll - responder, civil e criminalmente, por todos os danos que vieÍ a causar direta ou

indiretamênte, ao CONTRATANTE ou e têÍceiÍos.

lX - marìter seus empregados identificados por meio de crachás, com fotografia recentê;
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X - substituiÍ qualquer integrante de sua equipe cuja permanência no local de execução do contrato
for julgada inconvêniente, da solicitação justificada formulada pelo CONTRATANTE;
Xl - prestar a garantia técnìca parâ o objeto deste contreto, nos termos do Termo de Referência.

panÁGnnro pRtMEtRo

A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se compÍometer a dar a quem quer que seja,
tampouco aceitaÍ ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiÍas ou
benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direte ou indireta ao objeto deste contrato, o
que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados,
caso permìticla a subcontratação.

PARÁGRAFO sEGUNDo
Em atendimento à Lei Federal ne 12.a46/2OL3 e ao Decreto Estadual na 6O.LO6|ZO1-4, a

CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudos, corrupção e
quaisquer outros atos lesivos à AdministÍação Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se de
práticas como as seguintes:

prometer, oferecer ou dar, diretâ ou ìndiretamente, vantagem indevida a agênte público,
ou a terceira pessoa a ele rolacionada;

ll- com provadamente, financìar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a

prática dos atos ilícltos previstos em Lei;

lll- com pÍovedamente, utilìzar-se de interposta pessoa físicã ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus rêais interesses ou a identidade dos benoficiários dos atos pratìcados;

lV - no tocante a liciteçóes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expedìente, o
caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório pú blico;

c) afastar ou procurar afester licitante, por meio de fraude ou ofcreclmento de
vantagem de q ua lquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participaÍ de licitação
pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obtervantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contretos celebrados com a administração pública, sem autorizeção
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos
contratuais; ou
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g) manrpular ou fraudar o equilíbrio eçonòmiço-fina nceiro dos contÍatos celebrados com

a administraçã o pú blica;
-,. !:---t:---i-- l,- -(-,,i:i-..-,.-Íi.i,..,t...,,É uÉ ,"vrrr,salov vu 'rrLo,r.c'Yov uL w,BuvJ, wv oé!,,rte

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no Smbito das agências reguladoras e dos

órgãos de fìscalização do sistema flnanceiro nacional.

PARÁGRaro rencrtno
O descLrrnprirnery.q d45 ql-rrìg;rçõcç nÍêvisÍâ\ nrìÂ Pâráqrâfoç Primeirr, e Scgundo dcsta Cláusula

Terceira oodeÍá submeter a CONTRATAD/\ à rescìsão unilateral do contrato, a critério da

CONI'RA IAN lt, srm prejuÍzo da aplicação das sanções penaìs e ãd rn in istrativas cabÍvois e, também,
da instauração do processo administrativo de responsabilização de que tratem a Lei Federal ng

12.846/2013 e o Decrero Estadual nq 60.10612014.

ct-Áusula euanrA - DAs oBRtGÂCÕFs Do coNTRrtrANTF

Ao CONTRATANTE cabe:

| - irrclicar fornralrrrente o servidor respclnsável pelo acom pa nha rrìento e fiscalização da execução

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

tl - fornecer à CONTRATADA todos os dados e informacões necessários à execucão do obieto do
contrato;

lll- €fetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelêcido nosto ajuste;

lV - permitir aos técnicos e profissionais da CONTRATADA acesso às áreas físicas envolvidas na

execução de5te conirato, observarlas as normas de segurança;

cLÁusurA QUINTA - D_A FISCAUZACÃO pO CONTRATO

O CONTRATANTE exercerá a fiscalìzação contratual por intermérlin dn gestor rlo contrâto, de modo

a a55eguíar u ele vu LuÍlìpllÍÍìElrr(,) ua5 uollB,dtuc5 dlu5LdLld5.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A fiscalìzaçãr: não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA/ mesmo perante

terceiros, por quaisqucr irrcgularidadcs constatadas na cxccução do objetn contratado, inexistindo,

em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SE6UNDO

A ausência de comunicação, por perte do CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas, não

exime a CONTRATAoA do regular cumprimento das obriSações previstas neste contrato e no

ANExo ldo Edital.

crÁusuLA sÉxTA - pAs coNprcõEs pE REçE9TMENTO po oEJEro
O objeto, será recebido provisoriamente em ate 05 (cinco) dias úteìs, contados da data dâ êntrega

dos bens, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura.
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panÁcnnro PRTMETRo

Por ocasião de entregâ, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome,
o cargo/ a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança
Pública, ou documento equivalente, do servidor do CONTRATANTE responsável pelo recebimento.

PARÁGRAFO sEGUNDo
Constatadas irregularidades no objeto contraÌual, o CONTRATANTE poderá

l. Se disser íespeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sue substìtuição
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das pcnalidadcs cabíveis. Na hipótese de substituição, a

CONTRATADÍ\ deverá fazê-la em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo
máximo de 05 (cincol dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado;

ll, 5e disser respêito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de complementação, a

CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo
máximo de 05 (clnco) diâs, contados da notiÍicação por escrito, mantido o preço inicialmente
co ntratado,

PARÁGRAFO TERcEIRo
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco! dÌas úteis, após o
recebimento provisórìo, uma vez verificado o àtendimento integral da quantidade e das
especificações contratadas, mediante "Termo de Recebimento Definitivo" ou "Recibo", firmado
pelo servidor responsável.

clÁusuLA sÉTrMA - po PREcos

A CONTRATADA obÍiga-se e fornecer o objeto deste contÍato pelo preço unitárìo de RS 1,1.500,00
(onze mil e quinhentos reais), perfazendo o total de RS 34.500,00 (trinte e quatro mil e quinhentos
reais), mediante os seguintes valores unitários:

UNID
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qUAN

T
PREçO

TOTAL

o2

ESPECTFTCAçÃo Do oBJETO

Furadeira de bancada com bancada de
apoio e acessórios coníorme especificação
técn ica:

Capacidade máxima de furação: 25 rìm
Capacidade de rosquear: 16 mm
Distância entre eixo árvore e coluna: 220 a

240 mm
Oistância do naÍiz de árvore a base: 400 a
650 mm
Curso Vertical do cabeçote: 300 a 470mm
Curso do Mangote: 100 mm a 140 mm

do cone Morse: CM ne 3

PREçO.UNIT

Rs 11.s00,00 RS 34.soo,oo

5/11
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N9 de velocidades: (le 4 a 6

Transmissão de velocidades por
PnPrÊnâgens

Motor principai: aié i iiP
Tonsão de trabalho: 22A/ 6Q hz

Proteção contra curto-circuito e sobre

Coníorrne norma NR 12
(t-^+^-a^ l^ ^^li---L^-.re.ìI I v ri-yt.'r, \.!\- t^,Ír!.,(ri.,vrrqr!.

Rntin rlo aataAa àe pmprsÀnrie

Acessórios:
Mandril com capacìdade para diâmetro até
5,/8 de polegTrla. rorn chavê.ônkìÍmê DIN-
6349 e haste cônìca de fixeção, cone Morse
ne:l e com cunha saca-buchas.

(.,,q..t^ir^ .t^ t.-,.^-.t- -^'-,r".,,,:.r t/.,,.,
ahertura de 0 - l.05mm, corpo em ferro
fundido de alta qualidade, pintura em epóxi
o'-r poliuretano, mordentes com alÌrrra de
??mm nìmêncãê( cômnâtí\/al c.ìm ã

fu radeira
Largura do mordente 100 (4').
slstema de iluminação com proteção da

lâmpada.

Acondicionada Em Embalagem AprofJriada

e Com Manual de Instrução em língua
portuguese; Gaíantia de 1,2 meses.

MARCAI PROMILT

MoDELO: MD-325D

PARÁGRÂFO PRIMEIRO

Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesâs e custos dirêtos e Índiretos

relacionados ao fornecirnento, tais corno tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisqueÍ

outras necessárias ao cumprimento do obieto desta licitação, inclusive gastos com transporte.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por cause superveniente à contratação,
perca as condìçóes de enquadramento como microempresa ou emprêsa de pequeno porte ou,

ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributáíio diferenciado por incorrer em

alguma das vedações previstas na Lei Complementar Federal ne 123/2006, não poderá deixar de

cumprir as obÍigações avençadas perante a Administração, tampouco requerer o reequilíbrio

econôm ico-íìna nceiÍo, com base na alegação de que a suâ pÍoposta levou em consideração as

vantagens daquele regime tributário diferenciado.

,r
r.t,

\r \
'\ì

wWW. cPs..çl).9ov. br
Ru dos Andraclâs, 140 . Santa lfigôni.r r 01208-000 . 5ão Paulo . SP Teì.: (r1) 332+.3300

É/r



W sÃoffiuto#rr,fl' u

o,lhrrlÌ

GOVERNO DO ESÌADO

Àdnìirristlaçáo central
GRbinete da Sup6rintêndênclã

panÁGnnro rERcEtRo
Os preços contratados pormanecerão fixos e irreajustáveis

cnusula orravn - oos nrcuRsos oRçnrurNrÁgros

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito
orçamentário desta Autarquia, UGE 102401, PROGRAMA DE TRABALHO: 12 363 1039 2225 0000,
FONTE DE RECURSO:001 001 001, NATUREZA DE DÊSPESA: 44905234.

ctÁusum ruorul , oos pacanneutos

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada nota
fiscal/fatura no protocolo da(sl unidade(sl relacionqCas no Termo de RefeÍência ANEXO l. à vista
do respectivo "Termo de Recebimento Definitivo" ou "Recibo", em conformidade com a Cláusula
Sexta deste instrumento.

penÁcReFo PRTMETRo

As notas Íiscais/faturas que apresenterem incorreções serão devolvidas à contratada e seu
vencimento ocorrerá em 30 Ítrinta) dias, após a data de sua apresentação válida.

panÁGnero seGuruoo
Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência 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 deverá ser consultado por ocasião da realização de cada
pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela contratada, de
que os registÍos estão suspensos, nos termos do artigo 8q da Lei Estedual ne IZ.799|2OO8.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente em nome da contratada no
Banco do Brasil5/A.

panÁcnaro euARTo
Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da
legÌslação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de O,5% (meìo por cento) ao mês,
calculados "pró-rala tempore", em relação ao atraso veriíicado.

PARÁGRAFO QUINTO
A(sì Nota{sl Fiscal/fatura deverá ser emitlde em nome do cENTRo ESTADUAL DE EDUCACÃO

TECNOLóGrCA "PAULA SOUZA" - RUA pOS ANpRApAS, 140 - SANTA TF|GENTA - CEp, O1?.q8-OOO -
sÃo pAULo/sp - cNpt Ne 62.923.2s7looor-09, |NSCR|CÃO ESTADUAT |SÉNTA, encaminhada à

cada unidade recebedora, de oue obripatoriamente deverá constar:

- ne do contÍato;
- n9 nota de empenho;
- n9 do pÍocesso; e

- identlfícação de Unidade. ,, rij.,
,,N',

\
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cLÁusutA pÉcrve - oe elrenLc"Ãg_pA qUA"llrlgADE Do oBJEro coNrRArADo

Â anNTRÂTÂnA firr nhri.,erle ^ ^.õiì^r hâ< mê(mâ< rnndirõe< ..lntrâtâdâç ns acráscimo,. oU

supressôes que se fizerem necessários no objeto, â critéÍio exciusivo cio CONTRATANTE, até o iimiie
de 25% (vìnte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

pLnÁe trr.ro úrulco
Eventual alteração será obrigatoria Ìnen te íormalizada pela celebração de prévio termo aditivo ao

--t---!i.-l-- ^- )i-^^-i^-^^- ,J^ r^i c^l^-^l ^a tt êââ1.õÔap,Érr,'rÈ 
'srí-/Lrluu(r 

('J L,,rPvr,rutJ tt- e,e\r\tl .t.rJJ.

crÁusuu oÉcrrvrn pnrvrerxn - ul RrscrsÃcr

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequênciâs e pelos moÌivos previstos nos

^.ri-^.'71 reôaQ4-aa,{-t^i E^,t^,ìt n9 e Ã4Ã11002

PARÁGRAFo úNrco
A CONTRATADA reconhece dosde já os direitÒs do CONTRATANTE nos casos de rescisão

".d tt êÊ.: l. 
^^.t/rçvrrLd ll\J drrrÉv ,r tt- tr.vvtJl r.rrJ

clÁusut.n oÉcrrun securuoA - oAs sANcÕEs PARA o cAso DE tNADIMPLEMENTo

A CONTRATADA ficará innpedida de !icitar e contrataÌ' corn 3 Adnrinist!'ação direta e ìndiretã do
F.stedo dê São Pa lo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer atos previstos

no artìgo 7e da Lci Federal ns 10.520, de 17 dc julho de 2002, sem píejuÍzo da responsabilidade civil

ou criminô1, qua ndo couber,

panÁcnaro PRtMEtRo
A sanção de que trata o coput destã Cláusula poderá seí aplic?rdâ juntamente com as multas
previstas na Resc.rluçãtt cujá cópia conslltui ANEXO lV do EdìÌal indicado no preâmbulo deste
instrumento, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP,

no "Sistema Eletrônico dc Aplicação e Registro de sanções Adnlinìstrativas - e-sanções", no

endereço www.esa ncoês.sp,gov. br, e também no "Cadastro Nâcional de Empresâs lnidôneas e

Suspensas - CElS", no endereço http://www.portaltranspa rencia.gov. br/cers.

PAHÁGHAI.CI SÊ6UNf'()
As Ganções são autônomas e a aplìcação de uma não exclui a de outra

PARÁGRAFO TERCEIRO

O CONTRATANTE reserva-se no direito de descontar das fatLrras os valores correspondentes às

multas que eventualmente forem aplicadas poÍ descumprimento de cláusulas conÌraÌuais, ou,
quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente.

PARÁGRAFO QUARTO
A pÍática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional oì,t estÍangeiío, contra
prìncípios de administÍação pública, ou que de qualquer forma venham a constituir íraude ou

corrupção, durãntê a licitaçâo ou ao longo da execução do contrato, será objeto de ìnstauração de

processo administratìvo de rosponsabilização nos termos da Lei Federal ne 12.846/ 2013 e do

www. cps. sp. gov. b r
Rua dôs Anclrâ(lâs, 140 . Sarìta Itigônia . 01208-000 . SãÒ Paulo r SP o lel.: (1.1.) 3324.3?00
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Decreto Estadual ne 60.106/201,4, sem prejuízo da aplicaçâo das sanções administrativas prevìstes
nos artigos 87 e 88 de Lei Federal ne 8.666/7993, e no artigo 7e da Lei Fedeíal ne IO.52O l2OO2.
crÁusuLÂ oÉcrva lrncrrna - na DE EXECUCAO CONTRATUAL

Não será exigida a apresentação de garantia para a contratação que constitui objeto do presente
instru mento.

clÁusula oÉcrun quanra - orsposrç_Ors rnrnrs

Fica ajustado, ainda, que:

e. o Edital mencionado no preâmbulo e seus anexôs.

b. a proposta apÍesentada pela CONTRATADA;

ll. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições normetivas indicadas no preâmbulo
desÌe Termo de Contreto e demais disposições regulamentares peítinentes,

lll, Pare dirimir quaisquer questões decorrentes deste TeÍmo de Contrato, não resolvidas na
esfere edministrativa, será competente o foro da Comarca da Capitâldo Estado de São Paulo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foì lavrado o presente instrumento 02 (duas)
vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE,
vai poÍ elas assinedo para que produza todos os efeitos de Direito, na pÍesençe das testemunhas
a baixo identificadas.

São Paulo,l .à de maio de 201.9.

CONTRÂTANTE CONTRATADA

r: .... (.
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LAURA M. J.
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ANEXO A
TERMo DE nrrenÉrucrn

r. rjolE r v

Furadeira de bancada com bancada de âpoio ê

^--^-:a:---=- .-a--:--.otúirutlv.j lvtIt9tI'tç ÉrìJÉv"'!dçdu rÉL"'Ld.
..^ã.irl.rlô máwima eÌa f,r;aeãn.?( mm!\, Pui,uvs!

capacidade de rosquear: ll6 rnm

Distância entÍe eixo árvore e coluna:220 a 240
mm
Dist3ncio.Jo n:r!z d: éryo:'c: br:c: 400:550
Íì rrl
Curso Vertical cio câtreçote: 300 a 4/0nrnr
Curso do Mangote: 1.00 mm a l[40 mm

t\ruldrrElltu uu lrJllc rvrurìÉ. Lrvr rr" t
Na de velocidades: de 4 a 6

Transmissão de velocidades por engrenagens
l\/l^.^r ^riÁ.i^-1. -rá 'l r.l Drírwrwr Pr rrr!rPYr. vr! r .,.
TôÂ.ã^ 

^ô 
+,-h.th^' ')1^l G^ h1

Proteção contrã curto-circuito e sobrê carga

Confo rme norma NR 12

P roteção de policarbo nato
tJotão de parada de emoÍgôncia

Acessórios:
Mandril com çaFaçirJade para r.liâmetro até 5/8
de polegada, com chave conforme DIN- 6349 e
hastc cônica dc fixação, conc Morsc ne3 e com
cu nha saca-buchas.

Morsa para Furadeira de bancacia, com abertura
de 0 - 105mm, corpo em ferro íundlcìo de alta
qualìdacle, pìfll,urü enr Épóxi ol.r pcrlìLrretano,

mordentes com altura de 23mm. DÍmensões
com patível conr a furadeira
Largura do mordente 100 (4").
Sìstema de iluminação com proteção da lâmpada.

Acondicionada Em Embalagem Apropriada e Com

Manual de lnstrução em língua

portuguesa; GarantÍa de 12 meses.

MARCA: PROMILL

MoDELO: MD-325D

a
ô

IT
I

oEscRrçÃo
UND,

MENS,

quAN
T

vAt-oR
UNIT,

VATOR

TOTAI

o2 UNID 3
RS

11.500,00

Rs

34.500,00

t0l tÍi

www. cP'ì.iìí).gov, b r
Rtlâ dos Arìdrëìdiìs, 1.40 . Santa Ifigênià . 01.208-000 . s.io f/âLIIo ' SP . Tel.: (11) 3324.3300
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2, LOCAT DE ENTREGA E QUANTIDADE

Z.f A entrega dos produtos objeto deste contrato deve ser feita nas l,Jnìdades abaixo relacionas
de segunda a sextâ-Íeira das 8:00 às 12100 e das 13:00 à 17:00 horas, correndo por conta da
contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, trìbutos, encargos
trabalhìstas e previdenciários decoÍretltes do fornecìmento,

ENDEREçO

ETEC PROFESSOR

GONZAGA
APRíG IO

ETEC DOUTOR CAROLINO DA

MOTA E SILVA

HORÁCIO

AV, DR. ORENCIO VII]IGAI, LL'I
cEP 03640-010 SÃo
TELEFONE: (Lrl 2647 -1491 / (Lt! 2642-81-rL

RODOVIA SP 346 - KM ZO4 - MORRO AZUL
cEP 13990-000 - EspÍRrTo sANTo Do ptNHAL/Sp

TELEFONE: (lsl365r-1229 I (19) 3651-5386

R, ALCANTARA, 113 - VILA GUILHERMINA _ CEP 02],10-O10 _

sÃo pAULo - sp - TELEFoNE (11) 29os-il.28

PËNHA

PAULO/SP

ETEC P RO FESSO R

AUGUSTO DA SILVEIRA

02

ESP SANTO DO

SÃO PAULO ETEC PROFESSOR H
AUGUSTO DA SILVEIRA

www.cps.sp.gov. br'
Rüâ dos Andrsdâs, I40 . Sãnl3 Ìfigônia o 01208-000 . Sío P<ìUlo . SP. Tel.: (11) 3324.3100

$

, \ì,

Ì\'"

UNIDADE

,rli.,,
<o
È5
s
ur

,r,È,''o'l
r<(t
Ê.-o
.A.rüa,

ì ì,r "i,ì,1

€ -+r(D-L'Eo_ oc' c
A ËÈ
oEàlro96
-i C! È >
S ii -bÊEEFE! ãÕ3
õ ^o;,83
E qÈ
:iriN

MUNrcÍPro I UN|DADE DE ENslNo
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3. DA GARANTIA DE PRODUTO

3.i O prazo cie garaniia cio objeto da iicitação, será de iZ ídoze) meses, cuttita quaiquei deteiro

de fabricação e/ou falha, excetuadÒs os decoÍrentes de uso impróprio, contados da datâ do

rece bimento definitivo do mêsmo.

3.2. Todas as despesas havidas n<l perÍodo da garantia, [ais corncl conserto\, substituição de

-:., 
,t- ^h.r d ,vì..h',Ía^-iir, .1,\ V,6t^ /.ntdat, t,\t ,.t.,ti 'l- anNTpÀTÀn^

t.r\.:y!.'.r, !. ' r.! r r.r t.r 1., ' t. \

não cahendo a CONTRATANTE qr.r3i541rqr flnr,rs

4. ASSISTENCIA TECNICA

A 1 lndicar n rêôrê(êntãntê no EsÌado çlíi Jf,o f4r,1lr,r âtrtori?ado â nrêstar serviro dp â(çìçtën.Íâ

tócnìca, informando o endereço, telefone, e-mail para contato durante e após o período de

F,arcnïia, a s si stê ncia técn i ca.

çt
' ..ì

\lÌ1 ,

i\À.

www. cps. sp, g0v. br
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aNEXO X

Resolução SDECTI Ne 12, de 28-3-2014. ( * )

Dispõe sobre a aplìcação da penalidade de multa prevista nas Leis federeis ns 8.666, de 21de junho
de 1993 e ns 10.520, de 1.7 de julho de 2OO2, o na Lei estadual ne 6.544, de 22 de novembro de
1989, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologìa e lnovação

o SEcRETÁRro DE DEsENVoLVilvtrruro Ecolôwrco, ctÊructn, TEcNoLoGTA r rruovnçÃo, com
fundamento no disposto no artigo 3e do Decreto ne 31,138, de 09 de janeiro de 1.990,
RESOLVE:

Art. 1e. Na aplicação das multas previstas nos artigos 79, 80 e 81, inciso ll, da Lei Estadual ne 6.544,
de 22, de novembro de 1989, nos arti8os 86 e 87, inci5o ll, da Lei Federal ne 8.666, de 21, de
junho de 1993, e no artigo 7e da Lei Federal ne 10.520, de 17, de julho de 2002, serão
observadas as disposições desta Resolução.

Art. 29. A recusa ìnjustificada do adjudicatário em assinaÍ o contÍeto, aceitar ou retirar o
ìnstrumento equivalente dentro do prazo estabelecldo pela Administráção/ caracteriza o

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa, na forma
estabelecida no aÍtigo 5e dêsta Resolução.

Aít. 3e. O atraso injustificado na execução do objeto do contrato sujeitará o contratado à multa de
mora, observado o segu inte:

l- em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos:
a) para atrasos de até 30 (trinta) dias: multa de O,2% ldois décimos por cento) por dia de atraso,

calculados sobre o valor global do contrato;
b) para atrasos superiores a 30 (trinta) dias: multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de

atraso, calculados sobre o valor global do contrato;
ll - em se tratando de execução de obras ou de serviços de engenharia:
a) para contratos com valor de eté RS 100.000,00 (cem mil reais): multa de 0,2% (dois décimos por

cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da parcela da obrigação contratual não
cum prìda;

b) para contratos com valor de RS 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais): multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, calculados

sobre o valor da obrigação contratual não cumprida; e

c) para contratos com valor de igual ou supeÍioÍ e RS 500.000,01 (quinhentos mil reais e um
centavo): multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor
dìá rio do contrato;

lll - em se tratando de serviços contínuos: multa de 30% (tÍinta poÍ cento) por dia de inexecução,

calculados sobre o valor diárìo do contrato.

5 1s. o valor das multas previstas neste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento)
do saldo financeiro ainda não realizado do contrãto.

5 2e. A multa pelo aÌraso injustificado na execução do objeto do contrato será calculada a parÌir do
primeiÍo dia útil seguinte àquele em que a obrigação avençada deveria teí sido cumpÍida.

L3l 15

www. cps.s;:.gnv. b r'
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Art. 49. A ìnexecução parcial do contralo sujeitará o contral,ado à rrìulta de lÌrord, observadú o

s eg u inte:
| - am çe Ìr:rtendn do rrrmnrac ôll dê nrêctâaãn de çcrvirn< nãô aaìntínlalç mlllÌâ rlê 1OV" lC,ez oot

cento) incidenre sobre o vaior cia parceia não cumpricia oo coniraio;
ll- em se tratando de execução de obras ou serviços de engenharia ou cìe serviços contínuos:
a) para contratos com valor de até RS 100.000,00 (cem mil reais): multa de 30% (trinta por cento)

incidente sobre o'ralor da parcela não c'rrnprìda d.J contrato;
b) para contratos com valor de RS 100,000,01 (cem mil reais e um cenÌavo) até RS 500.000,00

/^.,:-L^-.^- 
-il -^^i-\. -.,1+^ 

,J^ a^ol l,,i^+^ ^^- ^^-+^l i-^i,J^-+^ -^l.-^ ^.,-l^-,1- ----^l- "iqtiinncnio3 mii icaiSi: miiiii.i iìc 'l,i.i:t iviiiLC íiui iciìtuj iiiiiiìciiiij !uuiï iJ vdioi Ü,-i l., ii..iii..i iììo
-,,ú óri.l. Àa eaa+Éra.

c) para contÍatos com valor rgual ou superior a KS 500.000,01 (quinhentos mil reais e um centavo):
multa de I0% ldez por cento) incidenÌe sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;

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

crlcu!rdos sobre o r,elor d!ér'!o do conlrata.

ArÌ. 59, A inexecução total do contrato suieitará o contratado à multa cle nrora, i:bservádo o

seguinte:
Lv,,,p,or uu uE P,ç:rd,r6u rrr rÉ,v,,,u: ,rr z.\/,0 \v,,,u.

por cento) incidente sobre o valor global cio Çontrato;
ll - em se tratando de execLrção de obras ou serviços de engenharia otr de serviços contínlros:
r) per3 ccntÍetos conr valor de até RS 100.000,00 (cenn nni! reais): nrulta de 20% (vinte por cento)

inrirlanla .^h'- ^ .,-l^. -l^h-l .l^ .^-+r.+^

b) para contratos com válor de R$ 100.000,01. (cem mil reais e um centavo) até RS 500.000,00
(quinhentos mìl reais): multa dc 15% (quinzo poí cento) incidente sobro o valor global do
contrato;

c) para contrãtos com valoÍ igual ou supcrior a RS 500,000,01, (quinhcnros mil rcars c um ccntavo):
nrulta cle Io% (de,z por cento) incidente sobre o valor global do contrato.

Aít.6s. conÍi8urada a ocorrCrlcia de hipótese ensejadora de aplicação da penalidade de n'ìulta, o

adjudicatário ou o contratado será notificado para, querendo, apresentar defesa prévia no
prâzo de 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente à data da sua notificação,

$1e. Recebidâ â defesâ, a autoridade competente deverá sc manifestar motivadamente sobre o

acolhimento ou re.;erção das razôes apresentadas, conclurndo pela aphcaçâo ou nào da

penalidade, dando ciôncia inequívoca ao adjudìcatário ou contratado.

$ 2e. A decisãr: qr.re dispr.rser sr:bre a aplicação da multa será publicada no Diário Oficial do Estado e

deverá conter o respectivo valot, o ptazo paro 9eu pagamento e a data o partiÍ da qual o valor
da mrrlÌa sofrerá correção monetária.

5 3e. o adjudìcatário or.r o contratado seíá notificado da decisão, da qual caberá íecuÍso a ser
apresentado no prezo dê 5 (cinco) dlas úteis, contados da data do recebimento da notificação.

5 4e, A decìsão do recurso será publicada no DiáÍio Oficial do Estâdo, sem prejuízo da notificeção dÒ

a djudicatá rio ou contratado.

Art. 7e. Ao téÍmino do regular processo administÍatìvo, garantidos o contradìtório e a ampla defesa,
a multa aplicada sorá desconÌada da garantia do respectivo contratado.

5 1e. Se a multa apllcada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, o

contratâdo responderá por sua complementaçâo, mediante descontos nos pagamentos

eventualmente devidos pela Adrninistração até sua total quitação.
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5 29, Inexistindo pagamentos a serem realizados, o contratado recolherá o valor ao cofre público
estadual, na forma prevista na legislação em vigor.

5 3s Decorrido o prazo estabelecido sem o pagamento da multa aplicada serão adotadas as

providências pertinentes voltadas à sua cobrança judicial.

Art. 8e. As multas de que trata esta Resolução serão aplìcadas sem prejuízo da cominação das
demais sanções administíativãs previstas na Lei Federal np 8.666, de 1993, na Lei Federal ne

10.520, de 2002 ê na Lei Estadual 6.544, de 1989.

Art. 99. Os editeis de licitação deverão fazer menção expressa às normas estabelecidas nesta
Resolução, cujo texto deveró intcgrar os rcspcctivos cditais e contrato6, na forma de anexo,

Art. L0. As disposições desta Resolução aplicam-se também às contratações resultantes de
procedimentos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação.

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

( . ) Republicada por ter saído, no DOE, de 29-03-20L4, Seção t, páginas, LI6 e LI7, com
incorreções no originâ1.

www. cps.sp.9ov. b r
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