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CONTRATO

CONTRATO: N" 19U2019
PROCESSO N" 3435/17
PROCESSO SPDOC: 809817/2018

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
CENTRO ESTADUAL DE eOUCnçÃO
TNCNOT,ÓCTCA ''PAULA SOUZA'' - CEETEPS, E
A EMPRESA SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL
E EDUCACIONAL EIRELI TENDO POR OBJETO
aqursrçÃo DE EeurpAMENTos FrNs
DIDATICOS

O Estado .de São Paulo, por intermédio do CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLOGICA "PAULA SOUZA", doravante designado(a) "CONTRATANTE", neste aro
representada pela sua Diretora Superintendente, a Professora Laura M. J. Laganá, RG, n.
7.715.675-4 e CPF n" CPF. 005.923.818-62, no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei
Estadual n" 233, de 28 de abril de 1970, e SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E
EDUCACIONAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob n' 25.259.935/0001-18, com sede na Rua São
Francisco, 506 - 3" andar - sala 03 - Bairro Santo Antônio - CEP 09560-050 - São Caetano do
Sul, a seguir denominada "CONTRATADA", neste ato representada pela Senhora Ana Maria
Alexandre Alves Vieira, portador do RG n" 22.7 59.908-l e CPF n' 122.244.458-5j, etn face
da adjudicação efetuada no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, celebram o presente
TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se às disposições previsras na Lei Federal n 10.520/2002,
no Decreto Estadual no 49.72212005 e pelo regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25 de
maio de 2006, aplicando-se, subsidiariarnente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n"
8.666/1993, do Decreto Estadual n' 47.29712002, do regulamento anexo à Resolução CEGP-10,
de l9 de novembro de 2002, e dernais nonnas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as
seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo

Constitui objeto do presenre insrrumento a aquisição de AQUISIÇÃO DE EeUIPAMENTOS
PARA FINS DIDATICOS MONTAGEM DE MOTOR, CONJUNTO DIDÁTICO PARÁ
ESTUDO DE APLTCAÇÕES DA MECÂNrCA DOS FLUÍDOS CONUNTO DrDÁTrCO
ESTUDO DE TDRMODINÂMICA E MECÂNICA DOS FLUiDOS E CONJUNTO
DIDÁTICO PARA ESTUDO DOS FLUÍDOS, conforme detalhamento e especificações
técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e demais
documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.
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assina-iura- do cont[ato pela contratada.

pnnÁcnaro SEGUND0

A enirega dos produtos objeto destc contÍato deve sel feita na FATEC OSAS-C-O, ,-* -PREF'HIRANI SAúAZAR - RUA PEDRO RISSATO, 30 - VILA DOS RtrMEDIOS -
^-n. ^/ìnr 
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8:u0 as !2:0rì q .las i3:0{ì à !7:ilíì horas. correntio Dor'(L,rÌiii (ja c()iÌtratada todas as dcspcscs de

embalagem, segul.os, transpoÌte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do

fornecimento.
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encargos trabalhistas e prev iclenciários, decorrentes da entrega e da pr'ópiia aquisição c{os

produlos.

-,-i^-l'A KA(rt(Atr(J (rUAI( I L,

Os plod'Lrtcrs cleverão ser cntrcgues devidamente embalados, de forma a não serem da'niÍieados

,irr|anln r ,'nÍ"r,i,;,r,!. i,a,rsooirç' caiga c descarga, assinalcndo-se na embalagem marca' destino'

número da licença cle importação ou docr-rmento equivalente, quando for o caso, e as demais

^^-^^+^.í.+:^-" ^,,^ ^ ;Áèhii+ìnÌ,êm alénr da fafirte cnmetciai em 02 írìuasì vias conienclo suas
-!^r^lL^,J^^ .^^^^^^Á-ì^- À ^^-f^-ÂÁ^;ô À^" l1ano

95Pççl I lçi1VUçl) llsLdlÌri1u.1rt

PÀRÁGR*AF'O QUINTO

Não serão aceitos procìr"rtos, bem como quaisquer de seus componentes, refabricados on

recondicionados.

PARÁGRAFO SEXTO

oc enrrinemenÍoq deverão ser entresues acomoanhados de um manual operacional e um manual

téonioo, redigidos etn português.
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PARÁGRAFO SÉTIMO

Durante o período de galantia deverão ser. substituídas, sem nenhum ônus pat.a o
CONTRATANTE, peças ou pades defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso
indevido do produto, devidamente cornprovado.

PARÁGRAFO oITAVo

A instalação, ajuste e/ou configuração, dos equipamentos deverá ser executada no prazo máximo
de até 15 (quinze) dias da data de sua entrega.

PARÁGRAFO NONO

Durante o período de garantia deverão ser substituídas, sem nenhum ônus para o
CONTRATANTE, peças ou paÍes defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso
indevido do produto, devidameute comprovado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAs OBRIGACÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigações constantes clo Termo de Referência, que constitui
ANEXO I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as
definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:

I - zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humalos
necessários;

II - designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades e pelos contatos
com o CONTRATANTE;

III - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, cornerciais e tributários,
resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71daLei Federal no 8.66611993;

ÌV - rnanter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no
preâmbulo deste termo;

V - dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que
verificar na execução do contrato;

VI - prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender
prolìtamente as reclamações sobre a execução do contrato;
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CONTRATANTE ou a tetceiros decorrentes da execução do colÌtrâto;

VIII - marrter qerÌs emnÍesiìdÕs icientifrcacios oor mcio cie cracirás, colii iÚi.ig, aÍì; iccciitc;

lx - substituir qìiaiqller integrante rìe sua equipe cuja perrnartérrcia iìo iocal .jc excciiÇãi; clo

contrato for julg;da inconveniente, da solicita,ção jusíríÌeacla Í'ormulacla pelo cONTRATAN ì',B;

X - prestar.a gâra,ntia técnica para o objeto deste contrato, nos termos do Tetmo de Referência.

Xi - responder, civil e cr.iminalmente, por todos oS danos que vÌei a oausar direta cu

incliretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONT'RA"fADA não poderá ofeÍecer. clar ou se compromçter a dar â quem queÍ qtle seja.

tampouco aceitar ou se comprometcr a aceiÌar cie quem quer que seja. pur'ç()Íríã p.ópÍia.Üiì pÜi

inteimédio de outrem, qualquer pàgaÍnento, doação, compensação, vantagens fitlanceiras ou

benefícios cie quaiquer espécie reiacionacios cie Ír.rrma ciireta ou iiÌ.:liÍ€ta ao objeto destc contiato,

o que deve ser obs;rvado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados,

caso permitida a subcontrâtação.

PAR,ÁGRAFO SEGUNDO

Lrn âtendimcnto a Lei Fccleral rr" I2.816120II e ao DcetclL-r lsiad',lal ir' 60. I{)6/2CI4" a

CONTRAT'ADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir frar.rdes,
l^^i,,^^ À 

^,1'-;-:.r--^ã^ 
Dí'Llì-a noninnol nrr eslrnnoeireçorfupçau ç qLlarsqusr uuLruò aLUr netrlrlJuqY4v

airstencio-se cìe práticas como as segrtitiies;

I - prometer, ofercccr ou dar, direta ou indit'etamente, vantagem indevida a- â'gente

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

IÌ - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a

prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

ÌÌÌ- comprovaciamente. utiiizar-se de inieqoosia pessoa iísica otr.ltii'ídica para ociiliai ou
Á;"";-,,1^..^,," "^"i" ihraÍêesêc n,r a idenridnde dos henefìcìários dos atos nraticados:

IV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou frauclar, mediante ajuste, combinação oLt clualqLtet outro expediente, o

caráter competitivo de procedimento licitatório pirblico;

",:: 
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b) impedir, perturbal ou fraudar a realizaçáo de qualquer ato de procedimento
licitatór'io público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fi'aude ou oferecimento de
vantagern de qualquer tipo:

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

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

Í) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações
ou prorrogações de contratos celebrados com a adrninistração pública, sern
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados
com a administração pública;

V- dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou intelvir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e

dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

PARAGRAFO TERCEIRO

O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Prirneiro e Segundo desta Cláusula
Terceila poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do colitrato, a critério da
CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e,

tambérn, da instauração do processo adrninistrativo de responsabilização de que tratarn a Lei
Federal no 12.84612013 e o Decreto Estadual n" 60.10612014.

CLAUSULA OUARTA - DAS OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE

Ao CONTRATANTE cabe:

I - indicar formalmente o seruidor responsável pelo acolnpanhamento e Íìscalização da execução

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

II - fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessár'ios à execução do objeto

do contrato;

III - efetuar os pâgamentos devidos, de acordo com o estabelecìdo neste ajuste;
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envolvidas na execução deste contÍato;

CLÁUSLTL,A OTTINTA - DA F.ISCALIZÀCÃO DO CONTRATO

O CONI'l{A1',AN'ìlË exercerá a fiscaÌização contratual por intermédio do gestor do contrato, de

modo a assegural o eletivo cumprimento das obligações ajustadas.

PARÁGRÂFO PRIMEIRO

A fiscalização não exclr:i e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo
perante terceiros, por quaisquer irregularidacles constatadas na execução do objeto contratado,
:,-.,.,:-+:,-r,. ^* .,,.^1.,.,.,- L:-Á1^.^ ^,---^--,. ^.,^Lili"!^,.1^ ,l^ aí'\ÀÌ'r-D ATAÀìT'Ëut'l Yqol!llul lltt,Ulvìw,

PARAGRAFO SEGUNDO

A, ausência de comunicação, por palte do CON IRAI'AN'I .t:, retêrente a i rregLrla ridades or.t

falhas, não exime a CONTRATADT\ do regular cumprimento das obrigações previstas neste

çontrato e no ANUX() I do l-.dital.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDICÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto, será recebido proviso|iamente em até Ü5 (cinco) dias úteis, contados da data da entrega
dos bens, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura.

i)or ocasião cia enirega, a CONTRATÂDA cieverá ooiher no oomprovanic respeciivo a daia, o
noÌner o cargo, a assinatura e o rtúntero cio R.egistro Cerai (R-G), erniticio peia Secreiaria cie

-^^^^-^:, .lJCgUtAllça ruult\j . uu uutuIltrlrLU gllt valçrrr(. ur) ssr vrour u!, ( \,r'r r r\-/ \ r /\rl r L r!5p\rrrrd!r,
pekr recebimenio.

PARAGRÂFO SEGUNDO

Constatadas irregLrlaridades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:

l. Se disser respeito à especificação, r'ejeitá-lo no todo oì"Ì em pade, determinando sua

srrhsrilricãn orrrescindindo jr cônlrâtâcão cem nreirrizo cias nenaiiriarics crhíveis. Na hipótese
r^ -,,L-+:+,,:^a^ ^ /'ìrì\Ì'rl) 

^'r^I\^ 
l^,,^-I f^-A l^ ^* ^^-a^.*il-.1^ -^- - ì^ni^^^ã^ Ánure Sttuòtltulldu. d l\rr\rt\.tlrarr vwlr 4 rrrurvnYuu lrv

CONTRATANÍE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados cla notificação por escrito,

mantido o preço inicialmente contratado;

II. Se dissel lespeito à diÍèrença de quantidade ou dc pafies, determinar sua complementação ott
rescindir a contratação, sem ptejuízo clas penalidades cabíveis. Na hipótese de

www.cps.sp. gov. br
Rua dos Andradas, 140 .5anta lfigênia . 01208-000 . São Paulo . SP .-Iel.: (1.1) 3324.3300
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Administração Central
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complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la ern confolmidade com a indicação do
CONTRATANTE, no prazo rnáxirno de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito.
mantido o preço inicialmente contratado.

PARAGRAFO TERCEIRO

O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis. após o
recebimento plovisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das
especificações contratadas, mediante "Termo de Recebimento Definitivo" ou "Recibo", finnado
pelo servidor responsável.

CLÁUSULA SETIMA - Do PREÇOS

A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste contrato peÌo preço total de Rg

833.768,00 (oitocentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais), mediante os

seguintes valores unitários :

IT ESPECIFICAÇÃO nO On"rnrO UND.
MENS. QUANT

PRr,ÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

03

EQUIPAMENTOS PARA FINS
DIDATICOS, MONTAGEM DE
MOTOR

PROCEDÊNCIA: IMPORTADO
MARCA: AMATROL
MODELO: 950-MEl +95 -ME2+9 5 -}lE 3

UND 0t 410.000,00 41 0.000.00

IT ESPECTFTCÂçÃO lO On.mrO UND.
MENS. QUANT.

PREÇO
I]NIT

PREÇO
TOT,AI,

04

CONJUNTO DIDATICO PARA
ESTUDO DE APLICACÕES DA
MECANICA DOS FLUIDOS

PROCEDÊNCÌA:NACIONAL
MARCA: NOVA DIDACTA
MODELO: MFl000 COMPLETA +
NRIOO

UND. 01 160.500,00 160.500,00 (,

\

K

www. cps.sp.gov. br
Rua dos Andradas, 140 . Santa lfigênia.01208-000. São Paulo. SP. ïel.r (11) 3324.3300



.gt ,&. ,@rã trtsLM S -Èb
6W
ü cont,n
ã P;Lr e soLr:a GOVÉRNO DOESTAOO

PREÇO
Il,Ill.tl

1 19.000,001 19.000,000lLIND,

araìNT rr Tr\Ì1.1ì Ììïtì^.nTrn E s.r.TÌÌìaì

DE TERMODINÂMICA E
MÌÌCÂNICA DOS FLUIDOS
,flJ 11 Í,1Yl-1ì. !rl: t ra-f--11ì..tLvrLLl 11-r Í-lvr
TROC.ADORES DE C,AI,OR

PROCEDÊNCÌA: IMPORTADO
MARCA: TECQLJIPMEN'l'
MODET.O: TD360+ TD360A+VDAS-F

06

PREÇO
UNITQIIANT

UND.
Mil,NS.ESPECT FICAÇÀO nO OR,rnTOT'I'

Ãdministração eentral
Nú.la^ .la aômnrâc

PARÁGRAF'O PRIMEIRO

^.-:---^ ^^:x^ i..-l..ji^^ ^ix.-- l^ 1,,^.-^ +^r^^ ^^,1^^,-^-^ .ì:.-+^" ^ i-,1ì.^+^ol\us Prirvu5 dlrrrr.l çòra1u rrr\"rluuvr! rvLr4r 4r ulrPwr4
r^^^^^^^ íÌ-^-^^:-^., ..

I Ëla! !ul li.lu( 15 ilu ru!rll!rrlllrr!(ì, tcls '-(rlr!1r !!rr-'r.r!(r5, !L!rrr-!rrç!,-!\1,(), t.rt.ì1tr \,r\ rrrrdrrLL'rd\ t

quaisqlÌer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Iicitação, inclnsive gastos com

transporte.

PARÁGRAF'O SEGUÌ{DO

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à

contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno

pofte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiat'-se desse regime tribrúário diferenoiado por

incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar Federal n' 12312006, náo
^^ .1..,: ^^ ^: ^- ^..^-^^,]^- ^,.1*:-;-r--^À^lluucr il lrËrÀ.ll ul I r.rrlrPr rr a5 uur rgdl\rL5 rvLrr\du!15 Prr d'r(r d /lurrI rrt'ú\lrv. td'r'yvr,!w

reequilíblio econôm ico-financeiro, corrì base na aiegaçào cíe que a sua proposte is'rou eÍn

consideração as vantagens daquele regime tributário difèrenciado.

PARAGRAFO TI,RCDIRO

Os preços contlataclos peruanecerão fixos e irreajustáveis.

144.268,00144.268,000lUND

BANCADA PARA ESTUDO DE
r - ,,,s n^-f .í T,- ^ ^3t5 i fr-lvtÁõ Htufi.(rsiAttr-Lrs

PROCEDÊNCIA: ÌMPORTADO
MARCA: TECQUIPMENT
MODELO: FI314

!:ru!ç\,
TOTAL

r l{ t!t-1,
UNITQUANTMENS.ESPECTFTCAÇÃO nO OeJnrOIT

www, cps.sp. gov. br
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clausula oltava - Dos Rpcunsos oncaunNtÁnIos

No presente exercício as despesas decorrentes desta colìtratação irão onerar a categolia
econônrica 4490 52 33, da Unidade Gestola 102401, Programa de Trabalho: 12 364 1036 1515
000, Fonte de Recurso 001 001 001.

CLÁUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

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

PARAGRAFO PRIMEIRO

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

PARAGRAFO SEGUNDO

Constitui condição paru a rcalização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da
contratada no "Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades do Estado
de São Paulo - CADIN ESTADUAL", o qual deverá ser consultado pol ocasião da lealizagão de
cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dal pela cornprovação, pela
contratada, de que os registros estão suspensos. nos termos do artigo 8" da Lei Estadual n'
12.79912008.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente em nonÌe da contratada no
Banco do BrasiÌ S/A.

PARAGRAFO QUARTO

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na fonna da
legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5oÁ (meio por cento) ao mês,
calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.

PARAGRAFO QUINTO

www. cps.sp. gov. br
Rua dos Andradas, 140 . Santa lfigênia . 01208-000 . São Paulo . SP . Tel.: (11) 3324.3300

A(s) Nota(s) Fiscal/fatur? deverá ser emitida ern nome do CENTRO ESTADUAI- DE
EDUCACAO TECNOLOGICA ''PAULA SOUZA'' _ RUA DOS ANDRADAS. 140 -
SANTA TFTGENTA - CEP. 01208-000 - SÃO PAULO/SP - CNPJ N" 62.823.25710001-09.
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iiiSCRiCAO ESTADLÂL iSEìiTÂ, errearrriuirada à cada urritìade rcceiredur:r. tie truq
obrigatoriamente deverá constar:

- n" do c,-'ntrltc':
- no nota de emDenho:
- n" do processo; e

;J ^- +ifi^^^Â^ l- í Í- iJ -,t^

CLÁUSULA DECIMA - DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDAÌ}E DA SEJEIq
CONTRATADO

A CON l'RA'tADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou
^,,^ ^^ lì-^..^.- .-^^-^-I--:^,..-^ ..L:^.^ ^ ^..:+X-:,. ., . , -, I . . ,. i , , , , !,. rìlì\Ì'I'D 

^'r^Ì\T'r"E ^+Á ^sllPllgòJl]llJtluvì9lll,|'-'v''l''l./U|.|L!\,,
limite de 25o/o (vinÍe e cinco por cento) do valor ìnicial atualizado do contrato.

PÂRÁGRÀF'O UFIICO

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada pela celebração de pr'évio termo aditivo ao

presente instrumento, respeitadas as clisposições da [,ei Federal n'8.6661199'J.

('LÁUSULA DECIMA PI{IMEIRA - DA R-ESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido, na Íbrma, com as consequências e pelos motivos pÍevistos nos

aÌtigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal no 8.66611993.

PARÁGRAFO UNIC{}

A COÌ\j i iìA iADh reconirece ciescie já os ciìreitos cio COÌ{TRATAì.,ITE nos casos clc rescrsau

adrnrnrst|ativa. previslx ne a11itso /9 cia Lei ljecie|ai n" 8.0ôô'iet)i.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDÀ - DAS SANÇÕES 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 prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquel atos
nrericrnc nô âr1ioô 10 da lei Federal rro 10520 de l7 de irrlho de ) (l(17 sem nreittizo rin
ICìlXìIt\aJOtItUaUC LtVII ('U LI Íll i1l. qUd lIU eUUUtl,

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A sarrção de que trata o cüput desÍa Cláusula podet'á ser aplicada juntamentc com as mttltas
previstas na Resolução cuja cópia constitr-ri ANEXO IV cio Edital indicado no preâÍÌìbulo deste

I
\1

' -l ìì;

L

t1''
,j

www. cps. sp. gov. br
Rua dos Andradas, 140 . Santa Ífiqênia . 01208-000 " São Paulo . SP . Tel.: (11) 3324 3300
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instrumento, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada rro
CAUFESP, r'ro "Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas - e-
Sanções", no endereço www.esancoes.sp.gov. br, e também no "Cadastro Nacional de Emplesas
Inidôneas e Suspensas - CEIS", no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

PARAGRAFO TERCEIRO

O CONTRATANTE resela-se no direito de descontar das faturas os valores correspoÍìdentes às

multas que eventualmente folem aplicadas por descumprimento de cláusulas contl'atuais, ou,
quando for o caso, efetuará a cobrança jud icialmente.

PARÁGRAFO QUARTO

A prâIica de atos que atentem contra o patrirnônio público nacional ou estrangeiro, contra
princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou
corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de
processo administrativo de responsabilização nos terrnos da Lei Federal n' 12.8461 2013 e do
Decreto Estadual n' 60.10612014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas
previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Fedetal n' 8.66611993, e no aÉigo 7" da Lei Federal no

10.520/2002.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCÃO CONTRATUAL

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

irlstrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA - DISPOSICÕES FINAIS

Fica ajustado, ainda, que:

a. o Edital mencionado no preâmbulo e seus anexos.
b. a proposta apresentada pela CONTRATADA:

II. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições normativas indicadas no preâmbulo
deste Termo de Contl ato e demais disposições regulamentares peftinentes.

(
\
\

ü

www. cps.sp.gov. br
Rua dos Andradas, 140 . Santa ÌfÍgênia . 01208-000 . São Paulo . SP. Tel.: (11) 3324.3300
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iÌi. Para eìiiìirtir tluaisclitei ritiestões cieeorreriíes tiesic Tcrmo cie Contralo, não resoìr'icias na
eslèra administrativa, será competente o fbro da Coma|sa da Capital do Estado de São
Paulo.

Ë assirn, por ostarom as partes justas e contratadas, Íbi lavrado o presente instnÌmento 02 (duas)
vias de igual teor e Íbrma que. lido e achado conÍorme pela CONï'[{A'I'ADA e pola
CONTRAI'AN'I'8, vai por elas assinado parâ que produza todos os eÍèitos de Direito, na
presença das testemunhas abaixo identiíÌcadas.

São Paulo. J 1 o" dezembro de 2019

/-rì\l-f D 
^-f ^\t 

ftl aaì\l'l-D^-f^n^

Diretora S ALVES VIEIRA
Froprieíária

1'ES]'trML]NI-IAS

t' t:/Ãl l.t I/
l" :,-Ltúl tN

l((r:
r.

lvtltlìcus pelle 0a L úst3
DiÍelor {ie Scrl rç(ì5 du
Núcleo dc Comptrs

z(Ì-i f {'.1ìi,Á
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www. cps. sp. gov. br
Rua dos Andradas, 140 " Santa Ifigênia . 01208-000 . São Paulo . SP . ïel.; (I7) 3324.3300
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TERMo nr nnpnnÊNcra.

I -ESPEcrFrcnçÃo oo oBJETo

IT ESPECTFTcAÇÃo no osrnro UND.
MENS.

QUANT

03

EQUIPAMENTOS PARA FINS DIDATICOS,
MONTAGEMDEMOTOR
Sisterna de treinamento em acionamentos mecânicos e

manuteÍÌgão industrial, composto de (valores e dirnensões
mínimas):

A) Metodologia de ensino através de conjuutos de manuais
que deverão conter problemas propostos e soÌuções,
experiências, questões de revisão e respostas.

B) Bancada de trabalho com estrutura móvel que permite a
montagem de painéis intercambiáveis para as diversas
experiências.

C) Painéis lT tercambiáveis.
Características Técnicas do Sistema:
Todas as experiências deverão ser montadas em bancada
móvel, para 04 (quatro) postos de trabalho (com acesso aos

dois lados), equipada com superfície de montagem, para oito
painéis de componeÍìtes (04 de cada Ìado), posicior,ada sobre-
cabeça. Os painéis de cada nível deverão conter componentes
mecânicos, ferramentas e instrumentos necessários às

respectivas montagens. O sistema deverá compreender 3

níveis diferenciados de estudos, com a devida metodologia
sequencial de ensino para cada nível composta de manual do
aluno e do professor em língua portuguesa.

NÍVEL I (Básico):
Deverá abordar no mínirno, os seguintes assuntos: transrnissão
rnecânica; segurança em transmissão de potêr,cia mecânica;
instalação de máquinas; montagem de motor; medidas de
potência e torque; eficiência mecânica; introdução a eixos,
rolamentos e acoplarnentos; alinharnento de eixos; introdução
à transrnissão por correias planas e em "V"; tensionamento de
correias: conceitos de transmissão Dor ensrenasens:

LIND. 0l

/'i
(\
\\
\\

\r.
üi
!

www. cps.sp.gov. br
Rua dos Andradas, 140 . Santa lfigênia . 01208-000 . Sâo Paulo . SP . Tel.: (11) 3324.3300
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ciesenvoiv imento cie engrenagens; engrenagens cie leciução
análise e montagem de eixos mÍrltiplos.

NII\/Ël 1 / Inrp",-azl iÁ "i^\.
Deverá aboldal no mínimo, os seguintes assuntos: Correias
cm "V" FHP. clássicas c Wcdgc: corrcl'rtcs com guias simplcs
e duplas; corieias tipo "cog" e coÍíente tipo "silent";
lubriÍìcaçã-o; 5 tipos de aeoplamentos e 2 rnétodos cle

alinharnento ccm reÌógio comparador.

NIVEL 3 (Avançado):
Seleção de mancais planos; mancais de rolamentos de esferas
e de rolos; configurações de mancais (fixo, flutLrante, direto e
r.- J:-.^r ^\. --^.-^^:- r^lurrçLU,,t, ulalllla 5 Ltç çu LatLU i!ltë,ulau, lllalltçallò at^liu5,

Iuhrificação cìe mancais; vedação de mancais; vedação
rnecânica; retentores; engrenagens de dentes retos; conjunto
dc cngrenagcns e sem fim; caixa de engrenagens. O conjuntc
de painéis com componentes, os acessór'ìos, ferramentas e

instrumentos diversos, deverão sel compatíveis com as

erperiôncias proposta.s nos manua-is do proÍ'essor e do aluno,
assim como suas dimensões e formato, a Iìm de possibilitar
montagens precisas em relação aos rasgos e fulos constantes
das superfícies de trabalho.

A) Metodoiogia: os procedimentos expelimentais devem
.^^^^....- :-i^.--^-^^:^^ ^^--^l^,^^ ^^ -^,^-:^l 

.^:-:^^ f^--^^:l^pu55ulr i tvtI .t!ugs LUtlçrú(d5 d\J rdlçtldi rltrr!u rurlllt'ruu.
,leventìc' cacla aLivicla,le se-r',letalira,la c,:\h-Ì seqLrêiìcia.s cle

inçrrrrc,ìec narr hnilirrr n anrendìzadn :rrrave. ,la , rrmhinrr'ì,1

cje arivicjaeies ciescrìtas passo-a-passo e resoiução cíe

problemas, apresentando ainda. após cadâ segrnento. Ìevisão
cio assunLo csiLrijaclo ai.ravés de pËrguÍrias. lúariuai citr

Estudante: este conjrìnto de manuais cleverá cìescrever de
forma sequencial os plocedimentos experimentais referentes
aos tópicos citados e conter questionários e avaliações.
Manual do Docente: este conjunto de manuais deverá conter
respostas das questões de revisão, experiências, problemas
propostos e soÌuções. A aceitabilidade da proposta de
lnrnccirnenrn çer4 eletrrada tìnÁç velifií'acãn deç rr-retndnlnoias

talS L(rlll(,. lllUll(lill UU L5lLludlltL (j UUtlU5- d lllll UL LUlllPlUl.li \l

veracidade e qualidade das informações a serem Íbrnecidas
com o sistema de tleìnamento, por parte do requisitante.
As metodologias de ensino deverão ser encaminhadas ern

formato eletrônico juntamente com a proposta técnica. A
anresentacão dos materiais nedasósicos deverá ser em línsua

/,/
\."'/\\

v

www. cps. sp.gov. br
Rua dos Andradas, 140 . Santâ Ifigênía " 01208-000 " São Paulo . SP . ïel.: (II) 3324.3300
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portuguesa, dever'ão ser disponibilizados prospectos e

catálogos do equipamento constando tipo, modelo, fabricante
e contendo as características técnicas do mesmo, inclusive
ilustrado com fotos, não serão adrnitidas fotos nìeramente
ilustrativas corno forma de apresentação de catálogos e

rnetodologias de ensino.

B) Bancada de Trabalho: corrsiste em urna unidade móvel,
fablicada em armagão tubular de aço, soldada, dimensões
aploximadas: 75 x 190 x 210 crn; montada sobre 04 (quatro)
rodízios, sendo dois deles com travamento; 08 (oito) níveis de
gavetas paÍa armazenagem de painéis, localizadas abaixo da
superfície de trabalho; superfície de trabalho constituída de 04
(quatro) planos modulares fabricados de placas de alumínio
usinadas de l0 mm de espessura e dimensões aproximadas de
75 x 50 cm devendo possuir uma distribuição de furos e

rasgos de precisão, apropriados para lnoÍÌtagens de
configurações dÌversas do sistema e cuja distribuição deverá
ser descrita nas apostilas dos respectivos módulos; equipada
com superfície de rnontagem com acesso aos dois lados, para
oito painéis de componentes (04 de cada lado), posicionada
sobre cabeça; com gabinete de armazenamento composto de 3
(três) gavetas com roldanas, de dimensões aploximadas de
65x30x35 cm, em aço leforçado, soldado e pintado.

Deverá acompanÌrar: conjunto motoÍ e freio composto de
motor elétrico monofásico com velocidade constante, partida
por capacitor, potêr,cia 1/3 HP, diâmetlo do eixo 5/8",
acompanha cabo de alimentação com conector para ligação à

unidade de controle do motor. O motor deverá sel posicionado
sobre uma base de aço ajustável, que se desloca uma em
relação a outra, com parafuso de posicionamento e mecanismo
de travamento que permita o tensionamento na transmissão
por correias e cotrentes, além de minimizar desalinhamentos
causados por cargas laterais. Freio de Prony para
carregamento (faixa de 0 * 3 N.m) e medição de torque de unr
eixo, colnposto de uma unidade de aço reforçado, com tambor
de freio de alumínio, para montagem de eixos de motol com
5/8"; polia balanceada; medidor por força de mola; botão de
ajuste da carga: dispositivo de travamento por parafuso duplo.
Pacote de parafusos para montagem, classe 5 ou acima,
arruelas planas, atruelas de travamento e porcas de vários
tamanhos. lJnidade de controle do motor que permite o
controle tanto de um motor de velocidade variável quanto urn

/l(//
KI

\ ..v

,//
J
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moíor cie veìo{.riciade constanie, bem como i'ornece
instrumentos de medição para monìtoramento da perÍormance
do sìstema de acionamentot caixa de enclausuramento NEMA.
dimencÂp< qnrnwimaÀoc À^ /A . 'líì - lA r- ^i-f..i. - -^-

irnpressão da identilìcrçào dos cornponertes. Painel de
controle com botão manual de partìda do motor tipo polo
simplcs com roló de sobiecarga acionâdo Ìlor tempeiatilra,
dimensionado para 7 A; fusíveÌ do tipo "slow blow", 5 A;
chave de segrÌrança com dispositivo de travamento e

clesbravamento; unidade de controÌe de velocidade para
motores com velocidade variável; indicador de aÌimentação
ligada: medidor de colrente do motoÍ de velocidade
constante(analógico AC, faixa 0 a 10 A); medidor cle corrente

r^ ,-^t ^ ^i J^ -r^ v[r r vtjr \iurLrtuBrçU i\L, rrttÀ4 U 4 Jr'\r,
Iusível e chave de leitura momentâneâ do motor. Cabo de

alimentação principal, com plugue para tomada, devendo
forneccr cnergia parâ toCos os jtons Ca unidade dç controÌe clo

motor e 02 (dois) conectores para plugues, montados na lateral
da r"rnidade para permitir a conexão dos motores à unidade de
controle.
Caixa de engrenagens com engrenagens tipo coroa e sem fim,
relação de 20:1, 1150 RPM; I acoplamento "Jaw", tipo L,
KW, com parafuso de lìxação no Íìange; I conlunto de

laminas de ajuste para o sem-1ìm; I conjunto de laminas de

ajuste pata a carçaça; I placa de montagem da caixa de
-^-^,^ t^ -^..^4.,^^^ ^-.-,.^i^^ -t^-^^ ^..-..^t^^ IlllÈ,1!rJBlÍ5. iJdLUrl ul lr(ìldlu5Lr5. úrrLrlrdr Ìrrrird5. rlrLrliJ5 l1r

taavânl e!11-o e oo rc a.-q,ie vári cr.-q ta-manltos.

Mc'tor tle velcrciclade ,ra-riável ':niversal AC/DC, acionamento
poÍ engrenagem corn ânguio ejireito, razão cie reoução cie 52:ì,
motor universai AC/DC, tãixa de rotaçào cie U a l0 I(?M,
po'Lência 0,ó HP; cai'r-r de alirrientação cúrÌi corÌeútoí que scja
cornpatível com a unidade de oonLrole do motol e base dc
montagem para acoplamento à estação cle trabalho. Conjunto
de lerramentas para alinhamento composto por I medidor de

espessura; I nível de bolha; I r'égua de aço de 900 mm; I
nível torpedo 9" e I esquadro combinado. Conjunto de

ferramentas para nivelamento do motor e alinhamento dos
demais cornnonenle< .ôÌìlênalô ì relÁoio comnarador cortr

^ .^-.^- -t ^-l ^-.^...1P4rpallrur a-r vu Braus, r çuruurlLU (Ll, suPur r-{i?s u IJrErrusuur\rs
ajustáveis para fixação do relógio comparador; I base

magnétiea; placa de montagem da base magnética com
fixação de desencaìxe rápido e 1 espelho de inspeção. Foto
tacôr'netro industrial poltátil, mostrador LCD, botão de

sravacão. botão de memórìa. faixa de velocidade de I a 10000

íÌtt'
\t.\
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RPM.C).
Painéis Intercambiáveis: conjunto de painéis fabricados em
aço especial, pintados e corn identificação de cada
componente. dimensões aproxinradas: 38 x 50 cm, com
O2(duas) alças para lacilidade no manuseio e encaixe.

C.1) Painel composto por conjunto de eixos e demars
componentes que possibilitem as montagens estabeÌecidas nos
manuais: Eixo com diâmetro de 16 mrn x 300 mm de

comprimento em aço inoxidável; 02 unidades de mancal corn
base de ferro fundido, furo de 16 mm e colar de travamento;
04 unidades de espaçadores para o mancal com base de
alumínio; 03 unidades de assentos para o motor de velocidade
constante, em alumínio; 0l unidade de assento com sapata
rnacia; 01 unidade de acoplamento "Jaw" tipo L com furo de
l6 mm, rasgo de cÌraveta e parafuso de fixação.Acompanha:8O
espaçadores de aço inoxidável de 50 mm, sendo 20 de cada
espessura: 0.07 mn, / 0,12 mn I 0,25 nn e 0,5 rnrn, 08
espaçadores de aço irroxidável de 50 mm com espessura de
7,2 nn.02 chavetas, seção quadrada 4,8 mrn x 600 mrn de

comprimento.

C.2) Painel composto por conjunto de eixos e demais
componentes que possibilitern as rnontagens estabelecidas nos
manuais:3 eixos de aço inoxidável, diârnetro l6 rnm, sendo I
de cada comprimento: 300 riln I 200 nm e 150 rnm de

comprimento; I acoplamento flexível com garras "Jaw",
diârnetro 13 mm; 6 mancais com base em Íèrro fundido,
diâmetro 16 mm e colar de travamento; 12 espaçadores para o
mancal; 1 acoplamento por luva, diârnetro 16 mm, com
chaveta, SS e 4 assentos para caixa de engrenagens.

C.3) Painel para Unidade de acionanrento pol correia "1" e

demais colnponentes que possibilitem as montagens
estabelecidas nos manuais:l Polia, FHP, diâmetro do furo l6
mm, diâmetro primitivo 50 mm, rasgo de chaveta e parafuso
de fixação; I Polia, FHP, diâmetro do furo 16 mm, diâmetro
primitivo 75 mrn, rasgo de chaveta e parafuso de fixação e I
Polia, FHP, diârnetro do furo l6 mm, diâmetto primitivo 100

mrn, rasgo de chaveta e parafuso de fixação; 1 Medidor de
tensão da correia e I calibrador de polia.Acompanha:l Correia
seção "V" clássica, tarnanho A, comprilnento de 910 mur.

C.4) Painel oara Unidade de acionamento pol coneia "2" e

(11
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dEmais oomponenies qrÌe possibiiitem as rnontâgens
estabelecidas nos manuâis:l poÌia convencional pala correia
em "V". com entalhe simples. diâmetlo Drimitivo 80 mm e
h,r^hq tinn ôrì. I h,ìli4 ^^hl,a-^i^-.1 ha,.a ^^,".êio Âm r'\/'J

com entall.ìe sinrples, cliâmetlo pÍimitivo 110 mm e bucha tipo
QD: 2 buchas do tipo QDr I polia convencionaÌ pâra coÍreia
em "V", com cntalhc duplo, c1iâinetio irrimitivo 90 inm e

flange cônìco; I polia convencional parÍì correia em "V", com
entalhe duplo, diâmetro primitivo 140 mm e flange cônico; 2
buchas com flange cônico; I polia Wedge pala corleia em
"V", com entalhe simples, diâmetro primitivo 65 mm e bucha
tipo "taper lock": I polia Wedge para correia em "V", com
entalhe simples, diâmetro primitivo I l0 mm e bucha tipo
!(+^-^.- l^^r-1'- a r-,._-l^^,_ !.'.-^ tla^_-,... l^^r_' Â,.^_--.-^.-r-^-4 -^_._.-t^..L<lPçl tu\,r\ LrPU [dPçl lut,l\ ,11!,ulrrPixlllÌd,z l,ullçla1s
em "V" tamanho B, comprimento 1000 mm; I correia Wedge
3V, comprimento 900 mrn; I correia perfil B, comprimento
990 mnr ç I ccn'eia rn'r "12" perÍiI À complimonto 1500 rnm.

C.5) Painel para Unidade de acionamento por correia "3" e

ciemais eomponentes que possibilitem as montagens
estabelecidas nos manuais:2 polias para correia dentada com
16 dentes e passo de 3/8 de polegada; I coroa dentacla FI'I'D
com 24 dentes e bucha tipo QD; I coroa dentada I-ITD com 30
dentes e bucha tipo QD;2 buclias tipo QD com diâmetlo l6
mm; I esticador de correias de 1 10 mm e I polia de passo
,,^-i;,,^i 

^ ^^*^^^L-, i ^^--^i^ !^^r^r^ .l^ l. .*.- ., rì^^ ,*-.! Jt lJl ll'i1\,t]'llPJ
,le conrnlitnenioe na<so de 0 5 mm e 1.,'r'reìr IlTl) niçsod.
R rrrrr x R60 rrrrn rle crrnrnrinrentrr.

C.6) Painei pala Uniciacie <ie acionamento pol collente " i" e

clerriais coilipoÌìeÍìtes que possibiliteni às Íììorìtageiis
esiabeleoiclas nos rranuais:3 Coroas denlaclas, diârnetro 16

mm, passo 40, cada uma com os seguintes númelo de dentes:
30 120 e l5; I extrator para correntes de #35 a

#60.Acompanha:l Corrente, #40, passo de 13 mm x 1.000
mm de comprimento e 0l unidade de emenda para corrente
#40.

/- 'rr n^:..^l --..- r r..:-r^l^ l^ ^^:^-^^-^-.^\./ I r üllrçr l,rdlar Lr tqüul- urJ irtlu ül,tç tu PUt lullç tç z ç

demais componentes que possibilitem as montagens
estabelecidas nos manuais: I coroa para corrente de roÌos
c)upla, 23 dentes, bucha tipo "taper lock"; ì coroa para
colrente de rolos dupla, Ì5 dentes, bucha tipo "taper lock"; 2
buchas tioo "taoer lock": I oolia oara corrente tioo "silent''

,.:. . )
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com 17 dentes; 1 separador de corÌ'ente; I esticador: de
correÍìte e I supofte para o esticador de cotrente.Acompanha: I
coffelÌte tipo "silent" com passo de 13 mrn x 900 mm de
comprimento; 1 corrente de lolos simples #40 e 3000 mm de
comprimento e 1 corrente de rolos dupla com passo de l3 rnm
x 1200 rnrn de comprimento.

C.8) Painel pat'a Unidade de acionamento por engrenagem "l"
e demais conìponentes que possibilitern as montagens
estabelecidas nos manuais:3 engrel'ÌageÍìs cilíndricas de dentes
retos, diâmetro do furo l6 mm, diâmetro prirnitivo 300 mm,
sendo cada urÌìa com os seguintes númelos de denles:24 I 36
e 48 dentes e ârrgulo de pressão de 14,5 glaus; 2 engrenagens
cilíndricas de dentes retos, diâmetro do furo l6 mm, diâmetro
primitivo 400 rnrn, sendo cada unìa com os seguintes números
de dentes: 80 e 64 dentes, ângulo de pressão de 14,5 graus;2.
Engrenagens cilíndricas de dentes retos, diâmetro do fulo l6
mm, diâmetro primitivo 400 mm, sendo cada uma com os
seguintes números de dentes: 24 e 64 dentes, ângulo de
pressão de 20 graus; 1 de Caliblador de per'fiI de
engrenagem.Acompanha:l spray de teflon e I motor com
velocidade valiável.

C.9) Painel pata Unidade de acionamento por engrenagem "2"
e dernais compolìelìtes que possibilitern as montagens
estabelecidas nos manuais: 2 engrenagens cônicas, diâmetro
primitivo de 30 mrn, 18 dentes, diâmetro do furo 16 mrn e 2
engrenagens helicoidais, diâmetro primitivo de 300 mm, l0
dentes, diâmetro do furo 1 6 mm.

C.10) PaineÌ para acoplamentos e dernais componentes que
possibilitern as montagens estabelecidas nos manuais: I

acoplamento metálico para engrenagem com luva e kit de
vedação; 1 acoplamento para corrente de rolos dupla metálica;
I cobertura para acoplarnento para corrente corn kit de
vedação; 1 acoplamento tipo "Grid"; 2 buchas tipo "taper
Iock" para o acoplamento tipo "Grid"; 1 cobeftura para
acoplalnento tipo "Grid" com kit de vedaçãol I acoplamento
com elastômero e I acoplamento com flange metálico, tipo 4
parafusos.

C. I I ) Painéis para mancais e demais compoÍÌentes que
possibilitem as montagens estabelecidas nos manuais:

(1
/.$
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C.ìì.i) iviancais pianos: 2 assentos para mancai piano, em
aço, orifïcio para encaixe por pressão, largura 35 mm, altula
54 mm e comprimento de 120 mm: 2 mancais planos. tioo
1"./â ah hÍ^h-è a ,ìiâ--+"^ l^ íì'"^ I Á *-' , -.-^.i" -l^-^"
tipo luva, em bronze, diâmetro do Íuro 16 mm e ranhura de
IubrìÍìcnçõo tipo l:2 arrueÌas axiais dc bronzc;2 colarcs dc
tÍavamento, tipo anel, paia eixo; 2 Copos de óleo; 1

Ferramenta- eìe inserção e extÍâção de mancais planos e 2
graxeilas tipo "Zell<".

C. Ì 1.2) Mancais de rolamento cle esÍèras: Deverá conter
componentes que permitam o estudo de várias configurações
de montagem ìncluindo Íìxo, Íìutr"rante, simples e duplo; I
--:-.,. ---.--^ I . - ,. : . - ^ - - - - - - ! ^ l^.--^.-.^-^--- r t...-^ ,!-.çlÀr, Palla1 rrçlllalllrç tu uç tllullLilgçIl !tu5 rtalll!.alrò, I l(rval rlç

instalação cle mancais #1, tubo de aço, 120 mm de

comprimento e 30 mrn de diâmetro externo; I luva de
instalaçãc de manceis #2, tr-rbc dc aço, l2C mm de

compriÍnento e 38 rnm de diâmetro externo; I mancal de
rolamentos esféricos convencional de carreira simples; 2

ma,ncais d.e rolamentos esléricos, bÌindados, tipo Conra-d; I

eixo de acionamento de cabeçote, com âcior'râmento por
ambos os Ìados, em aço inox, rebaixado para parafusos de
tlavamento, com entalhe para montagem de acopÌamento,
chanfrado para montagem de vedação, com aproximadamente
330 mm de comprimento e 28 mm de diâmetro;2 supoúes de
.-^^.^^^:^ Í..,^^ ,o 

-- 
1^ l^...,.-^ r c^ 

-.- 
I .rrd Ldt5 [.\u5. Lllt <llu tu.\. Jo Í (lç t! gÚrJ. rJU ÍriÍ ul

iÌltrrr'ì e 140 inr,r de cõirrnrinreÍ1, ! c{ri'ì i:rirelas de irrh ificacàrr
e en,^rivc rr,ìrâ rêiênÍôrêç l crrnnr're ,le rn,rn, al flrìirì,ìnit. ÈrÍr. :,,
âço llìox, Jõ l.ÌìlÌì de Ìafgura, t)u nìrì1 0e allr a e I4u l1'ìlìì de
comprimento, com janeias de lubnilcação e encaixe para
rci.€nLores; 2 piacas clc fixação cius rttancais coni circaixe piir'zr

retentores; 3 sacacioles externos de mancais, 3 lanrzrnhos; 1

separador de mancais e I pacote de papel para plevenção de
corrosão.
C.ll.3) Mancais de rolos: Deverá conter componentes que
permitam o esludo de mancais de rolos cônicos em várias
configurações de montagem; 4 mancais de rolos cônicos com
.ônÍì c .ôrìê l eivo de ,ìr'iíìnâmentíì de cahecoïe r'om

actu d tts lu l-r,t il tuu5 (r5 tituu:. gl .,1LrJ luÀ- tuulllÀ.lur, P! .r

parafìsos de tÍavamento, com entalhe para montagem de
acoplamento, chanfrado parâ Ìnontagem de vedação, com
aproximadamente 250 mm de comptimento e 30 mm de
diârnetro; 1 Iuva de ;nstâlâção em Í'onna de copo para mancais
clc rolos #1. tubo de aco- I20 mm de comorimento e 50 mrl de

t'i
Yt
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diâmetro extemo, espessura de parede de 16 ga; 1 luva de

instalação cônica para mancais de rolos #4, tubo de aço, 120

mm de comprimento e 48 rnm de diârnetro externo, espessula
de palede de 16 ga: I sacador interno de mancais; I pacote de
graxa de Lítio, I lb; I porca de travarnerìto de mancais, tipo
"tapellir,e"; I polca de travamento de mancais, tipo
"bearhug"; I porca de travamento de mancais e arruela de
travamento, tipo "fafnir"; I sujeitadol de mancal tipo seguidor
poÍ copo; 3 espaçadores do seguidor por copo, espessura de

0.12 rnrn; 3 espaçadores do seguidol por copo: espessura de

0,I8 mlr; I sujeitador de mancal tipo batente; 3 parafusos da

capa do sujeitadol de mancal tipo batente com fulação para o
fio de segurança; I carretel de fio de segurança de 0,6 mm de
diârnetro e I espaçadol de mancais.

C. 1 1 .4) Mancais de contato angular:
Deverá conter componentes que permitam o estudo da
montagem e operação de mancais de contato angular em
configurução sirnples e em sequência; 2 mancais de contato
angular'; I espaçador de mancais para montageln dos rnarrcais
contrapostos e I assento pala vedação.

C.l1.5) Ìdentificação de mancais: I urancal de rolamentos de

esfera com auto alinhalnento; I mancal cônico de rolos de
carreira simples com copo e cone e 1 mancal cônico de rolos
de carreira dupla com um copo e dois cones.

C.l 1 .6) Aquecimento de mancais: I lápis indicador de
temperatura, 60'C; I lápis indicador de temperatura, 120"C; I
par de luvas resistentes à temperatura; I mandril para
aquecirÍìento de mancais; I aquecedol de mancais. tipo
cerâmico,2 A, corn superfície de 120 x 120 mm, proteção
exterrla contra o calor, faixa de ajuste de temperatura de 25-
360'C e alimentação de energia necessária de 250 W.

C.11.7) Cornponentes de vedagão: Consiste em vários
tamanhos e tipos de vedações que são pro.ietadas para serem
instaladas dentro dos assentos dos mancais e vedar o eixo do
cabeçote para o uso corn lubrificação, devendo conter no
mínirno, 1 vedação rnecânica de eixo; 4 retentores de eixo tipo
O-ring;2 retentores de eixo tipo CRW I; 2 retentores de eixo
tipo VRI; I assento de retelìtoÌ, erl aço inox, pala eixo
vazado; I assento de retentor, ern aço inox. pala eixo maciço;
1 nuncão de fornrato circular: I matetial oara iunta: I

(
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compasso; i letentol cie eixo, para retenção e excÌusão, tipo i;
I Íetentor de eixo, para retenção e exchtsão, tipo 2; I retentor
de eixo. Dara Ì'eter.ìção e exclusão. tino 3 e I assento oara
retentcr n]ecânico.

2.1 INSTALAÇAO D() OBJETO
Responsabilidade pela insialação gÍatuita o(s) o'ojeto(t,
segun(io os termos e especificações dos anexos, l.Ìo prazo
cstabclccido ncste contíato:

Efetuar, após a montagem e instalação dos objetos,
aeompanh4eles de repÍesentantes da CONTRATANTE, a,s

1àlhas ou defeitos eventualmente encontrados deverão ser
pr'oÌÌiiltiÌeÌìie r'elraía.iüs or.r >rrbs'Lii.r.ridus pcia COì{TRATADÂ
sem ônus para o CONTRATANTE, mesmo quando o delèito
não possa ser corrigido no local.

A instalação, ajuste c/ou configuração, dos equipamentos
deverá ser executada no prazo máximo de até l5 (quinze) dias
da data de entrega do ob.ieto.

2,2 DA GARANTIA/VALIDADtr DO OBJETO
2.2.1 Garantlalvalidade do produto, ser'á no mínimo 12 (doze)
meses, contados a partir da data cle reçebimento definitivo clo

produto.

) ) ) iJr'.""r.,' "..i,',1,' ,i. ..',','ii,' *. l',"'... 
' 

, . , . . * . ; , I , 
' 
, I .

,,lnr arÀn car c,rhcrirri,'loc cên hêhh',h À,ì"c 
^âÍô 

â a^htÍârâh1a

peças oLr partes (ieiè;tLrosas. sai\o qLrantio u cicièiio jur
pl'ovocado por uso indevìdo do produto, devidamente
oornplovacÌo.

2.3 TREINAMENTO
Dever'á sel ministlado treirìamento operacionâ1, piÌra Íìo
nrínimo 6 (seis) servidoles, con'r oÍÌrga horalia mínima de 40
(q Lralenta) horas,
O tleinzrmerrto dever'á ser mir.ristrado no enclereço Rua Pecllo
lì;.."r,, .oìn \/il. á,,. lì.'.Á,1;,,. fì.,.,.,, qlr f Fp ôÁ)OÁ-

22ii, coliericio f,or' coiÌia aia CorÌit;Ìtaaìa ïo(ios os gerstos

oriunclos do treinamento como: llâÌlsporte, es[âdia,
alimentação, material didático, apostila, e or,rtros mais.

'Ç ;.
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PROCEDÊNCIA: ÌMPORTADO
MARCA: AMATROL
MODELO: 950-ME1 +95-ME2+95-ME3

IT ESPEcIFIcAçÃo no os,mro UND.
MENS.

QUANT

04

coNJUNTo nrnÁrrco PARA ESTUDo
arr,rclçons na uncÂNrcA Dos FLUrDos

DE

Descrição geral:
O laboratório deve ser constituído por aparatos essenciais para
estudo de Mecânica de Fluidos, abrangendo os priucipais
experimentos necessários para â compreensão dos fenômenos
no meio líquido. Por tneio de bombas centrífugas, a água do
reservatório deve ser bombeada por uma tubulação com
diversas válvulas com intuito de controlar vazão e a

associação entre as bombas. O sistema deve possuir um painel
onde são apresentados irìstrumentos de rnedição de pressão
variados, com no mínimo manômetros simples, diferencial e

piezômetlos. O mesmo painel deve possuir controle de

velocidade e acionamento individual para as duas bombas. Ern
outro painel deve existir uma tubulação mista, com várias
secções de tubulação e vários elementos de conexão com
tomadas de pressão pala estudo de perda de carga. Deve ser
disposta uma ârea para troca de aparatos de medição de vazào
para que sejam estudados individualmente, possibilitando uma
comparação entre eles. Nessa mesma área deve ser possível
instalar vários módulos para estudos específicos
individualnTente.

Composição mínima requerida:
O laboratório deverá ser constituído por urna bancada com
dirnensões entre 2,0 e 2,5 metros de comprimento x 1,5 e 1,8

metros de altura x 0,5 e I metro de largura. Esta bancada
deverá cornpor1ar módulos de expansão possibilitando um
upglade de experimentos para o laboratório. A estrutura
deverá ser metálica com pintura anticorrosiva e rodízios com
freio para facilitar eventuais locomoções. Deverá conter um
reservatório de plástico para recirculação de água com
capacidade entre 100 e 150 litros, e o rnesmo deverá contar
com uma boia de segurança que impeça o acionamento das

bornbas caso o nível de ásua esteia baixo. Deverá conter urn

UND. 0l
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seguncio leservaiór'io auxiiiar superiol com capaciciacie úiii cie

Ì0 litros, com mostrador de nível gladtLado qLre possibilite a

medição de quantidade de água em litros. Esse tanque deverá
tar rrmo r,Áìrlrla ,lo aoío-n"- ^"^ ^".-.1^ .k^"+. liL-"- -

passagem de água poÍ gravidade até o tanque principal
possibilitondo uma prútica dc mcdição dc vazão volumótrica
cm função do iemiro. A entlada de ágria do reseivatório
auxiliar deverá ser atravós de r-rm eana-l retangrrlar com pelo
menos 500 mm de comprimento e supofte para instalação de
vededouros com fendas para ensaios de coeficiente de
descarga de ditèrentes Íormatos tais como: "V" de 90', "V" de
30o e retangu lar.
A bancada deverá contar com duas bombas monobloco
Llrrdòll,a!5 L,Ullt PUIçllL,li! lJltllç llZ ç l r Vi:lZiLU lllatÀlllltt çIlLlç
5 e 9 metros círbicos por hora e controle de lotação individLral
através de invelsol de frequência em um painel de comandos.
Na sLtcção d*s bombas deverão cxistir válvulas dc "Pó" para
evitar retorno da âgua. Na tubulação de lecalque dever'á ter
dois pontos de abeftura para escon a das bombas.
A tubulação deverá, ser em PVC industriâl Schedr-rle 80 para
segurança do sistema, e o circuito hidráulico deverá
possibilitar associação das bombas em série e paraleÌo por
meio de abeÉura e fechamento de válvulas esféricas. A
tubulação dever'á contal com sistema tipo engate rápido de
retenção automática para que possibilitem a medição de
p,iessao cilì vaiios poiìtos Go iisleiììa.

De,rer'á ter '"rrn tlecho em a.berio do circLrito hìdráLrllco que
possìbìÌìLe a intlociução cje cìiÍelerrtes nreciitiores ,.ie vazào,
incjuindo no mínimo: tÌÌbo estático de Pitot. VentLrri. placa de

oliiício, r'oiârnei.ro e elcirônico iipo Lurbina. ì.icssi: ireshL)

deverá sel possível alimentar outfas unidades a parte para
experimentos adicionais incluindo no mínimo medição de
pelda de carga em tubo rugoso e válvulas tipo Esfela, Globo,
Gaveta, Agulha.
A bancada deverá possuir um painel verlical para estudo de
perda de carga em tubulações e conexões variadas, incluindo
n,' minirnn trrhrr licn I'rh,ì reLO aOm dìlererìtÈs diinrttrOS.
expziiisão e çoiiii'ação súbita, crirva coin iaio cie 50 nili'r, cui'va
com raio de 100 mm, cotovelo de 90", cotovelo de 45",
conexão tipo "T" e conexão tipo "Y". Esta tubulação deverá
ter no mínimo l2 pontos de medição de perda de carga com
sistema tipo engate rápido de retenção automática para que o
aluno nossa mudar o nôntÒ de medicão a ouaiorrer momento
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com o sistema em fuÍÌcionamento.
O painel de controle deverá contqr acionamel'Ìto e variação de
velocidade individual para cada bomba, além do acesso ao
display dos inversores para pararnetrização e visualização das

frequências.
Deverá conter um painel de instrurnentação contendo 1

manômetro com escala de pelo menos 0 a 3 bar, I vacuômetro
com escala de pelo menos -0,5 a 0 bar, I rnanômetro
diferencial com escala de pelo menos 0 a 0,5 bar, 1

manômetro corn escala de pelo nenos -0,5 a 1 l:ar e 2
mauôrnetros tipo piezômetros corn pressurização a partir de

um compressol manual e colr botões pala subir e descer a
escala automaticamente utilizando a pressão do cornpressor.
Todos os manômetros deverão ter conexão de tomada de
pressão e sangria a parÍir de engate rápido para medição mais
prática.
Deverá conter urn módulo compÌementar para experimentos
de Número de Reynolds, que poderá ser posicionado sobre a

bancada e alimentado com a água da mesma, através da
conexão flangeada com rosca. Este módulo deve ser'

constituído por 1 estrutura metálica com pintura anticorrosiva,
I reservatório de acrílico tl'ansparente para visualização de
nível, mecanismo para eliminar turbulência na entrada da
água, I medidor de temperatura da água uo ponto de descarga
e vertedouro para evitar o trasbordamerlto do reservatório.
Deverá ter um reservatório de líquido com corante em vidlo
transparente com válvula esférica para controle do fluxo do
líquido com corante que descerá por gravidade até urna agulha
de aço inoxidável que será instalada concêntrica ao tubo de
visualização do fenôrneno. Deverá ter um tubo de acrílico de
pelo rneuos 0,5 rn de comprimento, conectado ao reselatório
horizontahnente. Esse tubo deverá possibilitar que os alunos
visualizem o comportamel'Ìto do líquido com corante fluindo
em meio à água, observando o escoarnento ern regirne
laminar, transitório e turbulento em função da vazáo e

viscosidade. A vazão deverá ser controlada através de uma
válvula globo ou similar na saída do tubo de acr'ílico. A
entrada de água dever'á ter um aquecedor para alteração da
viscosidade da âgua durante o experimento. Esse aquecedor
deverá trabalhar com pelo rnenos 5000 W com proteção
através de disjuntores e fiação de 4 milímetros quadrados. O
aquecedor deverá ter pelo lnenos 6 temperaturas ajustáveis.

Manuais com material didático de anoio ao corÍ)o docente:

fi/\'.\

V,/J

www. cps, sp. gov. br
Rua dos Andradas, 140 . Santa Ifigênia . 01208-000 . São Paulo . SP . Tel.: (11) 3324.3300



t--fl'*xry " ÃÕ
d &@eeld glÍ.1! E! Ê !':!..,1.. E n!t=!g
il !',r1, a soLrr,r GOVERNO DO ESTADo

Âdministnação eentral
Núcleo de Cornpras

O iraiciware cievcrá r,ir acompanharìo por um materiai ciiciático
para melhol utilização do sistema, o mesmo deverá conter'
pelo menos os seguintes tópicos: Introdução ao tema
ohnrdadn .ìêÍâìhâmêht/\ rÁnninn .-in cioía-r -- --""ì^ /

experimento; procedimento de instalação e montageln;
proceCimentcs de ensaio, cperação e calibração: amostras dos
resullados e conchrsõcs do cxpcrimuito.
Os procedimentos experìmentais devern possuir informações
correlatas ao materiaÌ teórico Íbrnecido, devendo caCa
atividade ser detalhada com sequências de instruções para
facìlitar o aprendizado através da combinação descrita passo a
nasso e resohroão de oloblemas.
O material didático deve trazel o detalhamento de pelo os
-^,,,,:.-+^^ í..-,^^r: -^ ^^ ^ -r^ ^rL-.-^rvËu'rL!5 ç^Pçl ll llçl Ìrus. rÌrvçsLrËd\,du uu arrLLlrar lllarrlulttçLtlual
contra clescarga; Coeficiente de descarga para as fendas com
formas retangular e diferentes ânguÌos ern "V"; Estudo da
transição entre o cscoamcnto laminar c turbulontc;
Detelminação dos números de ReynoÌds de transição e
comparâção com valores aceitáveis; lnvestigação do e1èito da
variação cÌe viseosida-de em Íìrnção da, va,r'ìação da, tempera,tDra
do líquido; Estudo de perdas de carga em diferentes tubos,
conexões e válvulas incluindo no mínimo: tubos lisos, tubo
rllgoso, tubo reto com diÍèrentes dìâmetros, expansão e

contÌ'âção súbita, curva com raio de 50 mr,r, ctnva com raio de
100 mm, cotovelo de 90', cotovelo de 45o, conexão tipo "T",
^^-^.,^^ .:-^ ri1/ ' .,-:1...1^^ r:-^ Í-^c^-^ t l^L^ /-^.,^,^concXao IÌpo I . Val\tÌlaS IlpO LSICíC. ülODO. \raVCiA C

Aqiillia: Il,stiiíio de ineciicão ci.e ;ta-zão eiii clifereirtes
i nsL!-r !men1( ìs,ìc me.l iczìo incl uindc' nc' mínimc': usc' .la esc,ala

;.em um tanque volumetflc(), Íìeoloof oo tuDo estallco de rltot,
meciiciol iie Venturi, mecliclor cie piaca cie oriÍicio, meciicior
ioiâiÌìetio, r'rreciiciol eietrônioo iipo tur'oina; Deseiripcniro c

eficiência de uma bomba centrífuga; Operação e oonstrução
da bomba centrífuga; Medição da altura manométlica;
Conversão entre pressão - altura manométrica; Características
de pressão / vazão de bombas centrífugas; Altura de sucção
disponível; Enchimento da bomba; Carga de velocidade e

carga de aceleração; Dimensionamento e seleção de bombas
cerrtr'íÍìroec í-arar.teríctií'ac ,4e nnelqr.àn em narnleln de drra.
L ^ --^ L^^ ^:-^:r^-^uul Uals 5 ll altt5. \ dtdutgt t5Uta5 clç ulJçt.1L, alu ll 5gt lL qu

duas bombas sirnilares; Características de operação em
paralelo de duas bombas simiÌares l'uncionando em diferentes
velocidades; Calacterísticas de operação em serie de dr"ras

bombas similares Íìrncìonando em dìÍèrentes veÌocidades.

(:))
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2.1 INSTALAÇÃO DO OBJETO
A instalação, ajuste e/ou configuração, dos equipamentos
deverá ser executada uo prazo máximo de até 15 (quinze) dias
da data de entrega do objeto.

Responsabilidade pela instalação gratuita o(s) objeto(s),
segundo os termos e especificações dos anexos, no prazo
estabelecido neste contrato ;

Efetuar, após a montagem e instalação dos objetos,
acompanhados de representantes da CONTRATANTE, as

falhas ou defeitos eventualmeÍÌte encontrados develão ser
prontamente reparados ou substituídos pela CONTRATADA
sem ônus pala o CONTRATANTE, mesmo quando o defeito
não possa ser corrigido no local.

2.2 DA GARANTIA,/VALIDADE DO OBJETO

2.2.1 GarantiaJvalidade do produto, será no mínimo 12 (doze)
meses, contados a partir da data de recebimento definitivo do
produto.

2.2.2 Durante o período de garantia, se houver necessidade,
deverão ser substituídas sem nenhum ônus para a Contratante,
peças ou paftes defeituosas, salvo quando o defeito for
provocado pol uso indevido do produto, devidamente
complovado.

2.3 TREINAMENTO
Deverá ser nrinistrado treinamento operacional, para uo
míninro 4 (quatro) servidores, com carga lroralia mínima de

40 (quareÌìta) horas.
O treinaurento deverá ser rninistrado no endereço Rua Pedro
Rissato, n"30 - Vila dos Rerrédios - Osasco - SP CEP 06296-
220, collendo por coÍìta da Contlatada todos os gastos

oriundos do treinanlerlto conÌo: transporte, estadia.
alinrentação, lnâteriâl didático, apostiÌa, e outros mais.

PROCEDENCIA: NACIONAL
MARCA: NOVA DIDACTA
MODELO: MF1000 COMPLBTA + NRI 00

r)
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0lÌ IìTÌì

í-íìì\ÍITÌÀÌ-ríì Íìf fì^'t t4-aì rc'rrrÍìíì Í\D

SISTEMÀ DE TREINAMENTO EfoT TROCÀDORES DE
í-AT íìD

A unidade requisitada deverá ser composta por todos os
equipâmentos necessários para o estudo e análise das
aetrnreríctinac ánc trnnoãnrac /1a ^âl^É nô;c "i;li,ôÁ^c ^-
indúrstria. Deverá executar ensaios experimentais variando a
tcmprfltrrril tils ,:ullcntcs ric cntlltcia parii lroca tdl'mica e as

vazões das linhas. O sistemo deveró possuir no mínimo 04
conlìgurações comutáveis de sistemas de troca térmica, sendo
eies os tlocaciores de caÌor duplo tubo, trocacior rìc cerìor casco
e tubos, trocado de calor por placas e Vaso encamisado com
aquecimento por serpentina interna. A bancada de trabalho
deverá possuir um supoúe vertical capaz de sustentar um
sistcma indcpcndcntc dc aouisição dc dados quc dcvcrá scr
fornecido junto âo sistema. O sistema de aqLrisição de dados
eleverá ser eapaz ele se eomrrnieal ele Íbrma on-line eom a

bancada, capturando dados, gerando curvas e perfis clas

grandezas estrrdadss durante o ensaio.

a ^.-íÌ.-.,-^^;^ .--i.-:.--^ ^^.-^..^i^ .-^ ^:^,^.--^.\ r^ri'tsLrr4\(r(, rr"r"r'd r5Prr\rud rru srsr!Írd,

vazão de água quente e fria aos trocadores de calor e todos os
instrumentos necessários pala medição do desempenho da
tÍoca térmica. lodas as conexões entÌ'e as linhas de

Í'ornecimento de água quente e Íìia da bancada principal e dos
trocadores dc calor deverão ser do tipo engate rápido
permitindo a troca simples e segìira dos elementos sem
necessidades de eÌementos especiaìs para realização dâ troca.
Os conectores para fluidos quentes e fluídos frios deverão
possuir l'ormatos difèrentes a fìm de evìtar acidentes e/ou erros
ul upsl11\du. \,/s LUrsrrurç5 (lsvLiJU pu5ì)ull u'r \qudrlu/
termopares tipc K acopiacios para rneciìção cia ternperutura cie

entrada e saída dos tìuídos nas linhas, o sistema de controle de
fornecimento principal da água do conjunto deverá ser
efetuados por válvuìas agulha e medidores de vazão tipo
turbina com display digital no painel vertical para indical a

vazão de oDeracão. A bancada dever'á nossuil nível de

tr
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QUANTu lì t_r.
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intensidade sonora rnenor que 70 dB (A); Comprirnento entre
700 e 800 mm, altura entre 580 e 650 mrn, largura entre 550 e

650 rnrn; Alirnentação eléïrica: 220 VAC (monofásica) 60 Hz;
requisitar alimentação de água fria com vazão de 400
litros/hora, e no máximo 0l (urn) dreno.

A bancada deverá ser construída em aço com pintura
anticonosiva, de forma a permitir a conexão vertical de
painéis corn instrurnentação e controle, bem como o sistema
de aquisição de dados que será fornecido. Deverá possuir uma
platafonna horizontal para conexão dos trocadores de calor'
com sistema de fixação por porcas e parafusos. O sistema de
fornecirnento de água quente e fria da bancada deverá ser
provido de: 01 (urn) rnódulo de serviço tipo tanque para
armazenamento de água quente com capacidade entre 7 e 8

Litros, 01 (um) Sistema automatizado pala alimentação de
água no tanque de serviço provido de um sistema de

aquecimento por resistência elétrica com potência entre 2,5 e
3 kW, controlador PID e display digital da temperatura do
fluido quente no painel vertical (o sisterna deverá possibilitar
o ajuste da temperatura de Set Point do fluído quente); 01

(urna) bomba pala circulação da água quente com vazão entre
3,2 e 3,8 L.min-1 ern I bar, 03 (três) indicadores de nível tipo
boia posicionados em diferentes alturas do tanque; Sistema de
proteção para sobre temperatura; Nível baixo de água e

transbordamento.

A bancada principal deverá possuir em seu painel vertical: 02
(dois) displays digitais capazes de indicar 04 (quatro) leituras
de temperatura do sistema e 0l (urna) vazáo de processo,
divididos de forma que cada display forneça todas as

informações necessárias de cada linha; 08 (oito) soquetes pal'a
termopares tipo K interligados aos displays para que cada
display seja referente a uma linha de processo; 03 (três)
lârnpadas indicadoras, interligadas as boias internas do tanque
de fomecimento de água quente para indicar o nível do tanque
em operação; (02) conectores fêrneas rj45 8c para conexão
com o sistema de aquisição de dados.

O sisterna deverá possuir uma unidade para execução de

experimentos com um trocador de calor dupÌo tubo. Deverá
ser composto por 02 (dois) tubos, um dentro do outro, o tubo
externo devela ser de acrílico transparente resistente à
temneratura com diâmetro externo entre 30 e 35 rnrn e

(
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ciiâmetio inteino entre 2A a25 mm c o tirbo intcriìo deveiá sei
labricado ern aço inoxidáveÌ para rnelhol troca térmica com
diâmetro extenìo entre I 0 e 12 rnm e cliâmetro interno enlre ÍÌ

^ lll *,- íì +.,L^ ;-+---^ ,l^.,--Á +-^---^-r^,. ^ íì,,ir^

tubo externo deverá transpoÌtal o fluído frio segundo as

normas operacionais. A ár'ea de tloca tér'mica ontÍe os lullos
deverá ser de 0,02 rrr2. O trocadol de calor deverá
proporcionar a lroca entre configulação em fluxo paraÌelo ou
confìgulação em fluxo contracorrente. O trocadoi dever'á
possuir no mínirno 02 (clois) termopares tipo K posicìonados
na metade do intervalo de troca térmica, possibilitando
rcomnanhrr i lemnêrâtrrrâ medin da linlra o estrrdo corn

metade da troca térmica ou estudo com área total de troca
Lór'nriça rio irocarior de eaior.

O sistema deverá possuir uma unidade de aquisição de dados
coíìteiì{lo urn I larclr,vare clLrc cicverá possibiÌitar â capiüÍâ,
monitoramento e apresentação dos valores das variáveis
adquiridas do processo, em tempo real. Deverá utilizar
tecnologia digital resistente a ruídos eÌétricos.

Deverá possuir entradas digitais para conexão de sensores não
especificados. ou seja, reconhecimento automático. de forma a
tornar a configurâção dos experimentos mais ágil e prática. A
intelfàce deverá possuir entradas adicìonais para transdutores
t: scÍìsoÌes cic pacirõcs indusúiais corno: dìsposiiivos digiiais
;- .1-"i^^^*^-r^ ,l^ ^"^""Ã^ -^;;,1^"-" .i- ,,"-à^ -vv PrlrJqvr

Deverá possibilitar a Íìxação na própria bancada de trabalho e

ser compatívei com tocjos os sensores e sistemas cia unìdacie.
A unidade dever'á apresentar conexão corì computadoles
atravós de interface USB.A Lrnidade deverá possuit um
software em português ou inglês com no mínimo as seguintes
funções: Gravação ar-rtomática dos dados adquiridos ou
entradas manuais; Apresentação dos dados em tempo real
tânto em forn-rato digital quanto analógico; Íèrramenta para
âv^^pr4^à^ ,t^ Á-Á^. . ^"'"". ^Í"r.1^"-.. rlê .^n'.,^FA. Éaâli?âF

cáìcuios definicios peic' 
'rsuá-r-ic', 

em ierrrpo reai; criaçiro cic

gr'áficos e tabelas de dados. Todas as lìnções deverão ser
expostas em uma tela padrão que deverá fazer reÍèrência ao
hardware lbrnesido, exemplificando posicionamento dos
termopares e correntes, valores obtidos e características do
harciware em estudo.
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Corrsiderações sobre a aceitabilidade:
A proposta dever'á sel apresentada em língua portuguesa,
conter as características técnicas detalhadas. dirnensões e
quantitativos de todos os elementos do laboratório. Deuando
aplicável, deverá incluil algumas telas capturadas dos
softwares. Junto com a proposta deverá sel apresentado
catálogo com fotos dos sistemas e dos módulos (não sendo
aceitáveis lotos meramente ilustrativas) de forma a pelmitir a
verificação da olerta e sua consistência. Não serão aceitas
propostas cujo texto indique cópia e cola do edital. A análise
técnica da proposta de fornecimento será efetuada com a
verificação da veracidade das infonnações fomecidas, através
do: manual do aluno e do professor (preferencialmente em
língua portuguesa, opcionalmente em língua inglesa, devendo
no ato da entrega do sistema de treinamento, estar em língua
poduguesa, salvo softwares de sirnulação e controle). Será
desclassificada a proposta que aptesente divergências entle o
texto de proposta eletrônica postado em local próprio do
sistema e a proposta efetivamente enviada para análise da
comissão julgadora a firn de evitar propostas que induzam a

comissão julgadora ao erro. Portanto, todos os materiais
anteriormer'Ìte descritos deverão ser d isponibilizados para a

equipe técnica.

Será exigido após a fase de lances as apostilas e/ou manuais
com material didático de apoio ao corpo docente.
Apostilas e/ou manuais com material didático de apoio aos

utilizadores e ao corpo doceute deverão conter pelo menos os
seguintes tópicos: lntrodução ao tema abordado; detalharnento
técnico do sistema em ensaio / experirrerìto; procedirnento de
instalação e montagem; procedimentos de ensaio, operação e

calibração; amostras dos resultados e conclusões do
experimento.

Os procedimentos experimentais deverão possuir informações
correlatas ao rnaterial teórico fornecido, devendo cada
atividade ser detalhada com sequências de instruções passo a
passo para facilitar o aprendizado e a obtenção dos resultados
esperados. A bancada de trabalho deverá ser capaz de
possibilitar diversas rnontagens e experimentos de troca
lérmica, a unidade deverá ser capaz de realizar no mínimo os
seguintes experimentos: demonstração da transferência de
calor de url fluído a ôÌltro âtrâvés de uma narede sólida:

/t)
( ,t,
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cáiculo do baianço energéiico e elìciência; compalação de
clìferentes tipos de trocadores de calor em termos de
desempenho, tanranho e crrsto relativo; denronsl.raÇão da
L'pçrdçau uL, rluÀu-par4Ìçlu ç uunLla llLtxo llg uuçi1ltufg5 !tË
calor; medição do coelÌciente de transl'etêneia de ealor; efeito
da laxa tle vazão de lluícÌos e lor'ça motriz (diferença de
temperâtuÍa) sobre estes; diferença de temperatura média
logarítrnica em trccadores de calor; vazão e aquecimento por
bateÌada, com ou sem agitação, utilizando uma jaqueia de
aquecimento e uma bobina.

't I ÍNsrÁ I anÀn nn rìR ÍF'ríì
Resoonsabilidade pela instalacão gratuita o(s) objeto(s).
seguncio os termos e especificaçoes cjos anexos- lìo prazo
estabelecido neste controto;

EI'eiuar', após à r.nontagerr e insialação dos obÌctos,
acompanhados de representantes da CONTRATANTE, as

Íàlhas ou defeitos eventualmente encontrados deverão ser
prontal'Ì1ente reparados ou substituídos pela CONTP.ATADA
sem ônus para o CONTRATANTE" mesmo quando o clefeito
rrão possa ser corrieido no local.

A instalação, ajuste e/ou configulação, dos ecli:ipamentos
deverá ser executada no prazo máximo de até l5 (quinze) dias
da data de entlega cio objeto,

r\r. rìr\ 11rt rr, r'r_ì

2.2.1 Garantialvalidade do produto, será no mínimo 12 (doze)
meses, contacÍos a paúir cÍa clata cie lecebimento ciefinitivo do
produ lo.

2.2.2 Durante o período de garantia, se houver necessidade,
deverão ser sr-rbstituídas sem nenhum ônus para a Contratante,
peças ou paúes defeituosas, salvo quando o defeito I'or
provocado por uso indevido do produto, devidamente
^^---.--.^.,^-l^lLrrrprur!ìuu.

2,3 TREINAMENTO
Deverá ser ministrado tleinamento opelacional, para no
mínimo 4 (quatro) servidoles, com carga horaria mínima de
40 (quarenta) horas.
O treinamento deverá ser ministrado no Rua Pcdro

1',ll 1
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Rissato. n"30 - Vila dos Remédios * Osasco - SP CEP 06296-
220, correndo por conta da Contratada todos os gastos
oriundos do tleinamento como: transpofie, estadia.
alimentação, rnaterial didático, apostila, e outros mais.

pnocelÊNcm.: IMPORTADo
MARCA:'1'ECQUìPMìINT'
MODELO: TD3 60+ TD360A+VDAS-F

IT ESPEcTFTcAÇÃo no os.lnro UND,
MENS.

QUANT

ll

BANCADA PARA
nrnRosrÁrrcos

ESTUDO DE SISTEMAS

Configuração mínima para o sistema:
O equipamento deverá ser constituído de uma unidade móvel
para realização de experimentos de Hidrostática e da
estabilidade de uln corpo flutuante. O equipamento
experimental deverá possuir um equipamento de nível de
fluido, urn conjunto de manômetros de tubo em U e um
tanque.
Aparatos inclusos (mínimo): tanque reservatório, rnedidor de
pressão tipo Bourdon, manômetros de tubo em U, dispositivo
de capilalidade ou vasos comunicantes, cilindro de medida,
béquer graduado, plataforma retangular de flutuação com
centro de glavidade ajustável, bomba de ar, hidrômetro,
tanque de centro de pressão e balança, tubo para demonstração
de fricção ou viscosímetlo, tennômetro e cronometro.
Dimensões da unidade com comprimento entre 1600 e 1800
mm, Largura entre 700 e 800 mm. Altura entre 1600 e 2000
mm; peso máximo de 200 kg.
Conjunto de material para estudo de hidrostática e
propriedades dos fluidos dever'á possibilitar a execução, no
mínimo, dos seguintes experimentos: Propriedades dos
fluídos; Densidade; Gravidade específica; Capilaridade (ação

capilar); Viscosidade (demonstração da variação de
viscosidade dos líquidos, demonstração da viscosidade);
Princípios da hidrostática; Flutuabilidade, flutuação e

estabilidade de corpos flutuantes; Forças em superfícies
planas: centro de pressão; Medida de pressão.

Considerações sobl'e a aceitabilidade:
A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa,
conter as características técnicas detalhadas. dimensões e

I]ND. 01
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quanii'raíivos tie Lodos os elementos do laboratório. Quando
aplicável, deverá incluir algumas telas captr.rradas dos
softr*-'ares. IL!n1c cí)n'Ì a troposta- cle..,,-rá. ser a.prescltadc
caiáiogo curri íò'Lus r.ius sisiçrrras ç cios rnóciuios (não sencio
aceitiiveis l'otos merzrmente ilustlativas) cle forma a permitir a.

verificação çÌa oferta e sua consistência. Não serão aceitas
propostas cujo texto indiqr"re cópia e coia do editai. A análise
técnica da proposta de l'ornecimcnto será cfetuada com a
verificação da veracidade das inlormações lolnecidas, através
do: manual do aluno e do professor (preferencialmente em
língua portuguesa, opcionalmente em língua inglesa, devendo
-^.'^,ì" --r"-.'. ã^ .;"r^-.,-.1- r"-;-.-^-r^ ^"r." -* Ií-^,,-!,,!,!óo uv

Doduguesa, salvo softwares de simulação e controle). Será
ciesciassiiìcacia a proposta que apÌcsentc c.iivcrgencias entre o
tcxto dc propostâ clctr'ônica postado cm local próprio do
sistema e a propostâ efetivamente enviada para análise da
comissão -iLrlgaciora a fim cle evitar propostas .ìue induzam a

comissão julgadora ao erro. Portanto, todos os materiais
anterionnente descritos dever'ão ser disponibilizados pala a

cquipc tócnica.

Serão exigidas após a fase de lances as apostilas e/ou manuais
com material didático de anoio ao corno docenfe
Apostilas e/ou manuais com material didático de apoio aos

utilizadoles e ao corpo docente deverão contel pelo menos os

seguintes tópicos: lntrodução âo tema abor<iado; cietaihamento
,,r.^-:^^ r^ ^:^+^-^ ^- ^-^^:^ I ^.,-^-:.*^-,^. --^^^'.i;-^-+^ l.rsl.llrLU uu 5rsrLllra crir c sdr!, ç^p!rllUlirru. l.IurLurlilrru lrL

lìjìi!.jiL',t'.

calibração; amostras dos resultados e concÌusões do
experimento.
Os procedimentos experirr.rentais devem possuir iníòrmações
correlatas ao material teórico Íbrnecido, devendo câda
atividade ser detalhada corn sequências de instruçõcs para
facilitar o aplendizado através da combìnação descrita passo a

passo e resolução de problemas. Este conjunto de manuais
deverá descrever de forma lógica e sequencial os
proceclimentos experimentais referentes aos tópicos citados.

t r rnJsr'^r ,n r- i r'r rrr'r,rurüTrrnLn\ ãv

Responsabilidade pela instalação gratuita o(s) objeto(s),
segundo os termos e especificações dos anexos, no prazo
estabelecido neste contrato;

Efetuar. anós a montâsem e instaÌacão dos obietos.

L
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acompanhados de representantes da CONTRATANTE, as

falhas ou defeitos eveutuallnente encoÍÌtrados deverão ser
prontarnente reparados ou substituídos peIa,CONTRATADA
sem ônus para o CONTRATANTE, mesmo quando o defeito
não possa ser corrigido no local.

A instalação, ajuste e/ou configufação, dos equipamentos
deverá ser executada no prazo máxjmo de até 15 (quinze) dias
da data de entrega do ob.jeto.

2.2 DA GARANTIA/VALIDADE DO OBJETO

2.2.1 Garantialvalidade do produto, será no mínimo 12 (doze)
meses, contados a partir da data de recebimento definitivo do
produto.

2.2.2 Durante o período de garantia, se houver necessidade,
deverão ser substituídas sem nenhum ônus para a Contratante,
peças ou partes defeituosas, salvo quando o defeito for
provocado por uso indevido do produto, devidamente
comprovado.

2.3 TREINAMENTO
Deverá ser ministrado treiÍÌamento operacional, para no
mínirno 4 (quatro) servidores! com carga horaria mínima de 4
(quatro) hoÍas.
O treinamento deverá ser ministrado no endereço Rua Pedro
Rissato, n"30 - Vila dos Rernédios - Osasco - SP CEP 06296-
220, correndo por collta da Contratada todos os gastos

oriundos do treinamento como: transporte, estadia,
alimentação, rnaterial didático, apostila, e outros mais.

PROCEDENCIA: IMPORTADO
MARCA: TECQUIPMENT
MODELO: FI3l4
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R,trSOLUÇÃO REFERENTE A PENALIDADES

rrrrcnr r rr- i n or\ür-rrÍrlruiov! !, vla\,r Lr tLl \tÌ, Lo-J-Lv t+.

Dispõe sobre a aplicação da penaiidacie de multa prevista nas Leìs fecierais n" 8.666, de 21 de
jr:nl,o de 1993 e n" 10.520, de 17 de julho de 2002, e na l-ei estadual n' 6.544, de 22 de
irovemblo de 1989, no âmbito da Secletaria de DesenvolvÌmento Econômico, Ciôncia,
Tecnologia e Inovação.

O SECR.ETA.R.IO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNICIA^, TECNOLOGIA^ E
INOVAÇÂO, com funciamento no disposto no aftigo 3o do Decreto n" 31.138, de 09 de ianeiro
oe I vvt/ t( t.ì( ,t . v t-.:

Aft. 1". Nâ aplicação das multas previstas nos artigos 79, 80 e 8t, inciso lI, da Lei Estadual nu

6.544, de 22, cle irovctttbiu dc 1989, itt-rs :ri'tigos 86 ç 87, incìsu Iì, ria Lçì lìecieraì no 6.6óó, tle 21,
de junho de 1993, e no artigo 7" da Lei Federal no 10.520, de 17, de julho de 2002, ser'ào

observadas as disposições desta R.esolução.

Art.2". A recusa injustiÍìcada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou letirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administragão. caracteriza o

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa, na folma
estabelecida no aftigo 5'desta Resolução.

Aú. 3". O airaso injr,rstificacìo na execução cio objeto do conÍÍato sujeitaiá o oonrratado à mulLa de
,-^"^ ^i."^",,-;^ ^ "^^,,;-+^.

I - em se trâtando de compras ou de prestação de serviços não continuos:

a) para atrasos cie até 30 (trinta) ciias: muÌta de 0,27ó (ciois décimos por cento) por ciia cie atraso
calculados sobre o valor global do cor.ìtl'ato;

b) pârâ atrasos superiores a 30 (trinta) dias: multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de

atraso, caÌculados soble o valor global do contrato;

II - em se tratando de execução de obras ou de serviços de engenharia:

a) para contratos com vaior cie até R$ i 00.000,00 (eem mii leais): rnr,riia cje A,27'a (rìois décimos
por cento) por dia de atraso, calculados sobre o vaÌor da parcela da obrigação contratual não
cumprida;

t\/
.rì
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b) para contratos com valor de R$ 100.000.01 (cem mil reais e urn centavo) até R$ 500.000,00
(quinhentos rnil reais): multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, calculados
sobre o valor da obrigação contratual não curnprida; e

c) para contratos com valor de igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e urn
centavo): rnulta de 0.4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor
diário do contrato;

III - ern se tratando de serviços contínuos: rnulta de 30yo (trinta por cento) por dia de
inexecução, calcuÌados sobre o valor diário do contrato.

$1" O valor das ÍÌrultas previstas neste aftigo não poderá exceder a 25o/o (vinÍe e cinco por
cerrto) do saldo finauceiro aiuda não realtzado do colìtrato.

$2" 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 inexecução parcial do contrato sujeitar'á o contratado à rnulta de mora, obselado o
seguinte:

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

II - em se tratando de execução de obras ou serviços de engenharia ou de selviços contínuos:

a) para contratos com valor de até R$ 100.000,00 (cem rnil reais): multa de 30% (trinta por
cento) incidente sobre o vaÌor da parcela não curnprida do corìtrato;

b) para contratos com valor de R$ 100.000,01 (cem rnil reais e um centavo) até R$ 500.000,00
(quinlrentos rnil reais): multa de 20oÁ (vinre por cento) incidente sobre o valor da parcela não

cumplida do coÌrtrato;

c) para contratos com valor igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um
centavo): multa de I0%o (dez por cento) incidente sobre o valol da parcela não cumprida do
contrato;

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

Art. 5". A inexecução total do contrato sujeitará o contratado à multa de rnora, obsewado o

seguinte:

(

,W
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em se tratando cíc coir.ipi'as ou <ic prcsiação cic scrviços contínuos ou não: inuita clc 20'lu
(vinte por cento) incidente sobre o valol global do contrato;

ll ^- ^^.-^r^.,1^ -l^ -l^ ^L-^^ ^,. ^^.-.,:^^^ l^r^rr u\ru (r! uul lrs uLr 5\ r r r\u5 !r! I llB! lllldr rd uu ul s! r Ì l\u5 Iur r!ll ruu5.

a) para, colúrâtús cont valur r.lç alú I{$ 100.000,00 (ecnr rnil r-eitis): nrulLa tlc 209'o (vinte pur'

cento) inoidenie soble o valor globai do contrato;

b) para contratos cor.n valor de R$ 100.000,01 (cenr mil leais e um centavo) ató R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais): multa de l5oÁ (quinze por cento) incidente sobre o valor global do
contrato:

c) para contratos com valor iguerl ou superior a R$ 500.000,01 (ouinhentos mil reais e um
cerriavcr): uruira cie iA% @ez. pot cenro) inciçieniç soble o vaiol gìobai cio ooÌìÌraro.

Att. 6". Configurada a ocorrência de hipótese ensejadora de aplicação da penalidade de multa, o
aclj iielicatár'io ot"t o curtli'titado ssrá ttoiifiçadu pata, qucrerido, âprçseÍìLar cieles.r prévia iru ptazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados do plirneiro dia subsequente à data da sua notificação.

$1" Recebida a deÍèsa, a autoridade competente de.yerá se manifestar motivadamente sobre o
acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluìndo pela aplicação ou não da
penalidade, dando ciência inequívoca ao adjudicatárìo ou contratado.

$2" A decisão que dispr"lser sobrô a aplìcação da multa será publicada no Diáiio Oficial do Estado
e deverá conter o respeçtivo valor, o prazo para seì.Ì pagamento e a clata a partir da qual o valor
cla mulia sofrerá correção monetár'ia.

i )o 
^ - .l : . . .l : ^ - r .í - : ^ ^,. ^ ^^-r-^'^1., -^-; -^':lì^^.1^ .]^ .l^^:^Á^ ,l^ ^..^l ^^L^-;

âpresentado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contâdos da data do recebimento da notitìcação.

$4" A decisão cio recurso será pubiicada no Diário OÍrciai cìo Estacìo, sem prejuízo <ìa notiÍicação
do adjudicaLário ou conÍ atado.

Art. 7". Ao término do regulal processo administlativo, galantidos o contraditório e a ampla
deÍèsa, a multa aplicada será descontada da garantia do respectivo contratado.

$1" Se a muÌta aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, o
conlrrt.rdo rcspondcrá poi suiì complcmentnçìo. medirnte desccntos nci pcgamento:
eventuaimente devicios peia Aciministração até sua Ìote,i quitaçào.

$2" Inexìstindo pagamentos a serem lealizados, o contratado recolherá o valol ao cofre pÍrblico
estadual, na lbrma prevista na legislação em vigor.

www. cps. sp. gov. br
Rua dos Andradas, 140 . Santa ifigênia . 01208-000 " São Paulo . SP " Tel.: (77) 3324.3300
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$3' Decorrido o prazo estabelecido sem o pagamento da multa aplicada serão adotadas as
providências pertinentes voltadas à sua cobrança j udicial.

Att. 8'. As tnultas de que trata esta Resolução serão aplicadas sem prejuízo da cominação das
dernais sanções administrativas previstas na Lei Federal n" 8.666, de 1993, na Lei Federal no

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

Art. 9". Os editais de licitação dever'ão fazer menção expressa às normas estabelecidas nesta
Resolução, cujo texto devel'á integl'ar os lespectivos editais e contratos, na forma de anexo.

Art. 10. 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 29-03-2014, Seção I, páginas, 116 e l17, com
incorreções no original.

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
GABINETE DO SECRETÁRIO
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