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CONTRATO

C0NTRA]'O: N" 19212019
PROCESSO N" 3435/I7

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CENTRO
trSTADUAL Dtr EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA ''PAULA
SOUZA'' - CEETDPS. E A EMPRESA DID,ATECH COMÉRCIO E
AUTOMAçÃO DE SISTEMAS EDIJCAC|ONAIS LTDA ]'ENDO
POR. OI]JETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FINS
DIDATICOS

O Estado. de São PaLrìo, por intcflnédio do CENTRO ESTADUAL DE EDUCAçÃO
TECNOLOGICA "PÀULA SOUZA", dolavanre designado(a,; "CONTRATANTE". ncsre âro
rcplesentada pcla sua Diretora SuperiuteÌtdente, a PloÍ'essola Laura M. ,I. Laganá, RG. n 7.715.675-4 e
CPF n'CPF. 005.923.818-62, no uso da competência coufelida pelo Decreto-Lei Estadual n" 233. de 28
dc ablil de 1970, e DIDATECH COMDRCTO E AUTOMAçÃO DE STSTEMAS EDUCACTONATS
LTDA, inscrita no CNPJ sob n'07.276.43710001-00, con sede na Avenida Vereado; José Diniz, 3.300,
conjuntos 1005 e 1006, Bairro Cantpo Belo. CEP 04604-006, São Paulo/SP. a seguir. tlenonrinada
"CON.IRATADA". neste ato represcntada pelo Senhol Pedro Drbert, portador do RG n'9.636.760-
SSP-SP e CPF n' 073.328.028-56. en lace tla adjudicação eIètuada no Pregão E.letrônico indicado enr
epígtafe. celebtatn o presente TERMO DE CONTR^I'O. sujeitarrclo-sc às disposições previstas na Lci
Fcdetal no 10.52012002, no Decreto Estadual no 49.7222005 e pelo legularnento anexo à Resolução CC-
27. de25 de tttaio de 2006. aplicando-se, subsidialiarnente. no qlìe coutrerem. as disposições da Lci
Fedelal no 8.ó66/1993. do Decreto Esladual no 47.29112002. do legulamento anexo à Resolução CEGP-
I0, de l9 de novemblo dc 2002. e detnais normas legularÌ'ìentares aplicáveis à espécìe, mediante as
segLlìntes clárrsulas e corrdições qLre reciprocanrente oLtlotganì e aceilarl:

CLÁUSULA PRIMtrIRA - Do oBJETo

Constitui objeto do prescntc insrrumenro a aquisição de CONJUNTO DIDÁTICO PARA ESTLTDO DE
COMPONENTES E FALHAS, CON.IUNTO DIDÁTICO DE ESTUDO PAITA TORRES DIì
REFRTGtrRÂçÃO E CONJLTNTO DIDÁTrCO DE ESTUDO DE TRANSFERÊNCI.C. On
CALOR, conlotme dctalhalnento e especilìcações técnicas constantes tlo Termo dc Relèrência. <Ja

ploposta da CON'IRATADA e detnais docutrcntos constantes do plocesso adrrinìstrativo enr e1tíglaíè.

CLÁUSULA SI,GUNDÀ . DoS PRAZOS. DAS CONDICÓES E Do LOCAL DE ENTRITGA DoS
BBNS

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os bens deverão scr elllÍegues ern ató 180 (certo e oitcr'ìta) dias colrìdos, contados da data da assilìatrÌÍa
do contrato pcla contratada.
PARÁGRAFO StrGUNDO

A erìtrega dos produtos objeto destc contrâto deve scr 1èita na FÀTEC OSASCO - PREF. HIRANT
SANAZAR - RUA PEDRO RISSÀTO,30 - VILA DOS REMÉDIOS - OSASCO/SP - CEP:

K

V.r\,ilw. cps, Sp.9ov. h!"
íì a clos Arìdí.ìdas, 140. SaÍta lfigônia . 01208-000 " São Paulo ' Sp ' Tel.: (11)
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horas, cor.r'enclo pol.conla da coÍìt|atacla toclas as dcspesls cle etlbalagetn. scgtrlos, triìnsporte. ttibr.ltos.

cncalgos ttaballtìstas c pt evidenciátìos decorrcntcs {lo fot tlccimento

PARÁGRÂFO TERCF:TiìO

col'r.ei.ão po| col.tt:Ì dâ conttÀtâda todas as clespesâs dc crlbalagem. segLÌros. {ranspol tc. tribÚtos. encalgos

Lr.abalhistàs e p|eviilenciár.ios, cìccorrentes cìa cÌìirega c .lii píópiia âqtiisiçì,ì rlú- piiì.liircs

PARÁGRAFO QUARTO

Os pl.oiillos cle,rer'ão ser. c!.Ìt!.egììcls devidatnentc cmbalados. cle f otnra a llão selcm danilìcados dtlrântc a

opei.ação cìe tr.ausporte. carga c clescar.ga. arss inalanclo-se nar ctnbalagcnr marca, cleslino, nÍttrero cìa liccuça

^,, ,r,ì-ììDr-Dr^ ,.n,ìi'rì^,ìrè nrr.rln Ínr íì cír,ì(Ì e as dertais cafacteríSticaS oLlc oLrE 
" "pu' 

ldYau

iclentidqLrern, alerr cla fatLrra cornctcìirì, en 02 (cluas) vias coììtcndo stlas espccìlìcaçõcs detalhadas.

rrcccssiilias à ç,..'nlêtitte i:t clo. bens.

-,,.i..-l- ,{l\.lt!tÁlt.r' !, VLrrt! r v

Não serão aceitos produtos. bem corno quaisqtteI 11e selìs col]lponentes- relâb|icados ott teconcliciotraclos

PARÁGRAFO SEXTO

OS cqllipanlentos cieverão ser entregucs aconrpanhaclos cÌe ttm manttal opetaciotral e LLlll lllÍÌnLlal técrììL'o^

redigidos crr portugtìês.

o,r rl ir.rr,r no qórlrutít

DLu arìle o per'íodo de gar.antia clever'ão seÍ srìbstitLlíii.Ìs. setn nenhttnt ôntÌs para o CON] RA-i 
^N 

l l--

peça.s ot! L.,ar.tes clelèiti'osas- salvo quancio o dcíei'r. Íìrt piovocatlo poi iiso inilcvirio tlo plo{ltlto.

de.,,ii!:tuettte ctttnplovaclo.

PARÁGRAFO OITAVO

^. 
instalação. ajusle c/ou configuração, clos ecluìpatnentos cìevctá ser cxectltada no prazo m1ìxino de rìtÚ

l5 (qLrinzc) dias da data de stla entrcgâ

PARÁGRAFO NONO

Dür.arte o pel íodo de garantia devcrão scr sLrbstìtLrídas, setn nenhrttt] ônus para o coNTRA'l ANTE.

peças ou par.tcs c1eÍèitirosas. salvo quantlo o deleito fot provocado pot rrso inclevido do pro(iLrto.

devidameule compt ovaclo.

fiú{:** {icr fl {:il.íÌít}t-&s

v{ivt!'. {p:i. Si:i il(]v il}r

Ììi.ra elos 
^Ìr{lradâr, 

140 , Sjiìrìt.ì ifigônia * 0il0ô {ì00. São l)ilr.rlo 4 :iír + ìíìì | (11) .J:j24.it:j{l{)
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA. além das obligações constantes dol'emo de Re{èr'ência, que constitui ANEXO I do
Edital inclicado no prcâmbulo. e daquelas eslabelecidas ern lei, erl especial as clefinidas nos diplornas
íèdelal e estadual soble licitações. cabe:

lÌ - desìgnal o lesponsável pelo acornpanhanento da execrìção das atividadcs e pelos contatos conr o
CONTRA'I'ANTE:

Ill - respoudel pelos encalgos tlaballìistas, plevidenciários. fiscaìs, comercìais e tribLrlár'ios, r'esultantes da
execllção destc contrato, llos [err'Ì'ìos do arligo 71 da Lei Iìedelal n'8.666/1993:

IV - mantcr, duranle toda a execução do contralo. enr compatibìlidade corÌl as obligações assurnidas,
todas as condições de habilitação e qLralificação exìgìdas na licitação indìcada no preâmbulo deste tenÌlo;

V - dar ciência irnediata e por esclito ao CON Ì'RA'|AN'I E de qualquel anolrnalidade que velilìcal na
cxccução do contl ato;

VI - prcstar ao CONÌRA'I'ANÌ'E. po| escr-ito. os esclareciDlentos solicitados e atendel prontarnente as

leclamações sobre a execLrção do contrato;

VII - tesponder por quaisquer danos, pcldas ou plejuízos causados diletamente ao CONTRATANTE. ou a
terceiros decorrentes da execução do contlato;

VIÌl - mantel seus ernpregaclos identificados por mcio de clachás. com fotografia rcccntc;

IX - sutrstituir qualqtler jntegrânte de sua equipe cuja perrranência no local de execução do contralo fol'
julgada ìnconverriente. da solicitação justifrcada ÍbnnLrlada pelo CONl-RATAN'ì-E:

X - prestar a galantìa técnica pal'a o objeto deste contrato, Íìos tell]ìos do'Ì'elrno de Refer'ência.

XI - r'esponder. civil c crirrinaÌncnte, por todos os danos que vier a causaL direta oLì ir'ìd iÍetalneule, ao

CON'f RATANTE ou a te|ceiIos.

PARAGIÌAFO PRIMEIRO

^ 
CONTRATADA não poder'á ofelecer', dar ou se colÌlpronreter a dar a quem qrÌer que seja. tampoLrco

aceitar ou se coÍÌrpron'reter a aceita| de quem quer que seja. por conta pr'ópria ou pol interntódio de
otìlreltl. qualqucr pagamcl'ì1o. doação. conpensação. vaiÌtagerìs Íìnauceilas ou benelìcios de qualquer'
especie relaciouados de I'otura direta ou irrdilcta ao objeto {leste contlato. o qLìe deve sel obselvado, ainila,
pelos seus prepostos. colabolado|es e eventuâis subcontlatados, caso pelrnitida a subcontratação.

I - zelat pela fiel execLrção deste cortrato. utilizando-se de todos os recursos nateriais e ltLrrranos
necessár'ios;

wr!w.cps,sp,gov
lìua dos Anciíad.is. 140 . Sarìta lfigônia " 01201]-{J00 ' $ão Paulo . SP. Tcl.; (11) 3324.3300

a,,.,.Ì
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L-rr âfen,lirÌrcnto à l,ei frerlcral n" 12.84612013 e ao Declcto [stadLral rìo 60.106/2014. a CONTIÌATAI)A
.,.^^^,. 1,,,i" ^-.-,,.,,-o,ì. i,,r,li liìrrìr:,:r .,lllìrr l|rrr,ic\ (r)llllÌ)LiL()l.LìLliìlrLltlClLìtltlui:ll()\

:)u r,u,,, P, u' ',e(!
lcsivos à Aclnrinistraçrìo Pública, nacioual orr estrargeila^ abstenclo-se cle pr'1úicas co o as segtril'rtcs:

I- pÍcmetef, oÍèr.eccr ou cìar', ciÌr'era [rLr irdirci;uttctìic. vâiiiag.ilt ii-rcjci i.ìi t âgciìic ptliìiiiü. oll iì

tetceìra pessoa a ele telacionatla.

lltornllt'r,r'a.'lulììcntc.l]IìíÌlìCìiIl.l'llsI!]itl.|)íìlllì(iIìaI.otl(Icqtlal\lllcl'|ì|ot|(ì51|h\(IìLìolìalilpI.lìì('ll
cìos atos ilícìtos previstos cnr Leì:

,,,iri,." "^,lr ì,ìr, rh,.-râ noc-,,r ti-i,:r nrr ìrr|i,ìi.:r rìiìrì r'crìll:ìr oLl .lissilÌìtllJllll - lulllP|'|ld(r4 l' -_ '"

seus reais intelesscs otl a iiìentidade dos bcneficiários dos atos praticados;

lV - Ìlo tocârìtc a licitações e contlatos:

l) lntsl!.al oLr íì-a,-r,:!ar. |]redjârìte ajrstc. cornbinacão oLr qLralc]tl(]r otìtro e\pediente. o car'átel

corììpetitivo cie ProccdìrrìerÌlo lìciiatór iu púbiico,

b) irrpeilìr. pcrlrìrllar oLr fì'audal a realização de qualclLtet ato de procedimento 1ìcitâtório

pilblic o;

^^...--,,:^ J- €,.,,,1., /.,, ^Í;Íê.inFn1^ rlr. vanfaoorìì de
C) aIaSI OLI plOCLlItu Lll.15t'll ll\','írrrtç!

q Lralquer tiPo:

cl) 1Ìautlar lìcitaçào púbìica oLì contriìto clcla ilecott.ente;

e) c1iar., de rnodo fr.auclllel'ìto 01 ineguliìI, pessoa jur'ídica pirta participal de licitação pÍrblica

ort cclcbtal conttato adll'ìillistrâlivo;

^,, h--.tí.i,r itr.lè\,i,ì^ lê rììnrlô íìsrrdrr{enio cÌe moclilìcacões ottr./ uLrtu r.u'kr5!tt'
plor!.oga,còc-s dc col]lratos celcbrados com â aalmìDistlação púLblica. sellì atltolização elÌì

i.i. noìt,, colìvocâtório da licìtação pirblica ou nos respcctivos i trstrLrlììe ntos contratLrais; oLr

g) marripular ou Íì arrrl:r| o cquilíblio cconôln ìco-Íinanceir() (los c()ìltlatos celeblaclos conl a

adrninistlação Pública;

V- dificrrltar atìr,iclacle de investigação orr fìscalização de ótgãos. erltidacles oLr ageÌltes públicos.

orÌ irtel.vir elÌ s1a âtuaçào. irrcÌusìve no ârr.rbito clas agêtrcìas tegttlaclotas e clos órgãos (lc

lìscalização do sistema financeiro nacional

(,)

11,\'.)

PARÁGRAFO TERCtrIRO

O (ìescunprilìlento das obt igações

poderá sLtbtttetcr a CONTRA'lA
plcjuízo da aplicação clas sanções

plevìslas nos Parágralos Ptitneilo e ScgLrndo dcsta Clánsula Tcrceita

à rcscìsão unilatetal (lo colltrato. a critórìo da CON-I RATAN'l E. sctttDA
pcnais e aclnrinisltativas cabiveis e. 1anìbí:m. (ìa instiìLlraçào do

Ri.rn clos Aìrclrirdas, 140 * Sa!ìt:r ïfrgônia . 0120iJ-iì0íl . !1ìão FaiÌlo. 1;P '-lel.; (i1).i:j2'1 33{l{i
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administrativo de responsabilização de que tratam a Lei Fcdcral n' 12.84612013 e o Decreto Estadual no

60. 106/2014.

CLÁUSULA OUARTA - DAS OBRIGACÕES Do CONTRATANTE

Ao CON Ì'RA'Ì AN'I-E cabe:

I- indicar fonÌralrìente o servidor responsável pelo acorrpanhamento e Íìscalizagão da execução do

ajuste e, ainda, pelos contâtos corn a CONTRATADA;

Ìl - folnecer' à CONTRATADA todos os dados e infolmações necessários à execução do objcto do

contrato;

lll - cfctual os pagalÌer'rtos devidos, de acordo com o estabelecido rìestc ajuste;

lV - pelmitìr aos técnicos e eurpregados da CIONTRATADA amplo acesso às ár'eas íìsicas envolvidas na

execução deste cor'rtrato;

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZACÃO Do CONTRATO

O CON fRA-fANTE exercerá a fiscalização contratual poÍ intermédio do gestol do contlalo, de modo a

assegLì1ar o efelivo curnpIimento das obrigações ajustadas.

PÀRÁGRAFO PRIMEIRO

A lìscalização não exclui e nerr leduz a integral respo usatri lidade dâ CONTRATADA. mesmo perante
telceiros. pol quaisquer illegularidades constâtâdas na execução do objelo contratâdo. inexistinclo. em
qualquel hipótese. corles ponsabilidade por parte do CONTRAl'AN'l'8.

PARA.GRAF-O SEGUNI)O

A ausência de corrunicação, por parte do CONTRATANTE. referente a ilregularidades oLr Íàlhas. não
exirne a CONTRATADA do legulal cumpr imento das otrligações previstas neste contrato e no ANEXO I
do Edila l.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDTCOtrS DE RECtrBIMENTO DO OBJtrTO

O objeto, ser'á recebjdo provisoriamente elÌ ate 05 (cinco) dias úrteis, contados da data da er'ÌtÍega clos

bcns, acornpanhado da Ìespectiva nota ÍÌscal/ïatu|a.

PAR{GRÂFO PRIMEIRO

Por ocasião dâ entrega, a CONTRATADA dever'á colher no colÌprovante respectivo a data. o nome, o
calgo, a assinatula e o núrrero do Regislr'o Geral (RG). ernitido pela SeclelaÍia de Segurança Públìca. oLr

docurrrento equivalente, do selvìdol do CON'IRAI'ANTE, r'esponsável pelo lecebirÌ1ento.

PARAGRAFO SEGUNDO

Constatâdâs ilreguìaridades no objeto contratual. o CONI'RÂ l'AN I'E poderá:

wvJ-w, cps, sp,90v, br
RL.ra rios Andradas, :140 . sônta Ifigônia * 0i20il-000 . São Palrlo . SP * Tel.: (11) 3324.3300
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l. Se clisser rcspeito à cspeci{ìcaçiio. iejeitá-Ìo no toclo ou eir paIte, deterlÌlinando sLta sttbstìtuição cLr

rescinclindo iÌ colltratâção, sem prcjLrízo dirs pcnaliclndes cabíveis. Na hipótese dc substittljção. iì

coNTRAl^DA rÌeverá fazê-la ern colìlbtrniclatle cont a irrtlicação do coN'IRATAN',I8, no prâzo
..^;,,i.--^ r^ ír< /^in^^\.lid. ./ì'ìr..1/ìc ,ìâ n.\rifi.^.ãô nrìÌ Ê\r'rrhr nr:rrrlirio o Ì)r'crro ìnìtiitìlÌlelÌtevJ \!iu!v/

contralâdo;

Il. Se clisser.r'espcito aì ciì1ìrcnça cle,qLrirniicirrcle, 61r iJe pa|ies, cieierrrrinait sLta colÌÌpiÈÌllclìiiìçào oLl i.'5ciiìdii
a contratação. scnr prejLrizo clas penalìrlaclcs cabíveis, Na hipótcse de co n'ì PlerÌrcltação. a

CTONTRA'L\DA deverá Íìzê-la e m coníbtrnidacle corn a irrdicação cio cON IÌÌÀTÀN iFl. no ptâzo

rnáxinro clc 05 (cinco) dias. contados cla notilìcação pot escrito. tn.tntitlo (' p|eço inieiairncntc

conÍratado.

O r.ecebirnenro cio oojcro riar'-sc-á ciefirriiivarrÌçiÌie iÌo píazo de 05 (ciüciì) diâs i'iÍeis. após t; r'cccbiltlcllto

pr.ovisiilio, Lrma vc.z ver.ificado o âtendirnento intcgral da quantìdade e das especifìcações contratadiìs.

ntediante .,Ter.mo 
c1c Recebimento Deiìnitivo" ou ''Recìbo", tìr'maclo pelo sclvìdor tesponsiivel.

CLÁUSULA SfTIMA _ DO PRtrCOS

A CONTRAI'^DA obriga-sc a l'ornecer o objeto clestc cortlato pclo PreÇo total de R$ 663.000.00

(seiscentos c sessenta e três lnil reais), mediantc os seguintcs v lores uniÍários:

lRn ?í)o ot)itlI l\lrì llttì.-100.00

IT
PREÇO
UNIT.QUANT.

UND,
MF]NS.ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

À r(-Ír rì raìc TìÍìs:ìI:' r f lYll.a

COMPONENTÍlS DFI iNSI'ÀLÀÇ{}iis

SUÀS AVARIAS

PROCT,DiìNCi^: iMPOÌiTADo
ViARCA: VENE'l 

^l.O: IICC/EV

TOTAL
PREÇO

179.500.000lI JNI)

SISTBMA PARA ESTUDOS DIi TORRES
DE REFRIGERAÇÃO

PROCLUbNCIA: llvlPUl{ I 1\uu
MARC^: VIIND I A
MODEI.,O: C'l C/EV

09

PRFIÇO
TOTA I,

PR[,ÇO
UNIT.QUANT

UND.
MI,lNS.ESPtrCIFICAÇÃO DO OBJETOIT \/

\ .l

r 79.500,00

r.iv.iw..ilii. iir, qorl. ili'
Rlri.r dos 

^ndr.ld;Ìç, 
140. sarìta lfiqôrria. Üi108-000 " S.jo Par.rio ' 5ir " Tci.; i.ì. l):ì32"1.3:ii1{l
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IT ESPECIFTCAçÁO DO OBJETO
UND.

MENS. QUANT
PREÇO
IiNIT

PREçO
TOTAL

l0

KIT DIDATICO PARA ESTUDOS EM
TRANSFDIÌÊNCIÀ DE CALOR

PROCEDENCIA: NACIONAL
MARCA: DIDA'Ì'ECIÌ
MODELO: DT-TD095

UND 0l 303.200.00 103.200,00

AdcnËnàstraçã{i} {e!"ïtrel
l\lúeleo ele Ceí!'ìpras

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Nos pleços acirÌìa estão incluídos, alérn do lucro, todas as dcspesas e custos di|etos e indiretos
relacionados ao forn ecìrÌ'ìe nto. lais colì1o tlibutos, ren]Lìnerações, despesas financeitas e quaisqtìer oulras
necessárias ao culÌplilnel'ìto do objeto desta licitação, inclusive gastos colr lrallsporte.

PAIÌÁGIìAFO SEGUNDO

Caso a CONTRATADA seja optal'ìte pelo Simplcs Nacional e, por causa supervenientc à contrataçâo,
perca as condiçõcs de enquadlarncnto conro rnicroernpresa oLr ernpresa de pequcno pofte oll, ainda, torne-
se impcdida de benetìciar'-se desse legirne tributár'io diferenciado por incotrer em alguuta das vedaçòes
prcvistas na Lci Cornplernentar Fedclal f 12312006, não poder'á deixal de cumprìr' as obrigações
avençadas pcral'ìte a Adnrinistração, tarnpouco reqLrerer o reequilíbIio econômico-financeit o^ con base na

alegação de que a sua pi'oposta Jevori em consideração as vantagens daquele regirrre tlibutátjo
diferenciado.

PARAGRA.FO TERCEIRO

Os pleços contratâdos permanecerão fixos e i|r'eaj usláveis.

CLAUSULA OITAVA - DOS RT]CURSOS ORCAMENTÁTìtOS

No presente exercício as dcspesas dccollentes desta contratâção it ão onelal a categot ia econôrrrica 44 90

52 33. da Unidade Gestora 102401. Proglanra de Trabalho: 12 364 103ó 1515 000, l'ronte de Reculso 001

00r 001.

CLAUSULA NONA - DOS PA(;AMENTOS

Os pagamenlos serão eleluados em 30 (uinta) dias, contados da apresentação de cada nota Íìscal/fatura
na(s) unidade(s) relacionaclas no Termo de Relèrência ANDXO I, à vista do respectivo "'fettno de

Recebimeuto Definitivo" on "Recibo". ern confolmidade com a Cláusula Sexta deste insLrulnenlo.

PAILAGRAFO PRIMEIRO

As lìotâs fiscâìs/fâtlnas que apresentâlem incol|eções serão devolvidas à corìLralada e seu vercinrenl0
ocorrerá err 30 (trinta) dias. âpós a dâtâ de sLìa âplesenlâção válida.

wv,-w, aps, sp.qóv. bí
Rua dos Ândriìdas, 140 . Sênta Ìfigêrria " U1308-{J00 " 5âo Paulo ' SP. Ìcl.: (11) 3324.3300
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Cloustitlri coudilrão pala a rcalizaçiio dos pagâulclltos a inexistência de tcgistros etÌl nome d:Ì conllalâ(la

^^..,,l,-'"..ì-i:."'\ìâri\.\,1.'.ír;,lir^-,,ì,ìrlrìr.,1^\,lêtlr,'iì,r.,. Irìlr,l:r,lê\,Ir I.Ìâ{ft,,i.: \:lô Plìlrìô

C^DIN ESlADLIAl.", o clual ilcveiá sel consulrado por ocasiãn cla |ealìzação cle cada pagamcnto. O

cullìpÍimc'nto ciesÍa concìiçâo poder'h se cìir| pcia courp|ovação. peìa coniriiitÌda, tie qLte c.'s r'egisilos csião

sÌlslcnsus.nos(c!tnu\.l,rrrrri8,'Âo.irr ll'i i.r'r,ir'rri rr ìjl')t)i00ij.

P,\IìACRAFO TNRCEiRO

Os pagalnentos setão fcitos rned'ante crédìto abcrto eln conta corrente en] nolne da contratâda no Banco

do Brasil S/4.

PARAGRAFO QUARTO

Havelclo atrasr-r nos lagamerìtos. incidirh colteção monetátia sobre o valor devido tra lolnrer da legislaçrìo

aplicávcl. bem coúìo.ju|os rno|atórios. a razão de 0.5% (nreio por cento) ao mês. calcLtlatlos ''Pró-ratâ

icnìl-ro!c". em t ela.çã,: 2113 ;11125ç r,rtl1ifìça11o

PAILAGRAFO QUINTO

A(s) Wota(s) Fircal/fatura.cle.'erá ser emitida
TECNOLÓGIC,A ''PAULA SOLÌZA'' _ RUA DOS ANDRADAS, I'IO _ gANTA IFIGINIffi
,*.. ^^^ . :^ n^ r'r rnrcrorrirr |:-{TÀrìr'^l rqÍiNT^

enqu4rúad4,,à câttíì ulìid erll constâr:

- no Ílrr.ÍìnirnÍn:
- ll Il0til (r( crtrlrrl!!l(,r

- rdÊ!!!!qaçê!"4l 3e.

CLÁUS]ULA !}ÉCIMA I-ìA ÀLTTI

A CtON'I RATADA Íìca obligada a aceitar'. rÌiÌs rreslÌìas concliç:ões contriìtadiìs. os actéscitnos ort

sLrpfessòes ipre sc fizelerr uccesshlios no obieto, a criÍét.io exclLtsivo do (]ON I RATAN Ii-. alé o Iirnite cìe

25% (vinte e cilìco por cento) do valot iuicial attralizaclo do conlraÍo

PARÁGILAFO ÚNICO

EvelìtuiÌl alteração ser'á obligato|iantcute fo|malizacla pela celcbraçiìo de pr'évio te|mo aditivo ao pleselìtc

ins!rìr'ìrenÍo, tespcitaclas as disposições da Lei Irederal n" 8.666/1993

(-t Ár rslrr.Â r)ticlMA PRl,\{EIRA - DA RES( lSA()

O contraìto pocler.irr se| rcscindido, na folrra. com as conseqLtêttcias e pelos lnoti./os ple'/ìstos nos iìltigos

77 a 80 e 86 a 88. da I-cì Fedelal n'8.(166/1993.

- rìo rìn nr'ôcecsÍì: ê

'u'iw,.,u, cps. :;il.!lo,l. bi
[Ìì.Lo {]os Ârdr:ìCãs, 140 " Íiaiìtiì lfiqônia . l.ilÚ8-00C , S:iq PaliÍo " lll a lci.; (i l) lì324 :l3oir

ri. .'
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PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRA Ì ADA lcconlrece desde .já os dir-eitos do CONTRATAN Ì-E nos casos de resclsão

adrninistlativa. prevista no artìgo 79 da Lei Fedetal nn 8.66ó11993.

CLÁUSULA DúCIMA SEGUNDA - DAS SANCÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMDNTO

A CONTRATADA ficará impedida de licital c contratar cour a Âdrlinistração dileta e indileta do Estado

de São Paulo. pelo prazo de até 05 (cinco) anos. sc vier a pratic qr:aisquel atos pÌevislos no artigo 7" da

Leì Fedelal n" 10.520. de 17 de julho de 2002, sern p|ejuízo da responsabilid ade civil or-r clitninal. quando

corrber'.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A sanção de que tÌata o c.rp 1desta Cláusula poderá ser aplìcadajunfarnente com as tnultas previstâs na

Resolução cuìa cópiâ constitui ANEXO IV do Edital indicado no p|eânbulo deste instruncnto, garântido
o exelcício de pr'évia e anpla detèsa. e dever'á ser registrada no CAUFESP, no "Sistclna EIetÍônico de

Aplicação e Registlo de Sanções Administrativas - e-Sanções", no endcreço www.esancoes.sp.gov.br. e

tân1bél1r no "Cadastlo Nacjonal de ErÌÌplesas Ìnidôueas e SLìspensas - CFIS". no endereço

http://www.portaI tlansparencia. gov.br/ccis.

PARÁGRAFO SEG TNDO

As sanções são arìtônol'Ìlas e a apÌicação de urra não exclui a de outra.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O CONTRATANTE reserva-se no dileito de descontal dâs fatl[as os valo|es corlespondentes às multas
que eventuâllnente fo|ern aplìcadas Por descumprinento de cláusulas contratuâis. ou. quando for o caso.

elctuari r cohlrrçl j rrd icialrnente.

PAIìAGRAFO QUÀIÌTO

A pr'ática de alos que atentenì cortra o patlirrônio público nacional ou estlangeiro, contra princípìos da

adnrìnistração pública. ou que de qualquel lolrna venharr a coustituir íìaude ou corrupção, dtìtanle a

licitação ou ao longo da cxccrÌção do cor.ìtrato^ será objeto de jnstauração de ptocesso adlninistratìvo de

responsabilização nos termos da Lei Fedelal n'12.8461 2013 e do Decreto Estadual n" 60,106/2014. setn

plejuízo da aplicação das sanções adur in istrativas prevìstas nos aúigos 87 e 88 da l-ej Federal n'
8.66ó11993. e Íro aúigo 7'da Lci Federal n' 10.520/2002.

CLÁUSULA DtrCIMA

Não será exigida a apresentação de galantia para a contratação que constitui objeto cÌo presente
instrLìrÌÌento.

v,,ww, cps,sp, !lôv. tir
Rua dos Andrada;, 140 . Santa lfiç1ênia . 0120ii-00i1 * 5ão Paulo ' SP. ïel,: (11.) 3324.3300
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CLÁusULA DÉCIMA OUARTA

[:icii ajiisiacio. aìiicla. qiic:

l. o Lldìtal urencionado no preâmbttlo e seLÌs anc\os.
b. :t ptop,':'t;1 lpÍcsclìlircla peliì ( { ) \l I k. \IADA:

ll. Âplicam-se às omissões (icste contlato as disposìçõcs noflÌlativas indicacles no pteârnbLtlo cìeste

Tcrmo cle Colìtrato e demais disposiçõcs regulalrentarÊs pertinelìtes

III. Pal.a diIi[rir quaisquer' (Flestões decorrerìtes destc Tern]o de Contrato. não rcsolvidas tla esfeta
r^ /-^,-:+,,1 .l^ L"+^,1,,.1- (À^ D",.1.\lìolÌllrlì\lìillìva. \('Íil culllp!.l(lìl( i'ì (ro \ dl r'.'r

H assiÌÌ1, por estâÌelll as partesjtrstas e conltatacìas. Íôi iavlado o prescllis ìttsitutttstlit) ü2 (tiLias) ri;,s iìe

igual tcor e lotrna qLre, licìo e achado confolrre pela coNTRA-f ADA e pela CONTRÀ',l ANTE. vai pot

elas assilacLo pârâ qrìe plocluza todos os eÍèitos ile Dilcìto. niì pÍesonça clas tcstentttnhas abairo

idcn'ifi,:rrr1r.. 
L.i

São Paulo, J I de dezembro de 2019

CON I I{AI'AN'I I.] coN'tR,\1^DA

L I /v t( \

F, tì- t-ì !l R-T

[,egaltr)iíctora Sr!

'IESTEMUNHAS:

I

i,l,;1"-r' lJ' 'il-
N0me: Marhetf Leite da Costa

LJiretot de Servrços do
Nornc: É r..üì,"!., .1,^lt" 

..
RG: &l ü'1) ,'" '

N
-! (t k

R(ì:

w!Vìjl,, Cü1,ljil.ç{)\,', i,J í
Rr.ra dos Arìdradãs, 140 . Santa Ifi...1ôrìrã ' 0i20u-{]00 . :ìãú lìarrie " SP " lci.: (l l) .i32'+ l30il
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TF],IìMO DIì RÌTFERN,NCIA

I. ISPICIFICAÇÀO DO OBJETO

UND.
MENS, QUANT.IT ESPECIFICAÇÃO DO OBJtrTO

08

SISTEMA PARA ESTUDOS DOS COMPONENTES DE
INSTALAÇÕES FRIGORÍFICAS COM AVALIAÇOES DE SUAS
AVARIAS
O sisterna dever'á sel dcstinado âo estudo das caracteÍísticas dos

con'ìpouel'ìtes elétlicos e das principais paftes ìntegrânles de um sistetra
de lefi igeração, alénr da detecção e da solr-rção das plincipais falhas
encontladas nessa área. O cquipamento deverá ser constituíclo de

estÍutula elÌ aço cor'n pintura tlalada enr forno pata rnaiol dtrratrilidade e

possuir lodízios para lácil lnovìlnentação. deve possuil ainda diaglama
esquernático colorido ìirrpresso en silk-scleen, cotn os possíveis
cilcr-ritos elétlicos de postâ eln malcha. Pala a devida ploteção, deve
possuil urn disjuuror tennorÌìagnetico lesidr-ral e botão de etnergência.
Pelo menos os seguintes instrLll]lentos de rnedição dcverão constar no
cquipanrento: anlperírÌìetro. manômetlos c1e aìla e baìxa pressão. tnedidor
de capacitâncìa, rredidol de fatoÌ de potência, ohlnílnetro. rotârìretro.
tennôrnetlos eletr'ônicos" voltírretro. wattíule1lo. Alérn dos instrumentos
dc mcdição, a bancada dever'á possuir, pelo menos: nm variador de

voltagenr de 0 até 250 V, uln variador de colrente de 0 até l0 A, três
ìinhas dc voltagcm fixas reduzidas. urr conjunto conrpJeto de

conlpor'ìentes pala desenvolvimento do plograma de treinamento.
incluindo: tennoslatos, ternpo|izador de descongelarnento. pressostato.

lelês de allanque. protelores. capacitoles de arranque e de trarcha.
Cilcuito corrrposto por corrpressor herrnético de no rnínimo 120W,
condensador corÌ ventiladoÍ, .janela de observação, filtro. câtnata fria
corn evapoladol e câfga ténnica, válvLrla de expausão tern]ostátìca.
separador de óleo.
A alirrentação deverá ser de 220 Y 60 Hz rronoíásico ó00 VA e

possuir as seguintes dimensões e pesos rnáximos: 200 x 90 x 200 crn -
I 90 kg.
.lLlnto corÌì a bancada deverá sel folnecido Lrrn rnaterial didático
cornpleto. totalnlente em poltuguês, contelÌlplândo os conceitos teórìcos
envolvjdos nos cxpcrirrentos propostos pelo equipamento, incluindo a

rnolllageln. íìnção. desmontagem e controle de qualidade de cada
cornlonenle, bern corno urn guia passo a lasso para a execrrção dcls

exelcicios.
lJm sistema de inserção de Íalhas dcver'á esta| presente eqLìipâmento,
devendo este possr:il pelo rrenos 20 clraves, sendo que as falhas
hidrár-rlicas deveur sel acionadas nor válvulas. e as lalhas clétricas.

t]ND 0l

(/

K

'^rv./vv. cils,sp. Eôv
Rua dos Andradas, 140 * Santa lfigênia ' 0120U-000 " $iio Paulo * SP.l-el.: (11) 3324.3300
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l! CXCESSO

rnaÍcriâl idático De Íèitos válvu do
Íìo

i1e

l eltÌ gerânrc
clc chegar' cvcf!riidor vrilvul dc Diì nsao

altiì.
dcpÍessão cle srrcção rnlito

q rrebradl. dcsidra tador
prcssaÌo de

1âse
conclcnsaÇ

c\
to

corIe
sucÇiì0 nr uitonìür

baixa, ìn 0lof
colÌì

cL\rte cie

ito.anrbas iìs la scs do trot0Ì tculÌ0stato r ctì iget ação dcfcde

lennostato de congelan'rento com detèito. bobina do telê com dr:feito'

clefèito na ploteção térmica do motor. capacitor de srranclue conì delèito'

2.1 TNSTALAÇÃO DO OtsJETO
Responsab iiiciacic pcia instaiaçiio gtairri'rrr o(s) obleto(s). segiiiitlo o-r

teflnos e especìficaçõcs dos ilnexos. llo prazo estabelecido neste

coÌ'ì trato i

ljf'etuar, após a nontagcm e instÍÌliìção clos objetos, acoupanhaclos de

rcÌrrc:,eÍrianies Cx CON'I lì.A'-l A.NTE. as tàllurs oLt cle leitos c"'e nl LÌeìrrenie

el.Ìcontraclos devetão ser pronlalnclÌte repa'rados or-r srrbsÌitttidos pcin

CONTRA fADA sem ôtlLts pala o CONTRA'I ÀNTt], mesno qLtando o

deÍèito não possa ser corrigii:lo lo locâI.

.r\ irìstalLìção, ajtìste e/otl conlìgLlração. dos eqLLipalllentos deveiá set'

c ccrrtacìa no pÍazo máxirlo {ìe atc i5 (qtlinze) cÌias cia data cie enÍrc3ie (io

objeto.

2.2 I)A {;AIìANTIA,ryÀLIDADE DO OtsJETO

) ) r /:.ro,rr;ô.,.1i.1,'nn rl,, nr,rlrrt,r .,.r':i ll,' rììirìirììo ll t.lttze) tlte-'c..

cnlìlrrdns r trrtir di|l:ìÌ:Ì,.1i !,rcchi rnerìlo,lc lirlìli\ (ì do prodrllo.

.l^ ,1,,,,,--À,- . -,./.1.1 LJLrraLlÌe o pcllooo (le g.tlLlrrrrí.
.,,h-ìì,,,,.ì ,- ...'rr ,'.'r'hrrrrr r a,'ÌìlÌ:ll1lìlc. DeCaS ()L! D:Ìllfs

clelèituosas. salvo clLt;uttltt o tlclèi1o 1Ì)r provocado pot ttso indcvido clo

plocì uto. devidarlente corlìprovâdo

2.3 TRBINÀMtrNTO
l)ever'á seI miuislrado tleilìalnento operacional, para no tnírlitno 4

(tlLratlo) scrviclotes, cotr carga hotatìa uínima de 8 (oito) horss'

O tleinamento clevetá sel ministtaclo tlo cndeleço RLlaì Pcclro Rissato.

n'-lu - Vih clus RernéCio: - íJsrsco SP CEP 0629í-'-220. r:olrenrlo por

crrnta cla (lotrttatada todos os gastos otitlndos do tlcinamenlo colno:

lr'iìr1spoÍe, cstadìâ, a-lilÌìelltação, lÌìateriiìl cliclhtico. apostila. e outtos

ma is.

PROCI]DÉNCIA: IMPOR'IADO
MARCA: VL,NETA
MoDEI,O:

K

kLr.r ,l^r ÀtrdÍtcids, 140 ê qììt,ì flgÍ
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IT DSPECIFICAçÃO DO OBJETO
UND.

MENS. QUANT

09

SISTEMA PARA ESTUDOS DE TORRES DE REFRIGERAÇAO

O sistema deverá r'eploduziÌ âs caractelísticas operacionais e

conshrìtivas de uma torre de refiigelagão, consistido de unra torre de
paledcs hanspareutes com enolrìmentos. A tolre dever'á possuil altula de
pelo nenos 500 mrn e. pelo rnenos.3 enchinrentos intetcaubiávcjs de

diferentes supelfïcies (92. 131 e 235 m'/m'). O sistelna todo (tanqLtes,

tolre, bolÌlbâ. quadlo elétlico e etc.) dever'á sel nrontado soble un'ìa

superfície de aço inoxidável, de bancada. corn 4 pés antideÌrapantes.
Dcvcrá possuir quadlo eJétrico com lâmpadas piloto e clìaves para

conlrolcs do ventilador'^ teÍn1ostâto digital, lesistências. ìnterface para

aqr-risição de dados e conexão coln PC e proteção pol dìsjuntor. O painel
deverá possr-ril porlâ plotegida pol chave e janeJa de otrsetvação. pala
que o aluno obselval toda a almofada de trabalho do equipalnenlo.
Deverá possuir pelo rlenos grau de proteção lP 55.
A água do sjsteula deverá será aquccida erlr um taqLre dotado de três
aquecedoles eÌétlicos de, pelo rncnos. 400 W. O tanqLre deverá ser

confeccionado crn aço inoxidáve1 e ter capacidacle de ao menos 9 litros.
Urna borrba. de vazão aploximada de 3 m'lh e altura de elevaçâo
rnáxìrna de aplox. 5 rnH2O, dever'á Ìevar a água até o topo dâ torre. colÌ
sua vazão rnedida pol rneio de um ÍotânÌetro colÌì translÌìissor. A paÍtir
daí a ágLra deverá ser disl|ibuída unit'o|memcnte pelos enclrimentos.
coletada tro fundo da tolle e devolvida ao tanque de aquecimento, A
bancada ainda deverá dispol de un segundo tal'ìqrìc de pelo rnenos 1

litlo. em acr'ílico. cuja função é maÌìtel o nível do tanqrLe de aquecimcnto
constante. conrpensando a água peldida pela evaporação. No lundo da

coluna deverá estar disposto uln ventilador centríflugo, colr vazào

rnáxirna de pelo rnenos1300 rn'/h e altula dc elevação rnáxima de 80
rnrrH2O. corÌl corltÍole de vazão por meio de válvula e medido por tncio
de diafiagma no topo da coluna. Após deìxar o lcchcio. o ar deverá
atravessar urn de rlister,
Junto corn a bancada deverá sel f'ornecido unr nraterial didático
completo. totâlrnenle eur polluguês, conlerrplando os conceitos teóticos
cnvolvidos nos cxpclimcntos propostos pelo equiparlìento, beu como
urrr guia passo a passo para a execLlção dos exercícios. Pol meio da
bancada e do rrraterial didá1ìco, peìo lrenos os seguìntes telnas poderão
ser estudados: dinámica dos fluidos de diferentes enchimentos. conì
diferentes vâzões de ar e de água; medida dos paÍârnetros opelacionais
ern condições eslaciouárias; represeutação do estado do sistena errt

gr'á1ìco psiclorrétrico e balanço de energia; efcito da superfície do
enchjrnel'Ì1o soble a aboldagern de bulbo scco e as quedas de pressào;

desenrpenho com diferentes cargas de lefligelante e terÌÌ pel atu-r'as de
entIada.
O controle e â aquisição de dados do sistema dever'ão sel realizados
Delos scÍÌuintes inshurlentos: 4 Ptì00 com carcaça de aço inoxidável.2

ì.JND 01

AdsiiôatãsÈreç&c ÇemtnaË
$*úeleo ele cúrÌxprãs

www, clls.sp.gov. hr
RLra dos Arìdradâs, 140 . Santâ lfigônia . IJ120B-00C * 5ão Pauio . SP. Tcl.: (11) 3324.3300

(



--r* ã*
.3effiw,'t:;rs ãâ "sê*$&g Ëd Ê'Ërffi%ãtuãúï
Gi]VÈI?Nü üü 

'T'ÁDÕ

À*lrn 9** isËr*çã$ fl*t:3te'.Ì 3

$!úcìea {:!e Cit} $ìír! r'õ$

tcrnìoìligrôinetros di-sitais e

l YEV

transrnisso; eleilÔnictt de ptessào

diÍèrenciaÌ.
Peì.a ',,iS,.ÌaljZ:ìção e co1'ìt! o!í-' c!os prttârnett.os estì.ldailos. d,-'vcrii

.,-,.^ ,...+i.,,l .-^,- \[, ih,],..,,-
:ìcolÌìpal]l]af 0 5ì5lcllìLl Lllll sult!!.Ìrr

2.1 rNSTÂr-.!ÇÃo D(} (ìIìJíl f o
Responsabiìicladc pcla ìnstalação glatLlita o(s) cirjeto(s), .segttncio os

ternìos e espccificações dos anexos. llo pl3zo estabclecido ncste

contrato:

EIètLrar. após a rÌìotÌtagern e jnstâlâçâo clos objctos, acontpanharlos de

rcpresentantes da CON-l'RATANTE. as 1aìhas ou delèitos eventtralÌÌrel'ìte

cìrcontra{ios cievetão scr plolliailIËrliÈ iapiti.idus a,ti siib\iìiiiiiilì. llcla
CONTRA1ADA sem ôntts para o CONTRATANTE, lncsrrlo quando o

dclcil(' rììo P('s:a scr (1,ìligiLlo Iro locirl.

A inslalação. ajLrste e/ott configtttaç:ão, cìos eqttipauenlos devetá sct

exccLriaCa ilc ptazo ilá.".iriro dc ató 15 (qLrinzc) dirs cla rllta de cntregê cli)

objeto.

l-l lrA {JAI(A I I ll1/v/tLtlrAr-rl- trv \r'ír!,i i i/

2.2.1 Cârantia/validacle do proclLrto, setá tlo nrínitno ì2 (doze) meses'

contiìdos a paltir da iiata cie lecebilrel'ìto cicfiniiivo cìo prodrLio

2.2.2 DuÍiìntc o pcríoclo cle galantia. sc ltouvcl tlecessiclacle, ilevctÌtr:et
substiluídas set'n nenltLtm ôtltts partr a Clollhatarlte. peças oLl pâltcs

dcl'eitLrosas. salvo qtliìndo o delèiio lor ptovocacìo pol tlso ir(lcvi{1o {Lo

produtc, clct"idltlctrte c'-l lt l p ro '.'ttlo

t--t I Kt,|ìAlïll1r\Iw

De.,,rr:t :;cr' tÌÌillistlado 1!'e inr,Ìlnelì1o olleracional^ para no ntíttinrrr 4

(qLratlo) setvitìotes. coÌì1 carglì hotatìa nlitlittla clc 4 (qttatlo) hotas.

O treillalnento devetá set ministrado no enclelcço Rtra Pedto Rissato.

n"30 - Vìla dos RetnécÌios - Osasco - SP CEP 06296-220. cotlenclo pot

collta da Contrâtada todos os gastos ot itttlclos do tleiniìmento colllo:

transporte, esta.ìia, aÌiÌÌìcrrtâção, miÌteliâì clid/úico, apostila' c otrtÌ'os

nr ais,

ou r-rr- r- ni r n t ,l . Í\,4 Dr 'ì tì I A f)íì
MARCA: VENE lA

I,
lt,,
\\.\.]. ì

'v..lWvl. (--p!,çil. !Ìov. bi
tìuà clos r\ndrâdôs, 140 " saiìta lfi.lônaã ! üj.20li-Ll{J0 *:lão Paulo, Í;ir " lel. | (i1):i324.33i.1í'\
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KIT DIDATICO PARA ESTUDOS EM TRANSFERENCIA DE
CALOR
l(it didálico parâ estrìdos em hansfcr'ência de calor', que deverá
possibilitar ao usuário o estLrdo indepel'ìdente das trôs Íbrrnas de

trànsferênciâ de calor: illadiação. condução e convecção. O kit deverá
ser composto por 3 rnódulos de estudo. dcvcndo esses scr'

corrputado|izados, poftáteis e de bancada, conì scrìsoliarrento padr'ão

industljal e totahnente projetados pata fins didátìcos.
Junto com o kit dever'á sel fornecìdo um rraterial didático complcto,
lotallnenle eln poltuguês, conternplantlo os conceìtos 1eót icos envolvidos
nos expel ilnentos pl opostos pelo eqtrìpanrento. belÌì colno Ltrn guia passo

â pâsso para â execüção dos exercícios. Pol ureio do kit e do rnatelial
didático. pelo lner'ìos os seguintes tellìas poderão sel estudados:
. Coeficientes de transfelêncìa de calol pol convecção. e sua telação

conl a telÌperatula,
. Couvecção for'çada sobre â tlansferência de calot cotr variação de

vclocidade do ar'

. Evolução da tempelatura durânte a condução radial de calor.

. Equação de Fourier na troca de câlor enlre tnate|iais sólidos.

. CondLrção de calor'âtrâ\,és da sr:perlìcie de contato entre o lììeslno
nìaterìâl orì lnatel iâis dilèr'entes.

. LondLrti\idade tilnrica dc dìiìrcrtcs rnuteliais.

. CondLrção de câlor atlavés de uma palede plana de área de secçào

reta redrìzida
o Materiaisisolarrtes,
. Lci do Invcrso do Qr-radrado utilizando lbntes de calot. luz e

sensores:
r Leì de Stefan-Boltzmânn.
. Estudo de eurìtância Lrsando fonte de calor. placas uretálicas e

se nsores.
. Estudo de latores de ár'ea usando lbnte de calor'. feuda e sensor.
o Leì do cosseno de LâlÌbert, rìsando a lbnle de luz e serrsor'.

. Lei de absorção de Lâlnbert. usando l'onte de luz. filtro e sensor,

Os rlódulos dever'ão sel pr'óprios para uso ern bancada. lnontados soble
cstrutura tipo caixa dc alumínio c chapas de aço (nedidas nráxitnas: 700
x 400 x 200mm). pintacla corn pintula epóxi e .:iotada de alça letr'átil para

transporte c pés arrtitÌerrapantes. A estrutuÌa deverá ptovet aos módulos:
alirrentação. aquisìção de dados e ìnterfacearÌÌento corr PC. Todos os

conìpolìenles centlajs dc cada nódulo, bern colro os sensores e

acessórios deverão estar integrados às suas |espectivas estluturas. estas

corrpostâs de, pelo rnenos: umâ enllada USB integlada; um sjstema de
aquisição de dados para coleta sirnultânea dos parânretros folnecidos
pelos sensoles de cada unidade e chave Lìga/Desliga. Urn soÍÌware
dedicarlo totalnrente err líne'rra uortlìsuesa íarÌìhìentado ern l,abviewì

t lNt) 0l

K

wwrÀJ. cl.ls.sp, E()v
Rua dos Anílradõs, 140 ô sônt.ì Ìfìgênia.01201ì-1100.5ão Paulo. SP ' Tcl.r (11) 33?4.3300



Adnrlnístraç,ã* fr*aìtí'eF
ï'i úslcü de {{}!Ì3píes

tarnbérn dcver'á compo| cada unidade, para vìsttalização, ânálise e

controlc dos parâl'netros rclevantes envolvidos.
I"4óilLLlo tala cstLr,lo: el'ìr corìr,,aa.liìo li.,,tr e l'olcacla: O nód,-rlo lleyett:et
colÌÌposÌo pot LllÌìa iortc cie corvecçã0 tttttttitLtirL stliite a sLia esirLiiliia (lc

alinertação e aquisìçào de dados. Íabricada etr itço pittlado conì pitìtLrra

,:,1ióri, ìi,í--,Jidas ap[oi:inrailas da lorrc: 780:r ] 40:.- !:l0mtn. 
^ 

torlc dc\.t'.T.

possuii pclo ineiros duas.janclas cle vidio paia visttalizaçiìo, dolâdâs dc

slots para ionlaala alc tclllperiìttlra da intcrna da torrc c dos clclncntos dc

iìquccilnento. A janela para tomâcla de tel'Ììperatllra da patle intelna da

torÌc dcvcrá ser composta por. pelo mcuos. 5 slots posicionados

horìzorìtalmerte para captação diì tell'tpelatura acima clos elementos do

aqrìecirÌìento. .Ìá a.lanela paÍa a tomadâ de telnperatttra dos eletrenlos de

aquclimento, cicverai set conPosta cie iro tnenos 7 siois. scrrcio 5

tr.rosicionados vclticalrrente e dois Irolizontalmente (lblllìato enr ctLtz). A
pÍÌrte süpelioÍ da to|te devetá posstÌir Llln ventiladol coul conlrole de

velociclLrdc PWM c t-ìga/Dcsliga, pata estLrdo da convecção lorçada. jri I
parte inf'etìor clcvclii possLtit gtacle parta maiot'captação do iìr no dLlcto.

Felo nrenos iis seguiirtes senso;:cs clc"'ciãc cst:ìì intcgÍ3do:i ao lllódLIlo:

Uln scnsor pala mcclição da telnpcretura de ellttada do at, ttnt sensor

par.a medição cla velocidade do al clenlto da totrc. Llm sensoÌ para

rnedição da tcrnperaÍrìrâ de saída clo ât e LllÌì sensor pata neclição cLa

terÌìpc[atLrra de divcts0s pontos (lo elemento de acFtccimcnto Pa|a

estr.rdos cle distirlbios no lìuxo clo at, o tnóclLtlo devetá set dotado de tlnì
LislcrììJ lìiìr'ir . r irçìo dc di.ltllhlos ao lottEo cìr' .iLtctu.

Pelo meros [luatro ditèrentes tipos clc eletletltos de aqtlecilÌìento de\elâo
aco|rpanhar o rnótìulo. 'loclos os clctÌìctllos ale a(ltlecin.ìento clevclao
possuir proteção ern teflon e lã dc vìdrc, etlcapsrLìados etll tttrit c:li,ta
medindo no rnínitlo aprox.: i00 x 30 nrrr. As caractelísticas tninilnas tle
...,ì. -l-".,.,',,.,-1,' .-"^.i,ìr..,ìi^ .ò,'\,! \lrtri!! iriiriiiv J!t,

IllelìlcrìÌo dc rr,.ìLrec!mcntL. tipn -rlsta con'tpo.-(tLì de dLlas rc,si-\tê!.Ìcias de

aquecinìento cle, pclo rirertos. l00W ertì.r tlnìa c sell\,ìl rle tenlp('IatLìriÌ

cìe. pcio rnenos.50 trttn tie cottr trttiuctrÍo. irrsiaìatios ettt urii bloco cle

alulrínic',lsinlilo. Ì.]o blocl; rlc nlLtnírtìc. ileve:.á scr illstala,:ll a a,!ela,,lc

alurnínio com áLca trínitrit tlç 11.000 tÌìtÌì2 c 3 llontos llala nleclìção c1e

teulpelatLrra. corr distâucia urínitna dc 30 mm.

Elemcnto de aquecimento tipo cìlíndlico: corrìposto de Lttna rcsistêrcia
dc acÌrìecilnerìto c1e. pelo trc|os. l00W e sensol de tenlpetatuta de, pelo

rlenos,50 mrr c1e conrplirnento, instalados en tlm cilindto dc alttmínio
rusinailo corn diârnet|o míninro dc 50 trtr c coIrrprimellto tnínimo cle I l0
lÌìln e. pelo rneuos,3 poÍìtos clc rrediçâo com distância mínima de 30

ElenìenÌo de aqrrecimcnto tipo cilíncllico colnposto de Lrma lesistência de

aqlÌecimeÍìto dc. pclo tncnos, l00W e sensor cle tetnperatLtra cle. pelo

lÌcnos.50 mrr de comprinento, itlstalaclos enl Ltm cilirrdlo de cobrc

usinaclo corn diâmetlo tníninro de 50 mtn c collìplilnellio rnínir]lo tle Il0
mm e. pclo rrenos.3 pontos de nrc,:lìçiìo coln distâncìa mínilna dc l0
nltÌì.

lri
K

Ele mcnto cìe tme tì tr rbos de dLras r.csistências

!!rí\r, i:ps.tp.!ov
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de aquecinrento de. pelo nrenos. 100W cada urna e sensor de tclïperatura
dc. pelo mcuos. 50 mn de comprimento, instalados em utn bloco de

alumínio Lrsinado. No rnínirno l7 tubos de alr:mÍnio cle no nínitno 9 mnr
de diâmeho x 100 nrn de courprinrcnto distlibuídos ao longo da

supcltìcie.
A conexão dos sensoles de lelnperatrìra dever'á sel feita pot rleio de

conector tlpo 4 pinos, já a conexão das resistências deverá sel feita
âtravés de conectoÍes tipo 2 pinos (para evitar equívoco na ligação)
Módulo de lranslèrência pol condução linear e radial: O rnódulo dcvcrá
sel colÌposto por duas nnidades plincipais, urontadas soble utna
eslr'utula de alilnentação e aquisição de dados. fabrìoada ern aço pintado
conr pintura epóxì. lJrrra seção deverá sel dedicada aos estudos de

condução Iìnear'. e a outra dedicada aos estudos <1e conclução radial.
A unidade pala experimentos err condução lineal deverá ser consistidâ
de un apalato netálico dividido ern 3 seções: uma seção de

aqueciulenlo, ulna seção interrnediária intcrcambiável e unra seção de

reslì iarnento.
Para nraiol segLrança aos usuár-ìos do sisterna, todas as seções dever'ào

estar protegidas por cìlindro de 1eflon, evitando assim o risco de
queimaduras.
A scção de aquccimcnto (crn coble ou latão) deverá possuit ao rnenos 3

seirsolcs de terrpelatura (tenrìopares ou tennorresistências) alraniados
ao longo da seção e a distância entle eles dever'á ser a nresnta. a 1ìtn

obter'-se uma parede de terÍìlopares posicionados de tnaneita uniforme
(de 10 em 10 mm ou 15 enr 15 rnrn). A lesistência quc aquece a scçào

dever'á possuil LuÌ.ìa potênciâ aproxiuada de 50 W e ser dotada de unr

sisterna de controle.
A seção de resfrialnento (ern coble ou latão) deverá ser resfliatla por'

meìo de üernento Peltier dotada de ao lÌler]os 3 (tenïopaÌ es orì

termol|esjstênc ias) alraniados ao Iongo da seção. a distância entre eles
deverá ser â mesrna, a firn obler-se urna palede de telmopales
posicionados de rnaneìr'a uniÍ'onne (de l0 en I 0 mrr ou 1 5 em 1 5 tntn).
Pelo menos 9 seções intelnìediárias de dilelenles tipos de rnetal (seçiìir
em lâtão corÌì diârnetro de âprox. 15 rnrn / seção em latão collr diâuretlo
de aplox. 20 mm / seção em latão coÍÌl diârretlo de aprox. 25 mrn / 5cçâ()

em aço coln diâmetÍo de aplox. l5 rnm / seçâo el1'ì aço conÌ dìâuretlo de

aprox. 20 rnrn / seção em aço com diârnetlo dc aprox, 25 urm / seçâo err
alunínio com diârrctro dc aprox, l5 mn / seção en alutnínio corn
cliârretlo de apmx.20 rnm / seção err aluuínio corn diâlìetro de aprox.
25 lrrn) devenl conlpor o sisterra^ as seções develão possuit ao mctros 3

(tennopares ou lernoll esistências) posicionados de maneira equidistante
(dc Ì0 ern l0 rnm ou l5 e rn l5 mm).
Para a obtenção de resultados nais precisos, o posicionarnento de todos
os sensores do sistena deveÍá possuir o rnesrno padrão de distância.
A Condução Radial deverá sel estudada por mcio de utn disco tneláìico
(cm latão ou cobre) aquccido :ro ccntlo e resfiiado nas bordas, cotn pelo
rnenos 5 sensores de telnperatLlla ao longo do mcsmo (alinhados e

oosicionados de maneira ecLlidistautes desdc o centro até a borda da do

ÂdrmÊerãsËração üersÈraË
F,túcleo eIe Cümpras

vüwvv. cfis, ep, gov,llÍ
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cilindlo/ de l0 cm l0 lnnì otì l5 ern l5 l'Ì'ìl'Ì'ì ).

O aqrìecìnìento do apatiÌto devctá set leirlizaclo por resistênciâ. cou pelo

m,:no: 100 È./,le tolôrìCii! e alol:ì.-lo {lc colllrole de 1eÌnpcrâtura. Pala

cvlLftf (lLlclllliluLllatsl Lr (rlsuu !rcvç1.1 \cl t'lur!Ë'(rU
de teílol1 conì cliârrelto mínimo de 140 tlnr, 0 resft iatnento clcveti sct

pol !Ìleio clc r:iIcLrlação dc ágr.ra e colnposto de ledtllol de pressalt) e

válvula dc coutrole de llLtro d'água.
Todos os sc|rso|es de rrccìiçlìo de tcmperíÌtlìliì deverão scr do tipo
te|moIr'esislência PTl00/P-1 1000 oU tertÌ'ìol)al'
Módulo de tlansl'er'êucìa cle calol por' ìrracliação: O rnódulo deverii sel'

conlposto por tlLras LurìdacJcs ìntercanìbiáveis pâra esttldos de ìrLadiação

dc luz e de calor', corr sensorcs, filttos e placas metálicas montadas sobre

Llì'l Ìriiilo iniegraciLr à es'!r'Liiiii Ll cie aiiii'reiliação e iiqiiisição tÌe iiatlos.
iìbricada enì aço pillta(ìo cotn pilltLtra epóxì.

O trilho (lo rnócjuio cicvcrir sel'grrduiì(io prr|r tneciiçao cia ciìstin,:il enttc
as placas. :;er'ìsores e a fonte dc calol ou lttz Devetão trcotnpauhat o
rnóclulo. todars as ptesilhas e supoÌ1es tlecessát ios parra a 1ìxaçâo dos itcns

ruc ililhc.
í ìr pariìtìÌclf{ìS dc Ìcnr|':r.rlrrt:t Jt lrìrÌlr dc c:tlot c intcn'idrrie itrrtlinosrt

cla tonte de luz clcvet?io set aìtctaclos e motritoraclos poi tlreio do PC

Jogo de placas uretálicas dc cliletetttes sttperlicies (ao nrenos 4 plâcâs)

cieverá possLrir. cm cada ttma das placas. um telíììDpal otl

termouesistôDcia pa|a leitura de tcmperaÌLtlâ. As placas develão possLtir

Lnr supoÍc cie iácii Íìxaçào nos tliiilos a Ílm cie aìterart a ciisÍancia cntte

as pÌacas e a ï'onte cle calot.
I;orìtc lLrminosa aleverá contcr ltilrsle dc gìrt cle 180' graLrs. cotr escala; il

larJiação provenientc da fbnte é rnedida pot meio de lotômetro. clue

dcvcr'á possuir Lìrn supoÍte de lãcìi fixação ao !illlo pata vatiaç:ão iìa
,.li.r.ìnnìr ll,n i,ì,,,, ,1,. filrr,'. , 'rrr' .liÍì'r'errtc. orrrci,ln,le. (r csl)cìstll.ì:ì''''., r' "- '
,4nr eli rrnrlnenh:ìr,ì rnrriìtrì

., r^ì^
z,t Ilì3tAr,.rïçllv it {, LrlJlrrrt{,
t2rcnnncrlrilì,1cde nelr inqfelrcão J,râïìÌitâ oís) obietois)- sesttnclo os

tçì-ìììos e cspcariÍlcaçõcs clos ancxos. llo ilriÌzo cslâbclccido nestc

contfato:

ElètLrar', após a nìontâgeln e instalação clos objctos, acotnpanhaclos de

Iepresental'ìtes da CONTRATANTE., as 1àlhas oLr defeitos evcrlttlalmente

encontraclos devcr'ão ser ptontamente |epataclos ort sttbstitrrídos pcla

CON'I IìATADA senr ônus par.a o CON'f RATAN'Ì'E, lnesmo ,quando o
.l-r-ir^ nì,ì '.*-" ."',.n'rìoi,-ln n,r l,'crl

A instalâqrão. airÌste e/ou conlìgu|ação. clos eqttipanentos devcrrl 5cr

exccLìtaclâ r1o prazo ntáximo cle ate 15 (qtrinze) tÌias cla ilzúa de clìtr.ega (lo

objcto.

2.2 DA GARANTIA/VALIDADE DO OIìJI]TO

r';''') )
t/ //
t\.

\À1...,!!À,r,cp5,!p.!.1(.1\,,.il!'
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2.2.1 Galantia/validade do produto. será no n1ínirno l2 (doze) rneses,

contados a partil da data de reccbirrerìto definitivo do ploduto.

2.2.2 Dulante o período de galarrtia. se houvet necessjdade, deverâo set'

subslituídas scrr nenhum ôuus para a Contlatantc. lleçâs ou pattes

delèituosas. salvo quando o defeito for plovocado pol uso indevido do
ploduto. dcvidarncnte complovado.

2.3 TREINAMENTO
Dever'á seI ministíâdo treinalnel'ìto opelacional. pala no tnínitno 4
(quatfo) servidoles, corn ca|ga ho|alia rnínima de 8 (oito) holas.
O tleinarrento dever'á sel rrinistrado no endeleço Rua Pedro Rissato.
n"30 _ Vila dos Rernédios '- Osasco - SP CEP 06296-220. correndo pot

conta da Co[trâtada todos os gaslos oliundos do treinârnento conìo:
transporte, estadie, alirrentação, rratelial didático. apostila, e oLìtros

rnais.

PROCEDENCIA: NACIONAL
MARCA: DIDATECH
MODELO: DT-TD095

AdmËmÉstraçãar €eertraE
Núcleo de comFÍãs

1,!\,nJ! /, CpS, Sp, gOV. ilr
RLra dos AnÍiradas, 140 . Santa lfigênia e {J120fl-000 . 5ão Paulo'5P. lcl.: (11) 3324.:ì:J00
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RUSOLU( Ão REFI|RÍ-N lL Â P[hAl-tDAD[s

p-IS+! U{Ã^O SDICTi N, 12, r-ìF. 2!ì--1-2014.

Dispõc sobrc a apliclcão cl1 r:enaliclacle 11e multe plevista nas [-eis 1èderais n" li.6ó6. cic 2ì cÍe jtrniro cìr-

1993 e n" 10.520. dc 17 dc jLrlho de 2002, e na [,ci cstachìâl n"ó.544, cie f2 cle noYembto de i9{ì9, nt,

ânrbito da Sccrctaria cle DeseuvoÌvitnento Econôtnlco. Ciência, l ccrrologia e Iuovação

O SECIìETÁRIO DE DËSENVOLVIMENTO ECONÔMICCì. CIÊNCIA, TÌI(]NoI,OGIA E

INOVÀÇÃO, com lìrnclanento lìo dìsposto rro arligo 3n do Dect eto n" 3 1 .1 3 8, de 09 dc janeìr'o dc ì 990.

RESOLVE:

Art. 1.. Na aplicação das rnultas plevistas nos attigos 79. 80 e 81. ìnciso II, cla Leì EstacLLtal rr" (r.544 dc

22, clc noverrbro de 1989, nos artigos 3ó e 8'1, ìuciso ii, cia i,cì Fecierai n" 8.ó6(r. cie 2ì, cic.ìtrnho iic i9'i-1.

c lìo rìrtigo 7'da Lei Fecle|al n' 10.-520. dc ì7, de julho de 200?, serão obselvadas as disposiçõcs desta

Rcsolrìção.

^tl. 
l'. .4 recLrça irÚrrstilicaLliì ,lo rdJtrdr'irL.1. o .rn jì-\rlìâr o (rìnllíÌlo. aL:cllill oll Iclllal rr ilì:lltllÌlülìlrr

equivalentc clentro do plazo cstatreìecicìo pela Adnrìnistlação, caracletiza o dcscttupritne nto tolaì cla

obr.igação assumicla, sujeilairclo-o à aplicaç:ão de nrulta. na Í'otma eslabclecicla no afligo 5o dcsta

ResoÌução.

Aú. 3.. O atllso inlLrstificacio uiÌ (.\ccuçiro tìo onjeio cio contrlt,r sujeitará o coniraiacìo à ntrtiia clc ÌÌroiri.

obscrvado o segLrinte:

I - elÌì sc triìtando de colnptas oLt dc Prestação cle selviços não contílÌLLos:

ílê âtê Ìo irr;rìr:ìr .l;â- rrrrrlra ,l, tl 19. r.loi. ,irrirrro. oot i(rìtot Dot ,li', ,1" alrt.,'.
calcLrlados soble o rriÌ!o! global clo contraÍo,

.ri^i,.-,iô,.^, ,.1 i. ,l- ^rro.^b) pafa atliìsoS SLìpcllolcS a JU \llllllit, (llat5' lllLlll.r LIU v.+/') \.tlU.'l'U ('çl'lll\,J Pwl !!''tl,/ PUt

calc'.rl:ck;s soblc o.,alot globll clo r:on1t':r1o:

II - eln se tratalìdo de erccttção tlc obtas oLt de serviços clc engenhatia:

a) para contralos coln valor de até R$ 100.000.00 (cem tnil tcais); muìta clc 0.2% (clois clecimos por cento)

por clia cle atr.aso, calculaclos soble o valor clar patccla cla obtigação conttatual trào cutrtpticla:

b) p:ÌríÌ cotìtratos com valor de Rs 100.000.01 (ccn rril |eais e um centavo) âté R$ 500.000.00
,^,,i^r,-,,,.,. ,-il "-,;",. ,-',1r..,ìê n ìu^ i'rê- ílê, irn.ì{ nôr.l-rìr,'ì rrol dia,l, rìlrir\ô calclllir(l(r\ so[ltcl.t rltlOt\\t,,,,,1,r,,r,.
(la ohÍigação col'ìlratual não ctlttrnrìdâ; c

/i
((\\

c) pa[Lì contratos conr valor dc igtral oLl strpe|ior a lìÍì 500

mLrlta de 0,4% (qLratto dócimos por ce.tto) por clia cle atraso.
000,0Ì (quinhentos tril t'eais e Lttl r:etllavo)
calculados soble o valot dihlio do contrato;

lll - cnr se (ratando de scrvìços contínLros; lntllta (le 30yo (trirrta pot ccnto) por dia dc i

calculados sobte o valor dihlio do colrtrâlo

r,Ì/ww. ati'ls. rp, E.ì\,/, Di'

Rüa l:1os Andradas, 140 . Íiantiì Ifiqênia ' 01108-{.X)0 n Sjo PaL.rlo * 5P ' Ì'el : {11) 3:j:4 .1:ì0C
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Sl" O valor das rrultas p|evistas ueste altigo não poderá excede| a 25% (r,in1s c cinco pot cenlo) do

saldo financeilo ainda não lealìzado do con1la1o.

$2' A rrrr-rlta pelo allaso inìusliÍlcado na execução do objeto do contrato será calculada â partir do

plimeilo dia útil seguinte àquele elÌ que a obligação avcnçada develia tet sido ctìlnprida.

Art, 4". A ìnexecução parcial do contralo sLúeilârá o contratado à rïulta de mota. obsetvado o seguinte:

I crr se tlatando dc cor'Ìrpras ou de prestação de selr,ìços uão contínuos: nlulta de 10oó (dez por cento)
ìncidente soble o valol da palcela não cumprìda do contlato;

II - em se tlatando de execução de obras ou serviços de engenhalia ou de serviços contínuos:

a) para coutratos cotn valot'dc até R$ 100.000.00 (cern rnil reais): rnulta de 30% (llinta por ceuto)
incidente soble o valol da palcela não curnprjda do contrato;

b) para contratos con valor de R$ 100.000.01 (cern mìl teais e um centavo) até R$ 500.000.00
(quiuhentos rnil leais): lnulta de 20% (vinte por cento) incidente soble o valor da palcela não cutnptida do
contrato:

c) para conttatos corn valor igual ou superiol a RÍi 500.000.01 (quinhcntos nril leais e uln cer'ltavo): multa
dc I0% (dez po;' cento) incidente sobre o valor da parcela não cutnpt ida do contrato;

lll- ern se lratândo de serviços contínuos: multa de 20% (vinte pol cento) por dia de inexecuçào.
calculados sobre o valol diário do contrato.

AIt. 5'. A il'ìexecrìção total do contlato sujeitará o contratado à rnulta de mola, observado o segLììnte:

Ì - ern se tratando de colnpras orì de prestação cle seiviços conlínlÌos ou não: multa de 20% (vinte pot'

cento) incidente soble o valol global do corìtl ato:

Ìl - em se tlatando de execução dc obras ou selviços de engenhalia ou de servìços contínLros:

a) pafa contrâtos com valol de até R$ 100.000.00 (ceur mil leaìs): multa de 20% (vinte por cento)
incidente sobre o valor global do contrato:

b) para contlatos corr valol de RS 100.000.01 (cerrr rril teajs e utn centavo) até RSj 500.000.00
(quinlrerrtos rnil rcais): nulta de l5% (qr-rinze por cenlo) incidente soble o valor global do contr'âto;

c) pal'a contratos corl valor igual ou superior a R$ 500.000.0I (quinhentos rnil leais e urn centavo): rnulta
de l0% (dez pol ceuto) incidente sobre o vaìor global do contrâto.

Arl. 6'. Contigurada a ocorrência de hìpótese ensejadola de aplìcação da perralidade de lnulta. o
adjudicatár'io oLÌ o contratado ser'á nolifÌcaclo pala, querendo, apresent delesa pr'évia no prazo de 5

(cinco) dias úÌteis. colltados do pliureiro dia sr.rbsequente à data da sua Ìroti1ìcação.

(:

vüwuJ. cfi9,5ll. E
Rua dos Ândradas, 140 . Sar'ìta lfigônÌa " 01208-000 " São Paulo . SP . Tel.: (11) 3324.3300
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$1" Recebida a delèsa, a autoriilade colnpctente dever'á se manìÍèstal nloti\,adalÌcnte sobte o acolhìtncnto

ou rcjeiçrão clas lazões apresentadas, concluindo pcÌa aplicação ou não da penarlidacLe. darrclo ciêntìr
iner:'Jír'oca :ìo adiLrilìca,táric l',t íioqt!a!Íì.rlo.

{2'A dccisõo que clispusel sobre r nplicação da nulta ser'á publicada no Diário Otìcial do Estado e

,l/l\ctii LdtìLJ! 6 r'çrrr,.crir.o \'rlnr ,, rrr';r,,n lìlrír :Llr l:ì-,ilÌììcnto e.r d.ttlr.r lìillliI dt (lll:ìl o \iìlol 'iiì ìrìrriì l

sofler'á coircção monctária.

$3" O ad.ìudicatár'io oLÌ o contliìtado se|ilr notilìcaclo cla decisão, da qLtal cabetá recurso a ser aprcscntado

no prazo cle 5 (cinco) dìas úteis. contados da data do tccebitrento da rlotilìcaçào.

\4'A decìsão do leculso será publicada no Diário Ofìcial do Estaclo. sem ptejLrízo da notificação do

acij Lrciìcathrio oLì contraiado.

Att.7". Ao tcIrnin,-r ilo |cgtrllr' 1'tt,çç-re irJrììirìlslriìtl\o. giìriìllìiri('s (' colltl.lciitolìr' c:t ;ttnpìa cìctcsit- u

rnLrlta aplicacla será descontlda da garantia do Iespcctivo contlâtado,

'',.,,...i... ^ . , ^l^" 1,, ,..,.,..i^ ^,^. r.,-1. .l .r' .1' 'r.rrr ,,1,..r'' ^ .^'ì'r.ll,.l^\ i .'( !r rrrtrrr.r .'i,rr!irrr.r rur 'rl|Jr !'Lr 5:rrirr,r'r "" | " " "
lespcnclerá por sLl:ì colnplel'Ìlcntaçiìo, rncdiallte descor'ìtos l]os pa,gíÌrneÌrtos e\rìnÌrralnìenrc tievldo'i peia

Adrììirìi'Lraçi(' Jté stla ir,(ul .lrtituçàu.

$2" lnexistinclo pagalÌcutos a selem lealìzados, o corìtratado tecolherá o valoL ao cofìc pÍrblico esladtral.

nir lurlìJ lìrc\ i\l.r rtIì ì!'gisl.ìçòo ctn r igot.

$3. Decon iclo o prazo estabelecido scff o pâgarnento cla rrultâ arplicada scrão adoladas as ptovirlências

llcÍì nentes voltarlas tì sLta coblançii j r:clic ial.

Art. 8". As rnLrltas clc qrÌe rata esta Resolução serão apÌicacias setrt plcjLrízo cia cotttinaçaìo ilas det'raìs

".-.....,. . ,. 1 , h ; , ì i . r F , r i , rc nrpr i,r:r, nrr lrì lr,lcr':rl ,i x.ríìí,- 
'.1,r 

lqq ì r,íì l-i le,le|al n l{r.520. de l00l; ttlt

l-ei LlstadLra.l 6.544. de 1989.

An. 9". Os cciìtais cic iiciiação cievciãi.' iì-rzei.ir-rcirção e;rpicssa às iioiiiias esiabclcciile: ncsta ResolLlçìc.

Irrìrr lt r,lo rlc,.,.:r':l irtleg|ai ():, !e:Dectivr:)!t e,Jitlis e rontlatos. tla Í'ornla de ilnexo-

A11, 10. As disposições clesta Resolução rìpìicam-se lanrbéln às contratações ICStìltantes de proccilimetrlos

c1e dispcnsa oLr de inexigibilidade cle ìicitação

^rt. 
ll. Esta Rcsolução entrará el'Ìl vigor na data da sLra publicaçiìo. ficattdo rcvogada a RcsolLrçr-to

SCTDFI - I . de 22 de fcveleìr'o cle I 994.

, r:, D-^,,r.ti-.n. ^.,''-'."i,1,. nn I)ôl ,l+ )O-nì-ìrì14 \ecàol niuirr.r. Ìlrro llT,,,Ìn incôÍrccoc\ no
\ / '\ 

! tii, u,,\ (,\1,,

olisirral.

I)esenvolvimento Iconômico, Ciência, lecnologia c Inovação
^,. ^-^^-- i ^,,.t,,{Íi !í I Í tr(, sÍ_( t<Í_ IAt(lt,

í

lri Jr'!'v. Çl'it. sil, toÌ./
RLra Cos ArÌcraCes, 140. S.ìiìtà lfigônìa " ll120ti-000 n Sio Palìlo, !;Í'' lcl,r (11) i:ì24.3-liiil
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Gãlrinete cla Superintenelência

TERMO DE CrÊNCrA E DE NOTTFICAçÂO

CONTRA'ì'ANTE: CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLóGICA
''PAUL.d SOUZA''

CONTRÁTADA: DIDA']IECH COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS
EDUCACIONAIS LTDA
N" 192t2019

AQUISIçÃO DE EQUIPAMENTO FINS DIDÁTICOS
CONTRATO:
OBJETO:

Na qualìdade de Contratante e Contratado, respectivalnente, do Termo acima identificado, e. cientes do seu

encaminharnento ao TRIBUNAL DE CON'lAS DO ESTADO, para fins de inshução e julgalnento. damo-nos
por CIIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, atéjulgamento final
e sua publicação e, se for o caso e de uosso interesse. para, nos prazos e nas formas legais e regil.rentais. exercer
o direito da defesa, interpot Íecursos e o mais que couber.

Outrossim. estamos CIENTES. doravarte, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados,
relativarnente ao aludido ptocesso, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, patle do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o arligo 90 da Lei
Complementar n" 709, de 14 dejaneiro de 1993, precedidos de mensâgem eletÍôÍìica aos interessados.

./1
Sào Paulo. .JIf de dezembro de 201s.

GES',ì'OR DO óRGÃO/Er\TrOaOe:

Nome: Laura M. J. Laganá

Cargo: Diretora Superintendente
CPF: 005.923.818-62

Data de Nascirnento: 20 /09 I 19 5 5

Endereço resìdencial: I{ua João Ramalho, 586 - Apto. 242b CEP. 05.008-001 - Perdizes São Paulo/SP
E-rnail Instìtucional: gds@cps.sp.gov.br

E-rnail pessoal: lauralagana@uol.corn.br

I J JJl4-JJUJ

LAURA M. J
GESTORA

wurw.cps.sp.qov, br
Rua dos Andradès, 140 . Santa Ìfigênla 6 01208-000 ê São Fauto . Sp " Tel.i (11)3324,3300
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Responsáveis que assìnaranì o aiuste:

Pelo CONTRATANTE
Notne: Laura M. J. Lagarrá

Calgo: Diretora Superintendeutc

CPÈ': 005.923.81 8-62

l)ata de Nascimento: 20/09/l955
Endereço residencial: Rua João Ralralho. 586,
Apro. 242b - CEP. 05008-001 Perdizes - são
Paulo/SP.

E-rrrail InslitLrcional: gds@cps,sp.gov.br'

E-u.raiÌ pessoal : laur alagana@uol.corn.bl

Telefone: ( I I ) 3324-3303

M..t.
CONTRATANTE

Pela CONTRAT,ADA
Nome: Pedro ErbeÉ

Calgo: Proplietário

CPF: 073.328.028-56

Data de Nascirnento: 16/05/1958
Eudcleço residencìal: RrLa Pensilyânia,360 apt. 103

Cidade Monções - São Paulo/SP
CEP: 04564-000

E-rrai l-lnstitucional : oedloí4didatech.cour.br
E-rrail-pessoal : pgdrE@klatgq!rceltl br
'lelefone: (l l) 5574-7000

',,'/ \,.'L!. Cí'S, i rt. g tv , i)r
Rud dos Ândrõdas, :140 . Sàr'ìtE liigênia è 01208'ôC0 . 9ão Paulo . Sp .lei.: (11) 3324.3300




