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CoNTRATO Ne 114/2020

TERMO DE CONTRATO CËLEBRADO ENTRE O CENTRO

ESTADUAL ne roucnçÃo rreruolóerce "paum
sol_lzA" - aFFTFps ê â FMpRFSA CÕt ÀR

EeutpAMENTos pnRe LAsoRaróRlos EtRELt , Epp

TENDo poR oBJEro A AqutsrçÃo oe rsrurn.

o CENTRO ESTADUAL Or eOUCnçÃO recnolóctcn "PAULA soUZA", inscrito no CNPJ ne
62.823.257 /0001'-09, com sede a Rua dos Andradas, L4o, santa tfigênia - são paulo - sp, doravante
desienado{a) "C0NTRATANTE", neste ato representada pela sua Diretora superinten dente, a

Professora Laura M. J. Laganá, RG. ne 7.7L5.675-4 e cpF ns cpF. 005.923.gi.g-62, no uso da
competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual ne 233, de zg de abril de i.970 e a empresa soLAB
EQUTPAMENTOS pnnn LeeonarÓRtos EtRELt - Epp, inscrita no cNpJ N.e 05.869.012/AOO7-70, com
sede a Rua Luiz silveira Pedreira, 340, prédìo z, c:p r34rg-099, Distrito tnclustrial uninorte,
Piracicaba/SP. Ìeiefone/Fax: í19j 3579.4i2s, e-maii: roberto @rmpregoes. com.br, a seguir
denominada "CoNTRATADA", neste ato representada por seu procurador, senhor LUlz RoBERT0
MANACERO, portador do RG ne 12.304.901-5 SSp/Sp e CpF ne 044.686.218-50. em face da
âdjudicação efetuada no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, celebram o presente TERMo DE

coNTRATo, sujeitando-se às disposições previstas na Lei Federal ne ro.5zo/zoo2, no DecreÌo
Estadual n'49.722/7005 e no regulamento anexo à Resolução cc-27, de 25 de maio de 2006,
aplicando-se, su bsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal ne g.666/1993, do
Decreto Estadual n" 47.297 /2002, do regulamento anexo à Resolução cEGp-10, de 19 de novembro
de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e
conciições qiie iecipíocaifente oijioígam ê acêitam:

CLÁUSUIA PRIMEIRA - DO OBJEÏO

constitui objeto do presente instrumento a AeulslçÃo DE ESTUFA, conforme detalhamento e
especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da coNTRATADA e demais
documentos constântes do processo administrativo em epígrafe.

www. cps. s p. gov. br \tr?
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ctÁusuLn see uNoq - oos pRnzos, ons coworqÕEsJ oo LocAlgr ENTEË€A lgg Ëq',s

O prazo de vigência do presente ajuste será de 120 (cento e vinte diasì cottades dâ-data!gle!!Iõç!ê
da nota de empenho pela contratada, podendo ser prorrogado mediante a ce!ebracão de Termo
Aditivo llas hipóteses previstas no artipo 57, 91e, da Lei Federal ne 8.666/1993, mediante

iustificativâ pÍévia e por escrito nos autos do processo administrativo.

pnRÁGRnro pntnnetRo

Olb€!$everão ser entresues em 90 (!9veD!q) dias corridos, contados da dêtq da retirâda da

nota de empel0hq pela contratada.

panÁcnnro seeuruoo

A entrega dos produtos obieto deste contÍato deve ser feita nos enderecos relacionados no Anexo
l, de sesunda a sexta-Íeira das 8:00 às 12:00 e das L3:00 à X7:00 horas,

pnúe Rero reRcsno

CorrerËo por conta da contlqìadêtLodas as despesas de embâlasem, sesuros, transporte, tributos.
encargqE ilailai'[isias e_previcienciários, decorrentes cja entrega e {ia própria aquisiEãqciql
produtos.

cúusuu tgncernn - oes ogRtcncÕrs on coruTnatnon

À COrufRnfAOn, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que constitui ANEXS I

do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especìal as definidas nos

diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:

! !41-e --!- 4!-! -..--..-a- J^-r^ ^^-.--r^r - 4g!!!t lllli, rlEr cÃcLuçaru (rE5!g !!lll!!!!!!r, q!r|!4d !.1!r:5e uc tquçs u5 I e{.(lí s!l}!44tËÍ!(!!5 e n{llrrctítgì
necessários:

ll - desiggar o responsável pelo ae ompAqbaqqlto_dê elqeução das ativida<les e pelos contatos
com o CONTRATANTE;

lll - respondet pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais etihutários,
resultantes da execucão deste contrato, nqs teímos do artigo 71 da Lei Federal n'8.666/X993i

www.cps.sp,gov.br z/\'l
Rua dos Andrãdas, 140 " Sànlã lfigênia . 01208-000 . Sâo pâulo . Slì ó Tel.: (11) 3324,3300
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lV - manter, durante toda a execucão dq contlalq, €!0 lompatibilidade colD_ligbfigêções
assumidas, todas as çe!!!ìcões de habilitacão e qualificacão exigidas na licitação indicada [e
preâmbuio deste termoi

V - dãr ciência imediata e por escrito ão CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar
na êxecucão do contrato;

Vl - prestar ao CONTRATANTE, por gscrito, os esclarecimentos solicitados e atender prgqtarnente

as reclanÍEcões sqÈÌe e g*-eJucão do contÍato;

Vll - responder por quaisquerjanes-peÍdas ou prejuízos causâdos diretamente ao CONTRATANTE

ou a terceiros decorrêntes da e{gçqção do contÍato;

Vlll -manter sèus empreaâdos identificados por meio de crachás, com fotogÍafia recente;

lX - prestar a garantia técllca para o obieto deste contrato, nos termos do T€rmo de Referênçia.

PARÁGRAFo PRtMEtRo

A CONTRATADA não poderá oferecel dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
tampouco aceitãr ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou
benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato,
o que cieve ser observacio, aincia, peios seus prepostos, coiaboracjores e eventuais subconÌraiacjos,
caso permitida a subcontratação.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Em atendimento à Lei Federal ns 12.846120!3 e ao Decreto Estadual ne 60.106/201,4, a

CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócìos de forma a coibir fraudes, corrupção e
quaisquer outros atos lesivos à Administraçâo Pública, nacionaì ou estrângeira, abstendo-se de
práticas como as seguintes:

! -.-+-+^- ^J^-^^^- ^,. ,-- -!!r:+: -:: :-Jr-Ã+Á..^-.^ ;^J^,,:l^ - ^-^6+^ ^.,.Lrr^^ ^.. -| - pru rtsLEr/ urclELst uu u. , urrcLd uu tu cidiiieiiae, Vdii..dggíii iíiüevioit A aggiìie pUúiiCO, Oii a

terceira pessoa a ele relacionada;

ll- rornnrnrradrrnêntô finãn.iâr ."c+ô.r ^.+r^.ihrr n', À^ ^"-l^,,^' n^.1^.,,h,,^^^;^^-. - ^-.<+i--ur eu vL 9uorYeç rroì o proLrLo

dos atos ilÍcitos previstos em Lei;

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

www,cps
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lV - no tocante a licitações e contratos

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

b) impedir, perturbar ou fraudar a rêalização de qualquer ato de procedimento licitatório
públìco;

cl afastaf ot! !-ì!'oalr!'a!" âfastâr liairâniê n.ìr mêiô dc fra||cìc ô|| .)fêrêl.imêntô dc rrantaoem douL:q::rgõLjjj.r!

qua lquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

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

f) obter vantagem ou benefício indevido, cle modo fraudulento, de modificações ou
prorrogacões de contratos celebrados com a administracão pública, sem autorizacão em lei,

no ato convocatório da Iicitaçâo pública ou nos respectivos instÍumentos contratuais; ou

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

administração pública;

v - dificultar atividade de investigaçâo ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou
intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agêncìas reguladoras e dos órgãos de fiscalìzação
do sistema financeiro nãcional.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Primeiro e Segundo desta Cláusula
Terceira poderá submeter a CONTRATADA à rescisâo unilateral do contrato, a critério cla

coNTRATANTE, sem prejuízo da aplicaçâo das sanções penais e administrativas cabíveis e, também,
.J- :-^r^,,--^:^ r^ ,^--^^^-L:t:_-^â- ?,!- i.,-ud rì(durdçdu uu pruLclsu oullrriiiaidLivú ue íespijíìsaoiiizdçãú üe qüÊ iíaiam a Lêi i-eüêrâi ii:
1.2.846/2013 e o Dêcreto Estadual ne 60.106 /201"4.

í^l at tct tt 
^ 

r tllDT^ - rì^c aìDDr/':^aÃEc E ElEcôrìÀrc^ó t'',ÃvL,t vu \_lrlt I Í\,{t At\t r E

AO CONTRATANTE cabe:

| -indicar formalmente o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do
ajuste e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA;

www. cps.s p, gov, br 4/tt
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ll - fornecêr à CoNTRAïADA todos os dados e informações necessáríos à execução do objeto do
contrato;

lll - efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajustê;

CLÁUsULA QUINTA - DA FIScAtIzAcÃo Do coNTRATo

O CoNTBÁTANTE erercerá a fisca!lzação contratual po!' intermódio do gestor do contrato, de rnodo
a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas.

PARÁGRAFO PRIMEÍRO

Afiscalização não excluì e nem reduz a integralresponsabilidade da coNTRATADA, mesmo perânte
terceiros, por quaisquer irregularidades constâtadas na execução do objeto contrataclo, inexistindo,
em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte do cONïRATANTE.

PAúGRAFO SEGUNDO

A ausência de comunicacão, por 0arte do CoNTRATANTE, referente a irresularidades ou falhas, nâo
exime a CONTRATADA do regular cumprimento das obrigações previstas neste contrato e no Anexo
I do Edital.

CTÁUSULA SEXTA - DAs coNDIcÕEs DE RECEBIMENTo Do oBJEÏo

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

PPiRÁGRAFo PRIMEIRo

Por ocasião da entrega, a CoNTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome,
o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela secretaria de segurança
Pública, ou documento equivaìente, do servidor do coNTRATANTE responsável pelo recebimento.

nr nXrn r ra erar raraar^ìnAÉnrltii., JriJl,rtuv

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:
l. se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituiçâo
ou rescindindo â aônirâiâ.âô corn nrairrízn drc nonrlidrela" --hí,Âi. Àr- t.i^Á+^-^ -r^ -,.L-t:r..r -JL:" .É: Llur.u uor p_rrç ucüsr Ldutvsis. i\td iltÍ.iuic5e Ge 5üpsïiïülçao,
a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicaçâo do CONTRATANTE, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o pÍeço ìnicialmente
contratado;

ll. se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou

www.cps.sp.gov.frr 5/e
Ruâ dos Andradâs, 140 . SànLa Ifiqênia . 01204,000 . São páulo . Sp " Tel.: (11) 3324.3300
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rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de complementação, a

CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo

máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado.

pnRÁcRaro rrncrrRo
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 {çìnco} dias úteis após o
!"ecehimento nrorriçórìo llmâ vê? verlflrario ô âÌêndimêniô infêorâl .lã nlranlidade p daç:::rlir:u: uu --iuu::r:uuu! L _-,

especificações contratadas, mediante "Termo de Recebimento Definitìvo" ou "Recibo,,, firmado
pelo servidor responsável.

CúUSULA SÉTIMA - Do PRËcos

A CoNTRATADA obrisa-se a fornecer o obieto deste contrato pêlo preco de Rs 3.600,00 ítrês mil
e seisçqntos reais), perfazendo o total de Rs 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reaisì,
mediante os seguintes valores unitários:

R$ 14.400,00
R$

3.600,00
4UNID.

Estufa Bacteriologica; Camara lnterna Em Aco

lnox; Porta Externa Em Aco Pintura

Eletrostatica Anticorrosìva; e lnterna Em Vidro

Temperado; Temperatura Ajustavel Entre 05 a

ÊO Gralc r' a^h+r^lâ .la Tôhhòr.t' 'râ niõ}âlvL , u,,,PL' q(úi ü i-Ji6ii.qi

Microprocessada e lndicacao de 0.L Grau C.

Display Frontal Digital; Estabilidade Da

Temperatura: Com Precisao de 0.3 Graus c e
Termostatica de 0.L Grau C. Sensor de

Temperatura Pt-100; Aquecimento Uniforme.
Revestimento e lsolamento Com La de Vidro;

Vedacao Em Perfil de Silicone; Dimensoes: 50 x

50 x 60 Cm (internas); Alimentacao f1.0/22O v

eom Potenela de 125w, eom 03 p!'atelelras

Qôrh^\,ìvÃi. Fm 
^.^ 

lh^v lá^1,'i /:-r-h+ì- Áô 1

Ano,manual de Manutencao,e Operacao;

Marca: Solab

Modelo: SL-101/150

Procedência: Nacional

05

PREçO TOTAL
PREçO

UNIT.
qUANT

UND.

MEN5.
EsPECIFICAçÃO DO OBJETOIT

www.cps.sp.9ov, trr 6.11?
Rua dos Andrãdas, 140 . Sanla Ifigênia . 01208-000 . São pêulo " Sp . Tel.: (11) 3324.3300
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penÁeRaro pRtMEtRo

Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos
relacionados ao fornecimento, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer
outras necessáÍias ao cumprimento do objeto desta licitaçâo, inclusive gastos com transporte.

paúGnnro sre uruoo
ca-co â CôNTRATADA çêiâ ônrâhtê ne!o simnl"ç Nâ.iônâl ê n.rr aAr!câ srnêr\/ênipnfê à.ônÌrâfâ.âô-F._.._- i-,J r;r;;Èr!j ::ü!:!,::g: !, iJw: -""-J rriJ!

perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa cle pequeno porte ou,
ainda, torne-se imoedida de beneficiar-se elesse regime t!'ibutá!"io dlferenciado por incorrer em
afguma das vedaçôes previstas na Lei complementar Federal ne 1,23/2006, não poderá deixar de
cumprir as obrigações avençadas perante a Administíação, tampouco requerer o reeguilíbrio
econômico-financeiro, com base na alegaçâo de que a sua proposta levou em considerâção as
vantagens daquele regime tributário diferenciado.

PAúGRAËo rËRcEtRo

Os precos contratados permanecerão fixos e irreaiustáveis

cLlusuL4 orreve - oos Rrcunsos oncnuerurÁnros

No presente exercício as ciespesas çiecorrentes ciesÌa coniraiaçâo irâo onerar o créciito
orçamentário desta Autarquia, UGE 10240i., PROGRAMA DE TRABALHO: LZ 863 1039 5292 000,
FONTE DE RECURSO:00L 001 001, NATUREZA DE DESPESA:44 90 52 35.

CúUSULA NoNA . DOs PAGAMENToS

os pâgamentos serão efetuados em 30 (triDta) dias, contados da apresentacão de cada nota
fiscal/fatura no protocolo da GONTBATANTE. à vista do respectivo 'Íermo de Recebimento
Definitivo" oq"Recìbo", em conformidade com a Cláusula Sexta deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As notas fiscaisfaturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu
!,^n-im^^+^ ^-^-"^-Ã ^^ .^ r!-l-r-l r:--çro É r r,v tl' r Lcl rrrã5 Ll!'r rruus, dpu5 d udrd ue 5ud dlJte5eÍtÌaçao va oa,

PARÁGRAFO SEGUNDO

constitui condiçâo para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome cla

contratada no "Cadastro lnformativo dos Crédltos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais-
CADIN ESTADUAL", o qual deverá ser consuÍtado por ocasião da realização de cada pagamento. o

www, cps. sp. gov, br ztx?
Ruã dos Andradas, 140 " Santà Ifigênia . 01208-00ó ò São pâulo . Sp, Tel.: (11) 3j24,3300
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",.
cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela contratada, cle gue os registros
estão suspensos, nos termos do artigo 8e da Lei Estadual ne L2.799 /2OOg.

pnúGRaro ttncetRo
Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente em nome da contratada
no Banco do Brasil S/A.

paúçnaroeuamo
Ha'.'endo atraso nos pagannentos, incidirá correção nnonetária sobre o valor de'-,ido na forna da
legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês,
calculados pro roto temporis, em relação ao atÍaso verificado_

ct-ÁusuLe oÉcrMe - on nlreRncÃo on eunNrroqor oo ogJrro coNrnnrapo

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condìções contratadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do coNTRATANTE, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do conrrato.

peRÁeRepo úwrco
Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada pela celebração de prévio termo aditivo ao
presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal ne 9.666/L993.

!!$usuLA DhctMA pHtMÈtHA * DÃ RESCiSAO

o contrato poderá ser rescindido, na forma, com as conseguências e pelos motivos previstos nos
artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal ns 8.666/1993.

paRÁennro úrurco
A CoNTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANïE nos casos cle rescisão
administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal ns 8.666/1993.

a! Á!lEt!! I iÉ.rn.À h^..ÃÀ'/.i(r.r-LrÀvJ{rl.r t EL vrA ,)Euutql,A - !!4!5 Striiji*ijÈ5 ËÃiiÂ ij LASU üÈ iiïAijiiviijlÊivìhiì i ü

A CONTRATADA ficará impedida de licìtar e contratar com a Administração direta e indireta do
E.+-n^ n^ c*^ n^..1^J<'u i ciuiu, Pciu liici.ú uc ciie tJr itiilcüi aIìOs, 5e VleI ã pfáfÌcaí qUatsqUer atOS preViStOS

no artigo 7e da Lei Federal ne 10.520, de j.7 de julho de 2002, sem prejuízo da responsabilidade cÌvil
ou criminal, quando couber.

PARÁGRAFO PRIMEÍRO

A sanção de que trata o cdput desta cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas

www. cps.sp.gov. br s,,!?
Rua dos Andrâdês, 140 . Sântà lfigêÌìia . 01208 ó00 . São pãulo 
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prevìstas no Anexo lV do Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, garantido o exercício de
prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no GAUFESp, no "sistema Eletrônico de Aplicação e
Registro de Sanções Administrativas - e,Sanções", no endereço www.esancoes.sp.gov. br, e
também no "Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CE|S,,, no endereço
http ://www. portaltra nsparencia.gov.br/ceis.

pnnÁeRero sreuruoo
As sanções são autônomas e a aplÌcação de uma não excluÌ a de outrã.

penÁeRaro reRcelno
O CONTRATANTE reserva-se no direito de descontar das faturas os valores eorrespondentes às

multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuaÌs, ou,
quando for o caso, efetuará a cobÍança judicialmente.

PAúGRAFO QUARTO

A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra
princípios da admìnistração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou
corrut:cão, durante a licitacão ou ao lonRo da execucão do contrato, será objeto de instauracão de
processo administratÌvo de res ponsa bilização nos termos da Lei Federal np 12.g46/ 2013 e do
Decreto Estadual ne 60.106/20L4, sem prejuízo da aplicaçâo das sanções administrativas previstas
nos artigos 87 e 88 da Lei Federal ne 8.666h993, e no artigo 7e da Lei Federal nq ro.szo/2002.

clÁusulLpÉctMA TEncElEA :!A GARANTTA pE EXEcUÇÃo CoNTRATUAL

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

cLÁusurA pÉctMA qUARTA - ptspostCÕEs FtNAts

r;.. ^:...r-J^|.rld c,Ju>tdLru/ dtl tudr quc,

L Consideram-se partes integrantes do presente Termo de contrato, como se nele estivessem

a. o Edital mencionado no preâmbulo e seus anexos.

b. a proposta apresentada pela CONTRATADA;

ll. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições normativas indicadas no preâmbulo deste

www. cps.sp,gov. br s!7)
Rua dos Andradas, 140 à santa lÍigênìa . 0I204-00O " São Êaulo , Sp. Tel.i (11) 3324.3300
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Termo de Contrato e demais disposiçôes regulamentares pertinentes.

lll. Para dirimÍr quaisquer questões decorrentes deste ïermo de Contrato, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da comarca da capìtal do Estâdo de são paulo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pela CONTRAïADA e pela
CONTRATANTE, vai por elas assinado para que proc{uza todos os efeÌtos de Dìreito, na presença das
testemunhas abaixo identificadas.

de 2O2O.

Diretora

TESTËMUNHAS:

*'!l*,,: .--.1 1.1,, { t+,,-r."a.,
Nome: ' n.."..-àìËõi.o
RG: J\ ':;.iç. *, *Ãdministrativo 

tt

"qr*ï:lijiF
Nome:

*n. ur.-y;.i Íì\(ì

www,cps.sp_gov,llr xQ/,r y
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ANEXO I

TERMo DE REreRÊructn

r - csrecrnceçÃo Do oBJETo

05

2. DAS QUANTIDADES A SEREM ENTREGUES

3. DAs coNDrçÕEs DE ENTREGA

UN ID 4

Estufa Bacteriologica; Camara lnterna Em Aco lnox; Porta Externa Em Aco
Pintura Eletrostatica Anticorrosiva; e lnterna Em Vidro Temperado;

Temperatura Ajustavel Entre 05 a 80 Graus C; Controle de Temperatura Digital

ll icroprocessada e Indicacac de 0.1 Grau C. Displa;, Frcntal Digita!; Estabilldade
Da Temperatura: Com Precisao de 0.3 Graus c e Termostatica de 0.L Grau C_

Sensor de Temperatura Pt-100; Aquecimento Uniforme. Revestimento e

lsoÌamento Com La de VidÍo; Vedacao Em Perfil de Silicone; Dimensoes: 50 x 50
x 60 Cm (internas); Alimentacao I10l22O v CÕm Potencia de 1.25w; Com 03

Prateleiras Removìveis Em Aco lnox; lnclui: Garantia de L Ano,manual de

Manutencao,e Operacao;

4QUANTIDADE TOTAL

')-ETEC DE PERUíBE266PERUiBE

1ETEC DE TIQUAÏIRA204SAO PAULO

1,ETEC SALES GOMES10Lraruí
1ETEC GUARACY SILVEIRA06LSAO PAULO

o
i;
q,)

o
c
(u

.Eô
to-
'Ëo Eo,-;or
d-)=

(bc

i.O
UNIDADE DE ENSINOcópnnururcípro

trÈ

r

o
IB

s
qr
o
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3.1. Prazo de entrega" Os bens deverão ser entregues em 90 (noventa) días corridos. contados da
data da retirada da nota de empenho pela contratada.

3.2. Quando a nota de empenho for encaminhada por meio eletrônico, o prazo para entrega terá
início no dia útil posterior ao envio da confirmação de recebimento, que será impressa e juntada
aos autos do processo-

3'3 o objeto deverá ser entregue nas Unidades relacionadas abaixo, de segunda a sexta-feira das
8:00 às 12:00 e das 13:00 à 17:00 horas, correndo por conta da contratada as despesas necessárias
à sua execução, em especial as relativas a seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
pÍevidenciários decorrentes da execução do objeto do contrato.

ETEC PARQUE SANTO ANTONIO

Rua Abilene, 16 - Pq. Santo Antonio - Zona Leste
207

EÏEC DE PRAIA GRANDE

Av. \ru<rudrdjdtd, yzrr - \lUínetmtna

Cep: !L702-Z7O - P!'a!a crande/Sp
relefone: (13) 3s9L-1303 / (13) 3s91-6963

L53

Rua Ribeirâo Preto, ne 75 - jardim pedroso - Mauá - Sp;

cEP 09370-530;

TEr. (11) 4s13-4672 / (r1,1 4st3-4693.

ETEC DE

L28

ETËC SATES GOMES

Pra Adelaide Rarnclov Grrarloc n1 - aênrr.,

cEP 18270-020 - Tatuí/SP

Telefone: (L5) 3205-2202 | (Ls\ 3zSI-4242

r.0r.

ETEC PEDRO BADRAN

R. Maranhão, L225 - Centro

CEP 14600-000 - São Joaquim da Barra/Sp

Telefone: (761 3818-2192 / (16) 3818-2j.92

094

ÈÌEr r:t r 

^ 
o^av c \rErD 

^
R. Ferreira de Araújo, 527 - Pinheiros

CEP 05428-001 - São Paulo/Sp

relefone: (11) 3813-3986 / (L1) 3031-6208

06r.

R. Moreira e Costa,243 - tpiranga

CEP 04266-010 - São paulo/Sp

Telefone: (1"t) 2066-2s10 / (11) 2066-2s01

VARGASETEC

0L3

Unidade de EnsinoCod.

www,cps.sp.gov,br
Ruã dos Andrâdâs, 140 . Santã lfigên;a " O.L20B-OOO

Ì ?/17
São Pâulo . SP, Iel.i (11) 3324.3300
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Admlnlstrôçáo Cêntral
Gâbinete dõ Sqperintêndência

CEP 03385-160 - São Paulo/Sp

Telefone: (1l") 2301. 1058

3.4'o gQuiPêmento deve ser entreAue(s) montado(s) e seu funcionamento pronto para o uss
noÍs) localüSl. felacionados nO Alexo t.

4. DA GARANTIA DE PRODUTO

4.i. a Bíãzo de garaiitia cio oi.rjêiô (iã iieitãçâõ, será de i2 (doze) mêsès, côiìiiã quaiquer cieieiio de
fabricaçâo e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio, contados da data do
recebimento definitivo do mesmo.

4.2. Todas as despesas havidas no período da garantia, tais como consertos, substituiÇão de peças,
transporte, mão-de-obra e manutençâo do bem correrâo por conta da CoNïRATADA, não cabenclo
a CONTRATANTE quaisquer ônus.

ANEXO IV

ETEC DE PERUíBE

Av. São ioão, 545 - Centro

CEP L1750-000 - Peruíbe/SP

Telefone : (131 3 455 -97 1"2

266

ETËC CIDADE DO IIVRO

Av. Lázaro Brígido Dutra, ne 2000 - jardìm lbaté

CEP 18582-335 - Lençóis paulista/Sp

Telefone: (L4) 3264-4457 / (74lr 3264-4459

244

ETEC DE TIQUATIRA

Av. Condessa Elisabeth de Robiano,5200 - penha

CEP 03704-000 - São Paulo/SP

Telefone: (1,1,') 2225-2504 / OLJ 2O9g-ZO2r

2Íts

www. cps.sp. gov.br
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nrsoluçÃo qur otspÕe soene MUtrAs E pENALtDADEs ADMtNtsrRATtvAs

nesoluçÃo sorcn Ne 12, DE 28-3-2014.

Dispõe sobre a aplicação da penalidade de multa prevista nas Leìs federais ne 8.666, de 21 de junho
de 1993 e nq 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei estadual ne 6.544, de 22 de novembro de
1989, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e lnovação.

o sECREr.ARto DË DESENVOLVIMrt{ro rcoNôvitco, ctÊrucrR, TECNotoGlA t tlor.ll.çÃo, com
fundamento no disposto no artigo 3e do Decreto ns 31.138, de 09 de janeiro de j.990, RESOLVE:

Art. le. Na aplicação das multas prevìstas nos artigos 79, 80 e 81, inciso , da Lei Estadual ns 6.544,
de 22, de novembro de 1989, nos artiBos 86 e 87, inciso ll, da Lei Federal ns 8.666, de 21, de junho

dè L993, e no artigo 7e da Lei Federal ne 10-520, de 17, de julho de 2002, serão observadas as

disposições desta Resoluçâo.

Art. 2e. A recusa injustificada do adjudicatárìo em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estãbelecido pela Admìnistracão, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa, na forma
estabelecida no artigo 5e desta Resolução.

Art. 3e. O atraso injustificado na execução do objeto do contrato sujeÌtará o contratado à multa de
mora, observacio o seguinie:

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

a) para atrasos de até 30 (trinta) dias: rrrulta deO,7% (dois décimos por cento) por dia de atraso,
caículados sobre o valor global do contrato;

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

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

âì nâÍÂ .ônìrâtôc rnrn rielnr .{a ãrÁ a< 1nn nnô nrì lram ail rôai.ì. m,,l+- Ã^ 
^ 

1o/ la^iê aA-i^^, !ui)r. tìtui(d uc u,É70 iuui5 u(jLiliiíJs
por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da parcela da obrigaçâo contratual não

cumprida;

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

www,cps.sp.gov.br
Ruâ dos Andradas, 140. Sãnla Ifigênia . 01208-000
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São Pâulo " SP . Tel,: (11) 3324,3300
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sobre o valor da obrigaçâo contratual não cumprìda; e

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

ll- em se tratando de serviços contínuos: multa de 30% (trinta por cento) por dia de
inexecução, calculados sobre o valor diário do contrato.

Q1s O valor daç mr!ltâç nrê\/ista< neste artiso nâo noderá erredpr a ? 5ol^ í\/ihÌê ê .in.n nnr cpnÌoìrri: L !:rr!!.ijwr LL,.-_;

do saldo financeiro ainda não realizado do contrato.

52e 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 sÌdo cumprida.

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

l- em se trãtando de compras ou de prestacão de serviços não contínuos: multa de 10% (dez por

cento) incidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;

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

a) para conÌraÌos com vaior cie até RS i00.ü00,00 (cem mii reais): muita cie 30?ó (irinta por

cento) incidente sobre o vaior da parcela não cumprida do contrato;

b) para contratos com valor de RS 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até RS 500_000,00
(quinhentos mil reais): multa de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da parcela não

cumprida do contrato;

c) para contratos com valor igual ou superior a RS 500.000,01 (quinhentos mil reais e um

centavo): multa de 7O% (dez por cento) incidente sobre o valor da parcela não cumprida do
LUIIIIdLU;

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

calculados sobre o r.ralor diário do contrato.

Art. 5e. A inexecução total do contrato sujeitará o contÍatado à multa de mora, observado o
seguinte:

| - em se tratando de compras ou de prestaçâo de serviços contínuos ou não: multa de 20% (vinte

www_cps.sp.gov.br ts/r 7
Rua dos Andrãdês, 140 . Santa lfigênia . 0.1208-000 è São PàrÌlo " Sp . Tel.i (11) 3324.3300
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por cento) incidente sobre o valor global do contrato;

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

a) para contratos com valor de até RS 100.000,00 (cem mil reais): multa de 20% (vinte por
cento) incldente sobre o valor global do contrato;
b) para contratos com valor de RS 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até RS 500.000,00
(quinhentos mil reais): multa de 15% (quinze por cento) ìncidente sobre o valor global do
aônÌrâÌíì.

c) paÍa contratos com valor igual ou superior a RS 500.000,01 (quinhentos mil reais e um
centavo): multa de 1O% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato.

Art. 6e. Configurada a ocorrência de hipótese ensejadora de aplicação da penalÌdade de multa, o
adjudicatário ou o contratado será notificado para, querendo, apresentar defesa prévia no prazo

de 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente à data da sua notificação.

S1s Recebidã a defesa, a autoridade comDetente deverá se mônifestar motivadamente sobre o
acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela aplicação ou nâo da
penalidade, dando ciência inequívoca ao adjudicatário ou contratado.

ç2e A decisão que dispuser sobre a aplicação da multa será publicada no Diário Oficial do Estado

e cieverá conter o respeciivo vaior, o prazo para seu pagamenio e a ciata a pariir cia quai o vaior
da multa sofrerá correção monetária.

93e O adjudicatário ou o contratado será notificado da decisão, da qual caberá recurso a ser
apresentado no prazo de 5 (cinco) dÌas úteis, contados da data do recebimento da notificaçâo.

54e A decisão do recurso será publicada no Diário OÍicial do Estado, sem prejuízo da notificação
do adjudicatário ou contratado.

^ -^-r--.J:+:,:^ ^ ^ ^-^t- .J^'[^^^
',Ìt(./:.Au(gllllllluuUlEËulclll.rlULtrssudurrrrrrrsÌrdLÌvU,BdidaiLaUús(.)üúiiai<iüÍtÜiiOgAdmuiaGeìeSA,
a multa aplicada será descontada da garantiâ do respectivo contratado.

619 Sc a mllltã ânli.ârlâ fnr crrnprinr:n r,âlnr Áe õârãntiâ hrôctr.ì5 :lÁm ár narÀr n^"+- ^vLr uu uLrru, v

contratado responderá por sua complementação, mediante descontos nos pagamentos

eventualmente devidos pela Administração até sua total quitâção.

929 lnexistindo pagamentos a serem realizados, o contratado recolherá o valor ao cofre público

estadual, na forma prevista na legislação em vigor.

ì\,
\\

t 6)'Ì 7
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93e Decorrido o prazo estabêlecido sem o pagamento da murta apricada serão adotadas asprovidências pertinentes voltadas à sua cobranf ludicial.

Art- 89 As murtas de que tÍata esta Resorução serão apÍicadas sem prejuízo da cominação das

::Tilï:ï:r::1,ïï;ji::fi ï:ï;:ï 
n, L"ireoe,a,;;,, de 1ee3, na LeiFedera,nnìo szo,

Art' 9e' os editais de íÌcitação deverão fazer menção expressa às normas estabelecidas nestaResolução, cujo texto derrerá integrar os respectivos edlters e contr.atos, na forrna de anexo.

Ari. 10. As disposiçôes desta Resotrrrâo :ntira- .^
procedimentos de dispensa ., o" i""_ìr,uiioj'o;;;',,r;;ï'"ì 

as conrratações resurtanres de

Art LL Esta Resorução entrará em vigor na data da sua pubiicaçâo, fícando revogada a ResoruçãoSCTDE -1, de 22 de fevereiro dè 1994.

l"ffi'"r*Oortersaído,noDOE,de29-03-2014,Seçãot,páginas,.J.L6eL.t7,comincorreções

Desenvolvimento Econômico, Ciência,Tecnologia e lnovação
GABINETE DO SECRETÁRIO
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