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CONTRATO: No - 18212021
I

I

o Central

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
CENÏRO, ES-ÏADUAL DE EDUCAçÃO
TECÌ{OLOGICA-:'PAULA SOUZA" - CEETEPS E
A EMPRESA CATIONLAB EQUIPAMENTOS E
PRODUTOS PARA LABORATÓNIO E TENDO
POR OBJETO A AQUIS|çÃO DE FOTOMETRO
DE CHAMAS DIGITAL,
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TEçNOLOGfçI "PAULA SOUZA", inscrita no
R'Ua dos Andradas, 140, Santa lfigênia - São
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CNPJ no 62. :sede a
Paulo SP a) "CONTRATANTE", neste ato representada pela
Senhora Emilena Josimari Lorenzon Bianco, RG. no 24.626.531-0 e CPF no 260.920,988-65,
no uso da competência iconfe rida pelo -Lei Estadual no 233 , de 28 de abril de 1970,
e a ernpresa B PAMENT E OS PARA LABORATÓRIO,
inscrita no CN

i

38,' 0í-89; sed
Moreira - São José 'Rio; P.CE 15

rua Dom Pedro l, no 1194 - Vila
telefone: 17 -3234-7008, email:

u a seguir denominada
"CONTRATADA", neste ato representada pelo proprietário Senhor Moriel Henrique,
portador do RG,no 55.504 619-9/S
efetuada no
CONTRATO
Decreto Estadual n"
maio de 2006, aplican iariamente, no que couberem, as disposições da Lei
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Federal no 8,666/1993,r do Decreto Estadual n'47.29712002, do regulamento anexo à

Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas regulamentares
aplicáveis à e,gpecie, úedialte a,i,seguintesjlcláusulas.j:'e condições que reciprocamente
outorgameacéitam: li ; 'i ,,ilì , Íi ,i ,: ìl; ' "in' 

' 'iÈl I

cuÁusuLe pnruelRl - oo oaiero

Constitui objeto do presente instrumento a AQUISIçÃO DE FOTOMETRO DE CHAMAS
DIGITAL, conÍqrme O{tatnaryrentf e especitibaçOes téènicas constantes do Termo de
Referência, dâ' propostfl Oa OprrrlSnfnon eldemais do-ôumentos constantes do processo
administrativo em epígrâfe. ï ' ,íl, ' :

t

,,: i
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Centro
Paula Souza GOVERNODOËSÏADO

Sâcret!íiã d€
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O prazo de vigência do presente ajuste serárde 90 (noventa dias, com início na data da

assinatura do presente contrato e,término com a efetiva liquidação da nota fiscal, podendo
,ser prorrogad; meÇiantp a cçlebrgção Oe reipo Aditivqinag hipóteses previstas no artigo
57, S1o, o LeiiiFeobraifpô a.tjóql1jpos, mediafrte lustiticaltivà. prévia e por escrito nos autos
do processo administreÍ$vo ,i,' i ;$. ì; ,.,

)

PARÁGRAFO PRIMEIRO

PARÁGRAFO S

horas.

PARÁGRAFO TERCEI

À corurnnTADA, alénl'das ob
ANEXq I d
defin das nos
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) Referência, que constitui
as em lei, em especial as
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D$envolvimnto Eçonômlco

Administração Central
Gabinete da Superintendência

atender

VI r

foto rafia
recente:

lX - prestar a garantia:técnica para o obietô deste contrato. nos termos do Termo de

Referência.

ous

co ANTE

respeito à proteção dd dados péssoais. à sêqurança.'à suarda. à manutenção e à

reg ulamentares aplicáVeis.

I

PARAGRAFO,RRIM, .a:li ji .!

A CONTRATADA nã

EI

o ,daro

'lii
iìlÍ
fl

ul Pe

l.i ;:Ìl
:t I. itl
.1 :

comprometer a dar a quem quer que seja,

tampouco aceitar ou se p a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou

o, vantagens
ou indireta ao

colaboradores

Em atendimento à Lei Federal no',12.84612013 e ao Decreto Estadual no 60.10612014, a

CONTRATADA se negócios de forma a coibir fraudes,
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Centro
Paula Souza GOVERNODOËSTADO

secíetàrìô de
Desenvolvlmento Ëconômlco

,' :, , ; Ad;ministração CentralI l, 'i caË.inete da Suiierintendência, l:' I l::: :
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corrupção e quaisquer outros atos'lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira,
abstendo-se de práticas como as seguintes:

| - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público,

ou a terceira pessoa 
" li" 

*' 
.1,.':!,Írr i . :, ,

ll - comprovadamente,'financiar, óustear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
prática dos atos ilícitos irevistos em Lei;

lll - com
dissimular seus reals

lV - no tocante a li

d) fiaudarlicitaião

e) criar, de modo

utilizar-se de interpo'Sta pessoa'físiça ou jurídica para ocultar ou

ntidadb
!l

dos benêfiiiários dos atos praticados;

e

a) frustrar ou frauQar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o

caráter competitivot de pfocedimento licitatorio público;
b) impedir; pertúrbaf bu tiauOiif a realizaçf,o de qualQuel ato de procedimento licitatorio
público; ,i' , i,; ; ili ' i;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo; 

i

pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter
-':ororrooacoes e

em lei, no ato
contratuais; ou

,i i

ti ::,
i!-.

delã decorrente;
),
'i.-

ula;, pessoa jurídica para participar de licitação

modoi fraudulento,
administração púb

de modificações ou

lica, sem autorização
blica ou nos respectivos instrumentos

lìj' , ,r. ,

públicç,qu
:jj . .r.,
,I i il r

fraudulento ou rrreg

g) manipular ou fra{dar o equilíbrio econôp1ico-financeiro dos contratos celebrados com
a administrqçãg pú?lica; ,; , ,;l il 

'i" i ' lii' lr ' I

V - dificultar atividade lOe inüeéti$ação ou tiàbatização::de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir emisua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

ììl
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inistração Cent I
Gabinete da Superintendência

O descumprimento das obrigaçõgs previstas nos Parágrafgs Primeiro e Segundo desta
,Cláusula Terceira podelq su.QmeÇra CONTfiATADA àlirescisão unilateral do contrato, a

criterio oa coNTnÀrn{rr, dËni rjfieiuizo oa afiicação dars sanções penais e administrativas
cabíveis e, também; daiinstauiraçãô-ôo procesêo adminisíiativo de responsabilizaçâode que
tratam a Lei Federal no 12.8461201i3 e o Decreto Estadual no 60.10612014.

D

li

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

i : i' ''ll - fornecer à,ÇOI\TS$TADô,tpÇ,Òr os Oadojd e informâções necessários à execução do
objeto do contiato; l; , .l i 'ili , lì , ',: 

:

lii' 'ii: 
l:'ff i i ':

r: i .:.

lll - efetuar os pagamenios devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;

dor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da

do

2018.

O CONTRAïANTE exeicerá a fiscalização contratual por intermédio do gestor do contrato,
de modo a assegurar o gfetivo cumprimento dqs obrigações ajustadas.

t': :
,! {.:::i.li
I-.;

saF.ilidade da CONTRATADA, mesmo
constatadas na execugão do ob

., : : ìl

PARÁGRAFO:931YE|5
A fiscalização não exclul
perante terceiros, por
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cLÁusulR sextR - oes cottolÇÕes oe ReceglmeNro oo oe.JFro

Administra o Central

hip coriesponsabilidade por parte do

res

do CONTRATATfE,'referente a irregularidades ou

regula( gumprimerito das obrigações previstas neste
l;:.
,,.

em até 05 (cincoì dias úteis, contados da data da,'-
pectivç| nota fiscâl/fatura.

lr. ! ._,,.

PARAGRAFO SEGUNDO
A ausência de comunicileão,,por parte
falhas, não exime a CO|TRA[AD$ do
contrato e no Anexo I db Edital.: lj, :,1li l,l"f,

:'.;'l
contratado, inexistind
CONÏRATANTE.

O objeto será recebido
entrega dos bens, a

PARAGRAFO PRIM

.

ll. Se disser respeitg
complementação ou
hipótese de
indicação do
por escrito, mantido o preço

Gabinete da
ì j'r: '

rlr, itr
'i ' t'ç

em quãlquer
.Ê.;i i;iëÊ:
i i!,

I

Por ocasião da entrega,la 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 Públicq, ou documento egüivalente, qdo servidor do CONTRATANTE
responsável pelo recebiinentQ, : il i: ::

ri -"",'Íi:"'i":i: ';;1: fl 
'ili 'i l 'i$' ri

PARAGRAFO SEGUNDO i

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:

l. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou,rescinqindo B cqptratação, épm prejugo das penalidades cabíveis. Na

hipótese de subslituiçã{ ? CqNT,BôTADA deúêrá fazê-lâèm conformidade com a indicação
do CONTRATANTE, nà,prrio llr#ximoloe 0U'(cinco)iüiaé, contados da notificação por

escrito, mantido o pr"ço', i n iciai menïe "ontr"t"ãl-
àd
indir

iferença de quantidade ou de partes, determinar sua
a

a

o

j!:r r:.
1:

,br
. São Paulo . SP . Tel,:
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(11) 3324.3300

PARAGRAFO TERCETRO 
:

,O recebimento do objelg dar-;1á;definitivam!1ltq no pra?g de 05 (cinco) dias úteis após o

recebimente pËcivisbrio,[ir1ma;lügzif,Verficado fi atendimeçto, integral da quantidade e das
especificações ôontrat{iias, ,mediànte "Ternio de Recdbimento Definitivo" ou "Recibo",

firmado pelo servidor responsável.'



LOCentro
Paula Souza GOVERNODOESTADO

, r r Secretàilads
I DesênvolvlmenbEconômlíô::

ra Central,
Su intendência

A GONTRATADA obriqa-se a fornecer o obieto deste contrato pelo preço de R$

26.820.00 (vinte e seis mil e oitocentos g vinte reais). perfazendo o total de R$

valores unitários:

PARAG RAFO PRIMEIRO

o fixos e irreajustáveis.

Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e
indiretos relacionados lao fornecimento, tais como tributos, remunerações, despesas
financeiras e quaisquef ortt"r 4ecessáriasiao cumprimento do objeto desta licitação,
inclusive gastos com tra'nsporte. 'r' lii,'i
PARÁGRAFo SEGUNóo
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à

contratação, perca as qondições de enquadramento co.mo microempresa ou empresa de
pequeno porte ,ou, airjda, torne.se impedid,á de beneficiar-se desse regime tributário
diferenciado por:incorrel em alguqa das veddções previstas na Lei Complementar Federal
no 12312006, não po,iierá deixãr de cumprir as obrigações avençadas perante a
Administração, tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro, com base na
alegação de que a sua proposta levou em consideração as vantagens daquele regime
tributário diferenciado. I

I

'lrl' I i ,tr

PARAGRAFO TERCETRO i;,

Os preços contratados fermanece'rrã

www, cps.sp.gov. br
Ifigênia . 01208-000 . São Paulo . SP . Tel

1.,
L

ii
'l 

i ,:
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(11) 3324.3300

IT
UND.

MENS
oyAN

T.
PREçO UN|T. PREçO TOTAL

01

Fotômetro; de Chama; Digital; Com
Medidas Compa!íveis, ,gabinete Em
Epoxi Com Piftura i Elefr:ostática;
Determinação e rlndicação,Direta de
Sódio, potássio, cálcio e Lítio;
Reprodutividade +l- 2o/oi Sistema de
Secagem de Ar; Calibração e
Concentração 

I 
Automática de

Oxigênio, corte de Gás Aútomático;
I r'

Alimentação Tenëão 1t0l220v - 50-
60 Hz; Com Compressor'de Ar e
Mangueiras; Acompanha Manual,
Garantia e Treinainento;
Marca: Analyserj ;

Modelo:9íOMS i i ;i

UND 26.820,00 160.920,00

Rua dos Andradas, 140 . Santa
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Administração Central
Gabinete da Superintendência

o

No presente exercício AS despeqa

.1,.-.

s decorrentes desta contratação irão onerar o crédito
orçamentário desta Autarquia, UGE 102401, PROGRAMA DE TRABALHO: 12 363 1039

DE RECURS O: 001 001 001, NATUREZA DE DESPESA:44 90 52 35.
i;' t,i

li ,ri
l: :1.

',.,,

nota fiscal/fatura no protocolo da GONTRATANTE. à vista do respectivo "Termo de

PARAGRAFO PRIM

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu
vencimento ocorrerá em

,t

instrumentg t,í,
'ì.l i,('É.' i
lr

':
' 't i,!ii lÍ

PARAGRAFO,ISEGU
Constitui condição paga

li.
I

inentos a

,a'data de sua apresentação válida.
!i!
ii; r'

;;ir ,
, :^

inexistência de registros em nome

Estaduais- CADIN ESTADUAL", o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de
cada pagamento. O cuinprimento,desta condição poderá se dar pela comprovação, pela

contratada, de,que os (SistrOls 
"ri?l 

suspen#s, nos terúos do artigo 8o da Lei Estadual no

12.799t2004. , 'r :il ' ,ï i iH i iì, ;1 ,:---- 
, : f1i i 'i' i'fi' 'i :

PARAGRAFO TERCEIIO 
I 

,:

Os pagamentos serão feitos mediante credito aberto em conta corrente em nome da
contraúda no Banco dolBrasil S/A; ii

! i rfl il :íi

',:: .li: rl,litl. li ,,

PARAGRAFOQUART9' I IL\, Ì ' ':

Havendo atraso:."1'o;íArerítoi, fncioira corr!çao monetária sobre o vator devido na forma
da legislação aplicável, bem como juros moratórios, arazâo de 0,5% (meio por cento) ao

da contratada no "Cadastro I nformativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades

mês, calculados pro em relação ao atraso verificado.

P

Federal no 1í6/2003. e respeitando as sequintes determinações:

'i
, :,1;.ì; .!

llir
Andrábas, 1
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Souza GOVERNODOESTADO

s.cietàrìa da
D6snvolvlmrnto fconômico

inistra oCe
nete da rintend

í
ll

municipal aplicável aoò serviços por ela prestados. relativamente ao ISSQN.

b) Para tanto. a GONTRATADA deverá destacar o'valor da retençãor- a título de

br
o.

servtGos:

ec m nte

tsencao:

fatura ou

cobrança equivalente.inão haia decorrido o prazo lesal qara recolhimgnto do ISSQN.

de sustar o pagamento respectivo e/ou os paqamentos sequintes.

ìÌ;

)

aa

c

I

DA NTI

Página 9 de 19
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GOVERNqDOESTADO

SecretaÍia de i j

Des€nvofu lm€nto EconômlcÕ

. i: i' â*hi[';:',ïg:""":ii.ï:l
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos
ou supressões, que lt" fiTerem necessários no objeto, a critério exclusivo do

CONTRATANTE; até o limite'lde 25% (vinte e icinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato.

PARÁGRAFO UNICO
Eventual alteração será obrigatoriamente formaliz,;

s a's disori'
tl

aditivo ao presente instiumento, itada
,t

I
!

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos

nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nl 8.666/1993.
i I ,1,.. ':t ':.;

PARÁcRAFouNrcol i,;i' i:
A CONTRATADA reconfnece desdê já os direitbs do CONTRATANTE nos casos de rescisão
administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal no 8.666/1993.

clÁusulR oÉcrlrR securuol , oRs serucÕes pene o clso oe
INADIMPLEMENTO I I : :I 

I

. ll,, ll I if' rr , ,:,:
A CONTRATADA ficaráiirnpeqiOa te licitar e cbntratar com a Administração direta e indireta
do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer atos
previstos no artigo 7o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de2002, sem prejuízo da

responsabilidade civil ou criminal, quando couber.
t, , :Ì, fl ,,i

---g -:----' I t ' ii iiPARÁGRAFO PRIMEIRO I ,i: ÌI :

A sanção de que trata oicapufrUes{â Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas
previstas no Anexo lV, do Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, garantido o

exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP, no "sistema
Eletrônico de Aplicação:e Registro de Sanções Administrativas - e-Sanções", no endereço
www.esancoes.gp.gov.t{r; e ,1am!'ém no "C{Çastro Nacional de Empresas lnidôneas e
Suspensas - CElS", nolendeieço fittp://www.jortaltransparencia,gov.br/ceis.

PARÁcRArosecur,rio 
: ' :i'

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

PARÁcRAForERcErho ,i ,

o CONTRATANTE ,!r"rá-."'i r I

correspondentes às múltas ciue

cláusulas contratuais, ou, quando

, www.cps,bp,gov.br 
', ;

ênia . 0120F--000 o São Pa
Irlr :

t,

for o caso, efetuará a eobrança judicialmente

ada pela celebração de prévio termo
osições da Lei Federal no 8.666/1993.

t' ', t,

'"1:"'
de descontar das faturas os valores
forem aplicadas por descumprimento de

Página 10 de 19
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GOVERNODOESTADO

Secrêtôrià de
D6envolvlmento Ecotrômlco

Administração Central
Gabinete da Superintendência

contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra

g para a contratação que constitui objeto do

irIr '1
Código de Defesa do Consumidor - e princípios

il-Ì'::

iiili

PARÁGRAF
A prática de

it l,

O QUARTb, i'
i

atos que atentem
princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou

corrupção, durante a l,icitação ou ao longo :da execução do contrato, será objeto de

instauração de processg adm,inistrativo de reqponsabilizaçãp nos termos da Lei Federal no

12.84612013 e'do Decréto Estadual,no 60.1 06i2014, sem,prejuízo da aplicação das sanções
administrativas previstâë nos,àrtigits 87 e 88 dá Lei Federal no 8.666/1993, e no artigo 70 da

Lei Federal no 10.52012002.

Não será exigida a a
presente instrumento.

i

arantiá
t

cLÁUSULA DÉcIMA QUARTA - DISPOSIçÕTS FINAIS

Fica ajustado, ainda,

l. Consideram-se p do presente Termo de Contrato, como se nele

estivessem transcritos:

a. o Edital
b. a propo-sta ap

ll. Aplicam-se às om a Lei Federal no 10.52012002 e

disposições regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal

no

8.666/1993, da,Lei F
rl

gerais dos contràtos.

lll. Para dirimir quaisq

; ,l

no!8.078/1990 -'i.i
I tl' ,

i,:gi li:11 ,

i:
uer q

1l

uestões decorrentes deste Termo de Contrato, não resolvidas na

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São
Paulo.

';
E assim, por estarem a

02 (duas) vias de iguall

::'ii:;',.
l,l:,.'i;'i
$ partes jugtas e contrátadas, foi lavrado o presente instrumento em

i"or 
"formË 

que, lido e achado conforme pela CONTRATADA e pela

CONTRATANTE, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na

presença das testemunhas abaixo identificadas.

.i
ii:
11.
ti.'
t,r

)!r

,ó
:t,

. cps,sp,gov, Dr
01208-000 o São Paulo r SP o
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ESTADO

secrelariÒ de : '

Des€nvolvimento Econômico

Administração Central
Gabinete da Superintendência

,t.
I

AN
ODE

;t

EXO
REF

^:
ERENCIA

1 - ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO

2-DA QUANTIDADE E LOCAIS DE ENT

,f ii 
I | ,l , trPARTIC|P+ÇÃO AMPLA

IT

' ": lj , .;.[i i.: ; ::lÌ i ÌlE'i ll ì, i 4F;ti' ,, : , :i{ï,ir,;Èii, biffi____._jlr_ ;ii.,,' 1: ïll' 'Í' t 'SDESGRIçAO 'j: :

: . i: .: ,i: ,t 
.

UND.
MENS QUANT

01

Fotômetro; de Chama; Digital; Com Medidas Compatíveis, gabinete Em
Epoxi Com Pintur3 Eletro e lndicação Direta de
Sódio, potássio, CIOìe ê'+l- 2o/oi Sistema de
Secagem.de
corte de Gás

Ar; utomática de Oxigênio,
0l22Qv - 50-60 Hz; Com

Compressor de
Treinamento:

e ueiras; Acompanha Manual, Garantia e

UND 06

Item 01
i
ì

,í.

'I
il

ri

1f

'i,
!l:
;l:
il,

il

,!l
t;,

,:rj
) t.-

o

=5(t,
luq
oÌ<
(-\
Èo
C"
llJ
a

G
E
G
-qo
alõ1JË
o.9

€ l-l
0)
E(O
o
l.L

MUNICIPIO
ir 'i E ENSINO

i. TIPO

i,'íot; 1TATUÍ ETEC SALES GOMES
PRAIA GRANDE 153 ETEC DE PRAIA GRANDE 1

SAO PAULO 208 ETEC DE TIQUATIRA 2

SÃO PAULO 229 ETEC PAULISTANO 2

i QUANTIDADE TOTAL 6

Rua dos Andradas, 1

Página 13 de 19

(11) 3324.3300
"l: 'l '' :, www,cps.bp.gov.br

Iflgênia . 01208-000 . São Paulo . SP . Tel
r Il



ãt

GOVERNODOESÌADO

r Secretòila de
I DesenvotvlmentoEconômlco

Ad,mini
nete

stração Central
da Superintendência

3. DAS CONDTçOES DE ENTREGA

l:,
3,1. Prazo de entrega.tOs bens deverão serlentregues em 60 (sessenta) dias corridos,

i ,r ', r

contados da data da aspinatúra {g contrato iiela contratada.
li' r" ii': i' '

3.2. Quando a nota de empenho foi 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.

rl
,t , 'ri..

E itNSïA
FoineciSd

i.,.

Ì

li:.
l t ,,,
: , ..

- t:
LAçAO. pada equiparnento e respectivos acessorios
or ao localiindicado pelo Comprador sem nenhum custo

,,1
3.3. ENTREGA TÉCN|çA
deve ser transportado pèlo

adicional.
A entrega técnica, inclui o fornecimento de material utilizado quando houver, para colocar o

equipamento em sua funcionalidade.

Página 14 de 19
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101 - ETEC SALLES GOMES i,' , :i:

Endereço: Praça Adelaide Gudes,01
CEP: 1 8270-020 - TatuÍ/SP
Telefone: (1 5) 3252-4242
e.mail: e101dir@cps.sp.qov.br
e10í acad@cps.sp.qov,bi j

I
ì;

163 - ETEG PRAIA GRAÌìf DE :Ì 
,

Rua Guadalajara, 943 -iCuitnerml
:'

CEP 1 1702-210 - Praia Grande/SP
Telefone: (1 3) 3491-1585,
e-mail: e153adm@cps.sp.qov.br
e1 53dir@cps.sp.qov.br r

208 - ETEG TIQI ATIRA l' ,l I I

Avenida: Condes$a Elizablèth del i

Robiano.5200 Jardim nméiica oá'i i

Penha
CEP: 03704-000 - São Paulo/SP
Telefone : (1 1 ) 2225-250 4 I 2093 -2021

e-mail: e208acad@cps.pp.qov.br
e?08dír(Ocps.splqoü.br l, I il 

Ì
ii:
:r

2229 . ETEC PAULIST
(FREGUESTA DO O)
Av. ElÍsio Teixeira Leite, 3611 -
Jardim Paulistano
CEP: 02810-000 - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3979-1 12011061 i

e-mail: e229adm@cps,ôp.qov',br
e229dir(Ocps.sp.sov.br,'ij, i,: I

i'tÌ
;,i
rll

iii
:'.

ANO
'i,

Rua dos Andradas, 140 o Santa Ifigênia . 01208-000 . São Paulo r SP . Tel ,í
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3.4. O objeto deverá ser entregue nos endereços relacionados acima, de segunda a sexta-
feira das 8:00 às í2:0Q e das í3:00 à 17:00rhoras, correndo por conta da contratada as
despesas necessárias p sua, exeeução, em içspecial aé r:elativas a seguros, transporte,
tributos, encargos trabàlhistas e,i2revidenciáiios decorrentes da execução do objeto do
contrato. : ,''ìi

4. DA GARANTIA DE PRODUTO

I

4.1. O prazo de garantiado qbjeto da licitaçã9, será de'.1,2 (doze) meses, contra qualquer
defeito de fabricação e/pu fallla, e5cetuados qs decorrentes de uso impróprio, contados da
data do recebimento definitivci do mesmo. i :

i i ' ii il

4.2. Todas as despesad havidas no período da garantia, tais como consertos, substituição
de peças, transporte, r mão-de-obra e manutenção do bem correrão por conta da
CONTRATADA, não cabendo a CONTRATANTE quaisquer ônus,

5. MANUAIS '1, .i ;i' i , ,,,

Manuais de lnstalação, p-perdção l.e Manutenção do equipamento e acessórios,
JUSTIFICATIVA: Garahtir que a:lequipe de apoio que participará do pregão do referido
material tenha plenas condições de analisar os produtos que serão ofertados pelos
participantes.

-l , .i; i .,ì
5.1. ASSISTÊNCIA TECNICA Deglaração iddicando o representante no Estado de São
Paulo autorizado a presla, seivigoiOe assistêrlcia técnica,'informando o endereço, telefone,
e-mail para contato duránte e,após o período de garantia; assistência técnica.
JUSTIFICATIVA: Assegurar que âs Unidades de Ensino tenham suporte técnico caso o
produto apresente eventual defeito ou falha. ,

.1.

I

:i .

rl,:

,t,
ii.

.t
I

!

:tii
ii
irI'
i
rl

I

''I
Rua dos Andradas, 14Q .

I

,, l
l:
i

ta
www.cps.sp.gov,br ', , 
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GOVERNO ESÏADO

Secretariô de
Desenvolvlm€nto Econômico

Administração Central
; Gabinete da Superintendência
i r i., l, '.',
i , I . .,i i , -;i ANelio rv

RFSOLUçACI REFERENTE A PENALIDADES

Dispõe sobre a aplicação
de junho de 1993 e no 1,0

novembro de 1989, nci

Tecnologia e lnovação,r i,

da penalidade de multa prevista nas Leis federais no 8.666, de 21

,520í de tr7 dejulho de 2002, e'na Lei estadual no 6.544, de22de
âmbitor dã, Secretariã de Desenvolvimento Econômico, Ciência,

:r.
O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAçÃO, com fundarnento no disposto no artigb 3o do Decreto no 31 .138, de 09 de janeiro
de1990,RESOLVE: I i .i, r, ,

| ,l ,, ll
Art. 1o. Na aplicação das multas F{evistas nosl artigos 79, :80 e 81 , inciso ll, da Lei Estadual
no 6.544, de22, de novdmbro'de 1989, nos artigos 86 e 87, inciso ll, da Lei Federal no 8.666,
de 21, de junho de 1993, e no artigo 7o da Lei Federal no 10.520, de 17, de julho de 2002,
serão observadas as disposições desta Resolução.

i

Art. 20. A recusa injustificada do ,adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalentQ dent:ro dç, prazo estábelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total df obrigaçãp assumidaj,sujeitando-o à aplicação de multa, na forma
estabelecida no artigo 5b destã Rebolução.

RESOLUçÃO SOeCil No 12, DE28-3-2014.

Art, 30. O atraso injustificado na execução do objeto do contrato sujeitará o contratado à
multa de mora, observado o seguinte:

rl.i,i
. l, r

| - em se tratando de co'morad ou de o: l, ' ! ri' . '

i,;;il'
a) para atrasos de até 30 (trinta) dias
atraso, calculados sobre o valor global

Página 16 de 19
www, cps.àp.gov. br

restaçã de serviços não contínuos:

multa de O,2o/o (dois décimos por cento) por dia de
do contrato;

b) para atrasos superiores a 30 (trinta) dias: multa de 0,4o/o (quatro décimos por cento) por
dia de atraso, cqlculadop soOle o 

11alor 

global 
f,o 

contrato;

Il - em se tratando de execução dÇ'obras ou db serviços de engenharia:

a) para contratos com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 0,2% (dois
décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da parcela da obrigação
contratual não cumprid{; ; :i i; , ,

I 'l :i i; :

b) para contratos coml valori Oe,in$ IOO.OOO;OI (cem mil, reais e um centavo) ate R$
500.000,00 (quinhentosifnil reais)iiinulta de 0,39/o (três décimos por cento) por dia de atraso,
calculados sobre o valor da obrigação contratual não cumprida; e

Rua dos Andradas, 1 nia r 01208-000 r São Paulo. SP o Tel,: (11) 332a.3300
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Secretòríd de
Ds€nvolvimrnb Econômico

ì i l, rl :Ad,ministração Central
i r ã';i;il;;:õ;'i..."ac'.i"
i'i.i.

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

,

lll - em se tratando de serviços,:contínuos: :multa de 30% (trinta por cento) por dia de
inexecução, calculâdos pobreió valor diário dolcontrato. ,

i.,Í: i

51o O valor das multãs prévistãs neste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e cinco
por cento) do saldo financeiro ainda não realizado do contrato.

S2o A multa pelo atraso injustificado na execução do objeto do contrato será calculada a
partir do primeiro dia ú|il seg,uinte- aquele em;que a obrigação avençada deveria ter sido
cumprida, ', I i ii, , i, ,

t: i r :l

Art. 40. A inexecução pdrcial do cohtrato sujeitará o contratado à multa de mora, observado
o seguinte:

I - em se tratando de co
(dez por cento) incidentè,,.i1,

i:l:
ll - em se tratando dé

mpras ou de prestação de serviços não contínuos: multa de 10%
sobre e valor da parçela não cumprida do contrato;

lii'ii,
,exeouçã6 de obrasrou serviços de engenharia ou de serviços

a) para contratos com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 30% (trinta por
cento) incidente sobre q valor da gprcela não cumprida do contrato;

t;!.i'i:,
b) para contrafos coml valoiì oeijn$ 10o.oopioí (cem',mil reais e um centavo) ate R$
500.000,00 (quinhentosimil reais):iinulta de 21o/o (vinte por cento) incidente sobre o valor da
parcela não cumprida do contiato;

c) para contratos com valor igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um
centavo): multa de 10%i(dez por cento) incidente sobre oivalor da parcela não cumprida do
contrato; ,, ì, , ,1, 'i if , ii : ,

ji, ,.. :iÌl: :,
lll - em se tratando dè'serviÇosirçonttnuos: multa de 20% (vinte por cento) por dia de
inexecução, calculados'iobre o valor diário do contrato.

total do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, observado o
l

il,i,ti'j

i, 'i,riii li ': :'
:i i tir Ir .:

compra$ og:(|e prestação de serviços contínuos ou não: multa de 20%
ente sobie o valor global do contrato;

contínuos:

Art. 5o. A inexecução
seguinte: , ;:

..ì r i

| - em se tratando de
(vinte por cento) incid

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

a) para contratbb com
cento) incidente sobre

,Ì, lt ':i..,1,
gtÇ,n$ 100.000,00 (cem:mil reais): multa de20o/o (vinte por
lobal do contrato;

li

www.cps.sp,gov
Rua dos Andradas, 140 r Santa Ifigênia r 01208-000

i,,i,i;
li,ii:
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b) para
500.000

contratos
,00 (quinhe

global do contrato;
c) para contratos com valor igu

Art. 7o. Ao término

reais e um centavo) ate R$
cento) incidente sobre o valor

01 (quinhentos mil reais e um

o administrativo, garantidos o contraditório e a ampla
ia do respectivo contratado.

:!:.,,

ii-l

centavo): multa de 10%,(dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato,
Art. 6o. Configur:ada a ocorrência de hipótese ensejadora de aplicação da penalidade de
multa, o adjudicatário gu o contratado será notificado pârâ,, querendo, apresentar defesa
prévia no prazo de 5 (cilico) dlas úteis, contadbs do primeiro dia subsequente à data da sua

l,'' i , tl,i ' li Inoilïrcaçao Ìil , i,;H ;: 
.

iill:
$1o Recebida a defesa, a autoridade competente deverá se manifestar motivadamente sobre
o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela aplicação ou não da
penalidade, dando ciênçia inequívoca ao adjudicatário ou contratado.

i , :i, ;j ;:
S2o A decisão.qrte dispüser s'pO1qi.4 aplicaçãdida multa t9É publicada no Diário Oficial do
Estado e deverá conter iò, resf,eqtiiib valor, o pi:azo para seu pagamento e a data a partir da
qual o valor da multa soïrerá correção monetária.

53" O adjudicatário ou o contratado será notificado da decisão, da qual caberá recurso a ser
apresentado no prazo lde 5 (cinco) dias útèis, contados da data do recebimento da
notificação I ,i ,1, ;; ',,ril:l',;iìii',:
S4o A decisão do recufso sçrá lpublicada no; Diário Oficial do Estado, sem prejuízo da
notificação do adjudicatário ou contratado.

do regular
icad{ será

p

$2o lnexistindo pagamqntos a serem realizados, o contratado recolherá o valor ao cofre
público estadual, na forr;ra prqvistq na legislação em vigor.

,:,1;,1;i,,:li:
$3o Decorrido ô prazo çbtabelecid$, sem o pa$qmento da'múlta aplicada serão adotadas as
providências pertinenteà volta'das ã sua cobrança judicial.

$loSeam rantiaiprestada, além da perda desta, o
contratado mediante descontos nos pagamentos
eventualmente devidos pela ministração até sua totalquitação

Art. 8o. As multas de que trata esta Resolução serão aplicadas sem prejuízo da cominação
administ rativas previstas na Lei Federal no 8.666, de 1993, na Lei

.Estadual 6,.544
ii
ÍiÌ,,

ri.menfaze ção expressa às normas estabelecidas
nesta Resolução, cujo
anexo.

'integrar os'respectivos editais e contratos, na forma de

defesa, a multa

das demais sanções
,Federal no 10.520, de

,,r,ii;tl
Art. 90. Os editáis de

, :1 i, '{'| ; ,

Rua dos Andradas, 1
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