%r

GOYERN9 DO ESÍADO
DE SÁO PAUTO
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Gabinete da

Su perin

tendência

PROCESSo N. 81r083/2018
PREGÃO ELETRONICO: 067 | 2OL8

CoNTRATO: Nô

I33/2018

o

cENTRo
ESTADUAL DE EOUCAçÃO TECNOLóGICA...PAULA
SOUZA'' - CEETEPS, E A EMPRESA VIVAT COMERCIO OE
MÁQUINAS E PRODU-TOS LTDA TENDO POR OBJETO A
AQUTSTçÃO DE FOGAO INDUSTRIAL, PROCESSADOR
ALIMENTOS, FORNO INDUSTRIAL,
TERl"lO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE

o

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAçÃO TECNOTóGICA "PAUIÁ SOUZA", inscrita no CNPJ

no

62.823.257 /OOOI-09, com sede a Rua dos Andradas, 1,40, Sarrta lfigênia - São Paulo - SP,
doravante designado(a) "CONTRATANTE", neste ato representada pela sua Diretora
Su pê rintendente, a Proíessora Laura M. J. Laganá, RG. n" Ì .715'675-4 e CPF rro CPF. 005 923-818-

62, no uso da competência conferid.r pcto Decreto-Lei Estadual no 233, de 28 de abrit de 1970, e
EMPRESA VIVAT cOMÉRclo DE MÁQUINAS É PRoDUTOS LTDA, inscrita no CNPJ sÓb no
24.296.645/000I-26, com sede Av, Tarsila do Arnaralnn 641, )ardim Arnanda ll - CEP. 131-88-160
Hortotândia - SP, a seguir derrominada "CoNTR^TADA", rìesté ato represerìtada peto Senho(a)
Wettyngton Bassi, poÌtadol do RG nu 40.377.416-3 e CPF rru 32I I4I'7 58-39, om face da
adjuâicãçao eíetuada no Pregáo Eletrôrrico irrdicado ern eplgrafe, cetebram o Píesente TERN4O
DE 66NTRATO, sujeitando-se às disposições previstas na l..ei Federal n" l-0.520/2002, no Decrèto
Estadual n 4g.72i/2005 e pelo regutamento anexo à Resotuçáo cc-27 , de 25 de rnaio de 2006,
apticando-se, su bsidiariamente , nÒ que couberern, as disposições da Lei Federat n" I666/T993,
do Decreto Estacluat n" 47.297 /2002, do regulamento anexo à Resolução CEGP-1O, de 19 de
novembro de 2002, e dernais norrnas regu[arnentares aplicáveis à espécie, nìediante as seguitttes
ctáusulas e conclições clue recipÍocamente outorgam e aceitarn:

c_LÁusuLA PRtMEtRA"-

do
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i

a

AQUISIçÃO DE FOGÁO INDUSTRIAL,
strr.rmento
INDUSTRIAL
coníorrne detalharnento e especiíicaçôes
TORNO
PROCESSADóR ALTMEúTOS,
proposta
da CONTRAIADA e demais docutnentos
de
lìeÍerência,
cJa
técnicas constantes do Terrno
constantes do processo admirìistrativo em epí9rafe.
Constitui objeto

preser'rte

crÁusulaIIGUNDA-_pgs_llBAz95. oAs coNplçoEs

E

po Lg-cÁ! EjìITBEGA-Do5!EN5

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os bens deveráo ser entÍógues ern 30

(trinta) dias corrirlos, contados da data da assinatura do

contrato pela contratada.
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PARÁGRATO SEGUNDO

A entrega dos produtos objeto deste contreto deve ser feita rìos

errcJereços relacionados no

ANÊXO l, do segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00 ê das 13:00 à 17:00 horas'
PARÁGRAFO TERCEIRO

CorreÍão poÍ conta da contratada todas as despesas de etnbaLagem, segurós, transporte, tributos,
encargos traba[|ristas e providenciá rios, decorreÌìtes da entreqa e da própria aquisição dos
produtos.
PARÁGRAFO QUARTO

o

pcrlodr: de garantia cleverão ser substituídas, sern nenhum ônus par.r o
CONTRATANTE, peças ou pãítês defeituosas, satvo ciuando o deíeito for provocado por uso
Durarìte

indevldo do produto, devidamente corrt;lrovado.

CLÁUSULA TERCEIRA --DâS OBRICAçóES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das obrigaçóes constantes do Termo dc Referência, que constituiANEXO
I do Editat indicado no preârrbulo, e daquelas estabolccirias etn [ei, etr especiatas defirtidas nos
diplomas federaI e estaduaI sobre licitações, cabe:

| - Zetar peta Íiet execução deste

contrato, r.rtitizandr.r-se de todos os recursos nìatoíiais e humanos

necessários;

ll - Designar o resporrsável peto acornpa n harnerrto da execução das atividades e pelos conlatos
com o CONTRATÂNTE;

lll -

responder potos encargos trabathistas, Jrrevidonciários, Íiscais, cornerciais e tributários,
resuÌtantes da execução deste contrato, Ììos terrrìos do attiqo 71 cla l..ei Federal no 8.666/1993;

-

Manter, clurante toda a execução do cóntrato, em cornPatibilidade com as obrigaçóes
assumidas, todas as condições de habititação e qualificaçáo exigidas na licitação indicada no
preâmbulo deste teíÌÌìo;

lV

V - Dar ciência imecliata e por escrito ao CONTRATÂNTI tle quatqr.rer atrormalidade que verificar
na execução do contrato;

Vl - Prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecirnerìtos solicitados e atendet Prontamente
as reclarnaçóes sobre a execução do cotrtrato;

Vll -

responcler por quaisquer danos, perdas c.lLt prejuizos causadôs diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do colìtÍato;
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- respondor, civit e crúniÌìatrnente, por todos os clanos que vier
indiretamente, ao CON IMTANTE ou a terceiros.

Vlll
lX

a

causar direta ou

- PrestaÍ a garantia técnica para o objeto deste contrato, nos teÌrÌìos do Telmo de Reíerôncia

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA rráo poderá ofeÍecer, dar ou se colnpíorneter a dar a quem quer que

seja,

tampoÌrco acoitar ou se cornprometer a aceit.rr de quetrt quel que seja, por conta própria otl por
intermédio de outreÌn, quatquel pagatnetìto, doação, contpensação, vantagens íinanceiras ou
benefícios de qualquer espécie relzrcionaclos de Íorma direta ou indireta ao objeto deste contrato,
o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, cotaboradores e eventuais
subcotrtraÌados, caso permitidâ a subcontratação.
PARÁGRAFO SEGUNDO

à

e âo

Decreto Ëstaduat no 60 -L06 /2014, a
CONTRATADA se corÌìpromete a conduzir os seus negricit:s de íortna a coibir fraudes, corruPção
e quaisquor outros atos lesivos à AdrnirristÍação Púbtica, ttaciotralou estrangeila, abstendo-se de
práticas como ai sogu lntes:

Em atendirnento

l-

Lei Fêdêrat no 12.846/2013

Ptotneter, oferecer ou dar, direta ou indit'etantertto, vantagem indevida a agente
púbtico, ou a tetceira pessoa a ele rclacionada;

-

Com provadamente, firranciar, custear, patrociÌìar ou de qualquer modo subvencionar a

lll-

cornprovada mente, r.rtilizar-se de inÌerposta pessoa fisica ou jurídica para ocuttar ou
dissirnular seus Íeais irìterésscs ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

ll

lV

-

prática dos atos itlcitos previstos em Lei;

No tocanÌe a [citaçóes e contratos:
tnediatìte ajuste, combirtação ou quatquer oLltlo expediente, o
caráter competitivo <1c prr:ceditnento licitatório púbtico;

a) írustrar ou írauclar,

b)
c)

impeclir, perturl)ar ott fraudar a realizaçóo de quatquer ato de proceditnento
licitatório púbÌic<.:;
afastar ou procurar aíastar licitante, por lneio de íraude ou oíerecitnento de
váìntageÌÌì de quatquer tipo;

d)
e)
Í)'

Íraudar licitação pública ou contrato deta dccorrente;
crlaÌ, cle rtrodo frauduierrto ou irregrrlar, pessoa juridir:a para partictpaI de ticitação
púbtica ou celebrar corìtrâtÒ admillistrativó;

obtoí vantagem ou berreficio indevicio, cie modo íraudulento, de modificações ou
prorroqaçõãs de contratos celebrados colÌì a adlnilìistraçáo pública, senr

Rua dos And râd;ìs, 140

ú'

bo

www.cps.sp,9ov, br'
5arìlB ll'iç'êrìiiì ' 01.20tì-0oo " Süo Paulo. SP. Tel.: (11) 3324.3300

/úÀ

%ffi

GOVERNO DO ESTADO
DE 5ÁO PAULO

Administração Central
Gabirìctc da

Su

peÍirtendência

ar-rtorização enr [ei, no ato convocatório cla licitação púbtica
instÍumeíìtos contratuais; ou

S)

V-

ou nos respcctivos

rnaniputar ou fraudar o equiLibrio econôrlico-firranceiro dos contratos ce(ebrados
com a ad tninisttação pribtica;

dificultar atividade de investigação ou íiscaLização de órgãos, entidades ou agentes
púbticos, ou irìtervir ern st:a atuaçáo, inctrrsive rro ârnbito das agências regutadoras o
dos órgãos cJe fiscatizaçáo dc.r sisl.ctna financeiro traciona[.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O descu ÌnpriÌnento das obrigaçôes previstás nos Parágrafos Prirneilo e Segundo desta Cláusula
Terceira poderir subÌÌìeter a CONTRATADA à rescisão unitaterat do contrato, a critério da
CONTRATANTE, sern projuÍzc.r da aplicaçáo das sançóes J:crtitis e administrativas cabiveis e,
tatnbém, da instauraçáo do proccsso adtlinistrativo cJe responsabilizaçáo de que tratam á Lei
tederal no 12.846/2072 e o Decreto Estadual no 60.106/2014.

crÁusulA qUARTA - pA

çoEs oo GoNTRATANTE

Ao CONTRATANÌ'E cabe:
irrdicar forrnal.merrte o servidor' rcsponsáveL pelo acornpran lramento e fiscalizaçáo da execução
do ajuste e, ainda, petos contatos cont a CONTRATADÂ;
|

-

ll - íornecer à CONTRAI'ADA tódos os dados e inforrnaçôes nocessátios à execução do objeto do

contrato;

lll - eíetuaí os pagarnentos devidos, cle:tcordo cotn o estahrelecido neste ajuste;

c

LÁusu_lA eu I N-TÁ-j-DAllSeAllZAçÃ8 Do ç. QN-I8Aro

O CONTRAIANTE exercerá a íiscatização contrôtual por interrnédio rio gestor do contíato, de
modo a assogttrar o efetivo curnprimento das obrlgaçóes ajustadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO

A fiscatização náo exclui e nêrÌì reclLrz a integraI resl;onsabitidade da coN ì-RATADA, mesmo
perante teiceiros, por quaisqucr irregulirriclades cor'Ìstatadiìs Ììa execuçáo do objeto colìtratado,
inexistindo, em quatquer lripótese, corÍosponsabiLidarJe por parte do CONTRAIANTE
PARAGRAFO sEGUNDO

(/

A ausância cie c6r1unicação, por pa ê cirl CCìNTRATANTE, íolorente a irrequtarldades ou íalhas,
não exime a CON I-RATADA do reguLrr (:u rÌìÍ)íiÌÌìent() cJas obrigações previstas neste colìtrato e
no ANEXo I do Êdital,

v.í
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c!ÁusurA sExrA - pAs coNotçócs

DE REcEBtMENTo

pgj-B-lElo

O objeto, será recebido pÌovisoriaÌnente ern até 05 (cirrco) clias úteis, contados da data da entrega
dos bens, acompanhado da rospectiva nota fiscal/fatura.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Por ocas[ão da eÌìtrega, a CONTRATADA deverá colher nô cólnprovante respectivo a data, o
nome, o caÍgo, â assinatura e o ttútneto do Registro Geral (RG), ornitido peta Secretaria de
Segurança Pública, ou documento 0quivalente, do serviclcrl clo CONTRATANTE rosponsáveI pelo
recebimento.
PARAGRAFO SEGUNDO
Constatadas irregu[aridades no objcto conÌratLlat, o CONTRATANTE poderá:
disser respeito à especificação, rejeitá-[o rro todo ou c,Ín Ì)ârte, detertnitrattdo sua substittrição
ou rescindindo iì conlrâta(ão, serrr prejuízo das perraliclades cabivcis. Na hipótese de substituição,
a CoNTRATADA deverá íazô-ta enr confortnicJade corn a irrdicação do CONI'RÂTANTE, tro prazo
l. Se

máximo de 05 (cinco) dias, contados da rrotiíicação por escrito, ÌÌìantido o preço inicialmente
contratado;
ll. Se disser respeito à diferença de quarrtidade ou de partcs, determinar sua colnplenìe tôção ou
rescindir a contrôtação, sem prejuízo das perralidades cabiveis. Na h(>ótese de complernentação,
a CONTRATADA deverá fazô-[a cnt ccrnírrrrrtidade cotn a itrcJicação do CONTRATANTE, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, contados cla rroti,ficação por escrito, marrtido o preço úriciahnerrte
contratado.
PARAGRAFO TERCEIRO

O recebimento do objeto dar.se-á dcfinitivaÌnente no Prazo de 05 (cirrco) dias úteis, após o
recebimento provisório, uma vez verificado o atotìdltÌìenÌo integraI da quantidade e das
especificações contriìtadas, Ìnediante "Tetmo de Reccbintonto DeÍinitivo" ou "lÌocibo", firmado
peÌo servidor resporrsávct.
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clÁusuu sÉtrun - oo pRrcos_
A CONTRAT^D^ obriga-se a fortrecet c;s olrjelos dosre contrato pelo preço totaldo R$ 26.210,00
(Vinte e seis rlit, duzerrtos e dez reais ) rnediarrte os seguintes valoÌes unitáÌios dos ltens

abaüo:

EsPEcrFtcAçÃo Do OBJETO
Fogão

.UND.

PREçO'

MENS.

uNrï.",

de CcíìtrÒ; para

M

Uso Sobie Piso; Corn Estrutura Ern Aço Inox;
Revesticio EÌÌì Aço lnox; Atirnentação a Gás

Gtp; Corn

6

(seis) Queimadores; Duplos

Com Ajr-rste Gradr.raI cle Charrtas; Etn Ferro

1

Furrdldo Corn Pinturô ÌcrÌno Resistente,
Ma n ('..rr.rtos Errr Baquetite lrrclividr-r.ris;
Contênì Grc(hô Etrt Ferro Furrdido Cotn
Pintr.rra Ìcrrrro Resistente; Medirrdo No
Mínimo (40x40)cm; Setl ChaPa; Scnr Banho
Maria; Com Forno; Etn P.rredes e Fundo
Duplos lsolados Cotn l-a de Vidro Chapa18(l-,25ÍÌìÌÌì), Pirrtado a Fogo Ern Todas
Faces; Conr Gararrtia Mlnúrta de J 2 lVeses a
Partir Da Data de Entrílga do Ptoduto;
Siste rna Assistêrrcia Técrrica Orì-site;
Fabricado de Acordo Cotr As Nortrtas
Vigéntos Obrigatória ABNT Nbr-

UNID.

5

R$ 2.s10,00

R$ 12.550,00

R$ 2.180,00

R$ J.0.900,00

1-Or48/20rL;
Marca: Vitória Fogões

Modelo:
Prr:ced

ê

Fs

peciaI

ncia: Pr'ocjuto NacionaI
Indus Lria [; Jalla

Processadoi cle

2

Com Capacidade pata Mírrirno 4 Litros,
Capacidade l.4ininr.r de Produção de
250k9/h; Jarra de Ak-rmirrio, Iatrpa Fixada
Por Manlputos, BocaI de Alimentação
MedincJo 103rnrn Diârnetro; Base de Aço
lnox, Pés A r'ìticl e rra pa ntes, l ranstttissiío
AtravÉs cle Correias; l..arrìirìa Efiì Aço
Inoxidávc[; le rìsão de Alimer]t:ìçiio pôla
Bivolt, Poterrr:ia 1/3cv, 60h2, Consut'no
1.4lrrúno de 0,4kw/ll Corttrr..:te Cotrt

LJNID

(Ì
S5,

Vetocidacle Única; lVedirrdo 14iniÌno (490 x

24O

x

480)rnrrt

(axlxp);

Acessótio

6
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I I{àlador. 2 Fatiadores
para Corte, 3 Desíiadores; Corn Garatrtia
M(nirì]a cle 12 Meses a Partir Dã Data de
EntÍega; No Balcão;

Cortadotes,

ro
b-200
lÍodeto:
Procedência: Produto Nacionzrl
Forno; lndustriat, a Gás; Ern Clrapa de Aço

Ma rca; Becca
Pa

Inox

18,8,acaba

Âisi

304

Liga

rrrentoescovado;

Mod

u

[ar;

lYodincio(a(t.1,600xlarq.800xpro[,750)ntrr;

Porta ErÌì Aço lrrox Corn Puxador EÌn
MateriaI AÍìtitermico, grade Zincada
Regutávet; Abertura Traseila(clrarnitró);
Com 02 Carnarás Sobrepostas; Cârnar.r
3

lsotada lrrterrra Enr La clo Rocha; Fixado Etn
Rack Ern Tulros de Aco,pes Conr Sapatas
Dos

UNID

R$ 2. /60,00

1

R$ 2.760,00

nivetanìetìto e ContrãìventiìÍÌìonIo Eln

Tubo cle Aço; ControLe Através

de
Corn
Garantia |..4ínirna de l- Ano Após a Etrtrega
do Eq u (:arnerrto, or'ì Site;

Telmostato; Alirrrentaçãcr

a

Marca: Mctalnox
Modeto: pg3srl
Procedêrrcia: Prodr.rto Nociona

Gás;

I

PARÁ6RAFO PRIMEIRO
Nos preços acinìâ estão inctr.ridos, aténr do Lr,rcro, todas as cìcspesas e custos dirotos e indiretos
relacionacjos .?O ÍOrÌìecitrìento, t:ìiS COrrtO tribtrtos, remlttrcraçóeS, despes.rs íinanCeiraS e
quaisquer outras rrec-ossárias ao curÌr1.lttÌÌìentrr do olrjeto desta licitação, inclusive gastos com
tÍansporte.
PARÁGRAFO SÉGUNDO

Caso a CON IRATADA seja optàì tc peto Sirnples Nacic;naI e, por causá supervelìiente :ì
contrata(ão, perca ãts concliçc',es cJe enquadratrìcÌìto cotììo rìicroerÍìpre sa otl emPresa de pequeno
porte ou, aincla, torné-sc irnpedicJ.: de berreficiar-se desse regi.rne ltibutário diferenciado por
incorrer em algrrrna das vedações previstas na Lei cr.rtrt plementar FedoraI n" I23/20O6, náo
poderá deixar dr: cutnprir as obrig.rções avençadas Pelante a Adtrtinistraçáo, tanìpouco lequereÍ
o reequilibrio ccónôÌnico-Íinan.áú-o, .rrn base na ateqaçã. de que a sua proposta levou enì
consideràçâo as vantagcÍìs tlacluele reqirne tíibtltálio diíererrciado.
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PARAGRAFO TERCÊIRO
Os preços coÌìtratados permârìecerão íixos o irreajustáveis.

clÁusuLA olr-,A-v.a- lesÌEeu8sos-o8çry

EN-TARIoS

No presente exelcício as despesas ciecorrentes desta corìtÍatação iráo onerar cl crédito
UGE I0240I, PROGRAN4^ D[ TRABALHO: 12 363 1039 2226 O00,
orçamentário clcsta
FONTE DE lÌËCURSO:^Utarq(ria,
001 001 001, NATURÉZA DE DESPESA: 44 90 s2 35.
CLÁUSULA NONA - D9-5,

?AFA TUTQS

Os pagamentos serào eíotuôdos em 30 (tritìta) dias, conl'ados da apresentação de cada nota
íiscat/Íatura rro protocoto da(s) rrlligladsls)-lel.aci.onadas no TerFq deÌeÍqrén<ilA.NËQ-!, à
vista do respectivo "Tettno de lìocol)ilììento DeÍinitivo" <.:u "lìecibo", elìì coníormidade colÌì a
Cláusu la Sexla dcstc instrurnento.
PARAGRAFO PRIMEIRO

(lue apreserìtarom ittcorreçóes serâo dovolvidas à contratada e
vencimento ocorÍeríì crn 30 (trirìta) dias, .rpós ü data de s(la apreselrtação vátida.
As notas

íisca is/íattr ro s

seu

PARAGRAFO SEGUNDO

Constitui concJição para a ícdtização cJos pagatnentos u irrexistênc.ia de registros em nome da
contratada no "Carlastro IníoíÍÌìâLivo clos CiécÍtos r'ìâo Qu[Lados de Orgãos e Éntidades do Estado
de São Pauto - CADIN ESTADUAL", o qLlaI deverá ser consLlU.ado por ocasiâo da reatização de
cada pagamerìto. O cutrtptitnerrtc.r desta condição 1>ilcJerá se dar peta colnProvação, peta
contraìada, de que os registros estão suspensos, lìos tenrìos do artigo 8'da Lei Éstadual nn
72.799/2008.
PARAGRAfO TERCE!RO
Os pagametìtos serâo ícitrrs rneriiante credito aberto erìì cor'ìta coríente em nolrìe da contratada
no Banco do Brasit S/4.

PARAGRATO QUARTO

Havendo atraso nos pagatnetìtos, irrciciirá cr-:n eçáo morretár irt sollre o valor devido rra íorma da
teqistação aplicávet, benr corno juros rnoratórios, a rc7áa de 0,5% (rneio por cênto) ao Inês,
calculados "pró-rata ternpole", ôlÌì relaçáo ao atlaso vcrificado.
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AdministraÇão Centra!

Galrinete da Sup.r-irr tcndêncià
PARÁGRAFO QUINTO

ESTADUAT ISENTA. e-n-ç-a-r:d!ilreda Èr-eerla--ulr-Ldade-resebedeÍe--d-e gu-e- sbdsêleliern.Èlg
dçverá corìstar:

- no do contrat-o;
- nô nota de emp_er;r[q;
- n".do processo; e
- identificação da Untdade,
CLÁUSU LA OÉCI M4 ;,D.Á 4!IE8AçÃO_DA9U-AN-T!DA9E IO_OEI E-T^O_IoN-IBAIAD-8'

A CONTRAIADA fica obrigada a aceitar, tìas ìesÌÌìas condiçôes cóntlâtadas, os acróscitnos ott
supressóes que se íüerem rrcccssáricrs Ììo objeto, a criLóric: exclusivo do coNTRATANTE, ôté o
timite de 25% (virrte e cirrco por cetìto) do valor iniciaI aLuotizaclo do conlra[o.
PARÁCRAFO ÚNICO
Eventual altefaçáo será obrigatol iatne rrte íormalizada l)eta cetettraçáo clc prévio terrno aditivo ao
presente inst ru rrìe r'ìto, respeitadas ôs disPosiçóes da Lei Ëeder.al n" 8-666/L993'
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O contrato poclerá scr tcscinclido, rra Íolma, conì as c()Ììsequêtrcias c pelos lnotivos Prcvistos lìos
aítigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Fecleral rro 8.666/7993

PARÁGRAFO ÚNICO
CONTRATAL)A reconlroce c.lesde já os clirci[Òs do CONTRATANTE nos casos
administrativa, prevista no artìqo 79 cla I. ei FederaI rr' 8.666/.1993-

A

cLÁusurA pÉcrMA s_E-quNpa- pAs sAlvçÕls PARA

O CASo-

de

rescisão

!ÉlNÂDlM.F.lExlNIq

A CONTRATADA ficorá irn;:eclida dc licitar e corìtratiìr cr.rtn a Acltnitristtação dileta e indiretâ do
Estado de 5áo P.ruto, peto prazo de ató 05 (r:inco) anos, sc Vier a praticar quaisquer ãtos píevistos
no artigo 7. da l-ci l-ecierai n. l-0.520, de 17 de jutho clc 2002, sern prcjulzo da responsabilidade
civil ou critninaL, quartcl<.: coubet,
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GOVERNO DO EsÌADO
DE SÃO PAUTO

AdnÍinistração celÌtral
cabilletc da

pnnÁcRlro

su

peri n tend êtrcia

PRtMEtRo

A sançáo de c{ge trata o .'ilpul (lesta C{áusuLa |:roderó ser apLicad.r juntatnente cotn as multas
previsias na Resotução cuja cópra constitui ANEXO lV do l-.clital indicado no pleâmbuto deste
instrumento, garanticlo o exercicio cle prévta e arnpla delesa, e deverá ser reç;istrada no CAUFESP,
no "sisterna Etetrórrico rje Aplicaçárr e Reqistro de sarrções Administrativas - e-sanções", no
endereço WWW.esa ncoes.s l:.gov.br, e tarrbert no "Caclastro Nacional de Empresas Inidôneas e
5uspensas

-

CË1S",

no etrdereço

h

LLp://www.porta [tra rrspa tettcia.gov.brTceis.

PARÁGRAFO SEGUNDO
As sançôes

sÍo autônomas

e a.rpticação cle uma trâo

excluia de outra.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O CONTRAI ANI'E rcse|va-se no clircitcr cle clescorìtar clas ÍaÌuras os vaiorcs correspondentos às
multas que everìLttiì[ÌÌìeÌìte Íorern aptir:ac1as por cJescutnlrritrtcnto de cláusulas coÌìtratuais, ou,
quando for o ca::rr, eíeLuará a cobratrça jr.rdiciallÌìcnte
PARÁGRAFO QUARTO

A prática de atos que atetìteÌÌì contfa o patrimônio priblico

rraci<.rnal

ou estrangeiro, colìtra

principios cia adrnúrìstraçáo púbtica, ou clue de quatqttet Íortna venhattt a colìstituiÍ íraude ou
corrupção, dureìntc a licitação ou ao tongrr cla execuç.io dcr contrato, será objeto de irrstauração
de processo aclrn inistrativr-.r de resporrsabilizaçãr-.r ttos tettlos cla Lei FederaI no 12.846/ 2013 e dr-r
Decreto Estaclual n" 60.Ì06/20Ì4, sern;lrejuizo da aplicaç,áo cJas sançóes ocllnilìistÍal.ivas Previstas
nos artigos 87 r: 88 cla l..ei Federaln, S.(!66/1.993, e rìo.ìrLrqo 7'cla Lei Fedcral no 1.0.520/2002
CLÁUSULA DÉCI M-A*T-E.ÌGEIBA-: DA GARAN-TI4_DÉ_EXE-CUçÃ!IANIEAI-U..4!
Não será exigicla a iìpfes-"tìtação

cl(r

g

rantia para a contral.iì(i;tr que constitui objeto do presente

instrumento.

cLÁUSULA DÉCIM-AgUÂB]A-.DISP9SIçóES

l.

FI-NAIS

COnSideranr-S0 l)aÌtes itìtegratìLOS CIO Preselìtê TOl lììO Cle Contrâto, COlno se nOte eStivesse

transcrito:
a. o EditaI

rrerrciotìiìtlo no preânrbulc.r e Setls ar'ìexos.

b. a proposta aPresotttada peta CONTRA IADÂ;

ll. Apticarï-se às orrissóes cleste conl,ràìLo as disposiçtlcs lìoImâtivas indicadas tro;>reâmbulo
deste TerÌno de Cotìtr;rto c der'nais disposiçóes Ieqtilamentales l)ertilìentcs.
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lll. Para

binete da suDerintendência

dirirlir quaisclu-.r questóe:;

decc)r rerìte5 deste'[r:rrlro cle Contrato, náo resolvidas na esfera
administrativa, será coÌnpetente o íoro cla Conrarca rlü Cìlritiì[dÒ Estadr: de São Pauto.

por estôreÍÌì âs partosjus[as o contratadas, foi lavriÌJo Ò píèsêÍìte irrstrr.rrncnto 02 (duas)
vias de igLtatteor e íorrtra que, lido e aclrado corríorme pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE,
vai por etas assirrado para que produza todos os efeitos de Direito, na presença das testernunhas
abaixo identiticadas.
E assim,

5âo Paulo,

de

CONTRÉ\,TANTE

Laura
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TERMO OE REf ERÊNí]IA

1-

ESPECIFICAçÃo

oo oe.'rro
U,ND'

DESCRIçAo

MENs.

Fogão lncJustriat; lvlodeto dr: Cer'ìtr'o; para Uso Sobre Piso; Com Estruturâ
Errr Aço lrrox; Revestidr: Em Aço Inox; Alimerrtaç;io a 6ás Gtp; Com 6 (seis)
Queimadores; Duplos Corrt Ajuste Gradualde Clrarrras; Ern Ferro Fundido
coÌÌì PiÌìtura TerÌÌìo Resistente, Manlpulos Em Baquelite Inclivicluais;
1

2

Contern Grellta Em Ferro Furrdido Cotn Pitrtuta Terrno Rêsistcnte;
Medinclo No M(ttirno (40x40)cm; Senr Chapa; Sern Batrho l'4aria; Com UNID.
Folno; Enr Pnrl:rlcs e Ëunclo Dr.ipl.os lsol:rdos Crrrrl l..a cle Vidro Chap:a18(1,25nrrn), Pirrtado a l-ogo Etrt Toclas Façes; Cor'Ìì Ciìr;rntia MÍtrirna de
1,2 lr4eses a Partir Dir Data cle [,:tttrega do Prodr.rto; Si.sLetrra Âssistêrrcia
Tóctrica On-sile, Fabricado do Acoldo Conr As NÒrÍnas Vigentes
l.ória AUNT Nbr-10I,i|.3/2011;
Processador clt Âl.irnento; lrrdr.rsLriat; Jarra Corn Lapaciclaclc para
4 Litros, Capircic.lade Mínima de Prodr.rção cle 250kg/h; .Jan'a de Atr.trrínio,
Tarnpa l:ixacla Por Maníputos, Bocal dc AtiÍÌìentaçiáo 19edinclo 103mnt
Diârnetro; Base der Aço lrrc.rx, Í'é:l Âtrticl-.rraPantcs, lrartst:rissáo Atravós
de Corrcias; Larnina Em Aço lnoxitlávet; Tensáo cle A[Írcntaçáo para
Bivolt, Potcncia 1/3cv,60h2, Consumo Mirtitllo de 0,4kw/lì; CóÍìtíote Coln
Vetocidade Única; Mcciintlo lv1ínúno (490 x 240 x 480)rnm (axlxp);
Acessório 6 CortddoÍcs, Settdo: .1. Ralador,2 FaLi.üdores Pàrâ Coúe,3
Desfiadores; Cotn Garantia MÍninra de l-2 Meses a Partir Da Data do

5

UNID.

No Batcáo;

Forno; lrrdustrial;
18,8,aca lrarne

a úós: Et'n Clra;:a

ntoescovàdo;

Aço lrox Aisi 304

tnì

Liga

lYoc]u [a t;

Aço Inox Com
Medinclo(a tt.1600xla rg.800x;:rol. / ! 0)rrt trr; Ptrrta
Puxador Érrr Nlaleriat Atrtiterrlicc.:, qrade ZitrcacJa Ileqr-rlirve[; AbertuÍa
Traseira(charnirré); Corrr 02 Canrarás 5obreposlas; Cârrrara Isolada
lnterniì ËÍrì La cJe Rocha; Fixado Etrt Rack [rn Tullos cle Âco,1:es Corn
Sapatas DosnivelaÌnento e Corìl.liìvclìtanìelìto f tn lullr-r de Aço; Corrtrolo
Atiavés de Tennosl.ato; Âtirnerrt.rçáro a 6ás; Corn GatanLiit 14Ínirna de I'
a Entreg:r_do licltrrI|âÌìento, orì Site; _
Ano

UNID

_
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PRAIA GRANDT

1s3

ETEC

PRESIDENI
PRUDÉNTË

L57

I-ATEC DE PRËSIDI,NTt PIìUDENì
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ETEC I]Ë CARAGIJATATUBA
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UNIDADE DE ENSINO
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CARAGUATAì
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PRAIA GRANDF

ETEC PAD

Ë

--

n-r
cnRr.os rcôructc.r DA

t:t

SILVA

PORTO ËËLIZ

EÌËC L)E PORTO FTLIZ
ITEC DË PI{AIA GRANDE

PRAIA GRANDI

txtensÃo snLNttÁtìto

t-

1.

1

L

vntincnruÃ
5

QUANTIDADE TOTAL

1

3. ENOEREçOS oE ENTREGA

Unidade de Ensino

Cod.
ETEC DE PRAIA GRANDE
Av. Guadalajara,943 - Grrithct tnitra
153
Ce1:: 11702-210 - Ptaia Grarrde/SP

TeLeforre: (13) 3!91-1303 / (l.l) 3 59r-6968
FATEC DE PIÌESIDENTE PRIJDENTE
L57 R. Teresirra, 75 - Vita Pauto Rol;erlo

(,Ì

CtP 19046-230 - Ptesidetrte Prurlento/SP
'l'ole forre:
39rb:t881
ETEC DE CARAGUA]A'ÍUBA
Av. lìio Grarrde clo N(ríto, zl80 - lrrclaiá
213
CEP I Ì665 -31.0 - Ca|ac1u:tl,atut:it/SÍ)
Telefo rrc:
-ì888-1387 / 1,2 3888-366r
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GOVERNO DO ESÌADO
DE SÃO PAULO

Ad rn i n istnia çai o Cent!'iïl
GabineÌe dâ Su perin te n dên cia
ETEC PADRE CARLOS LCÕNCIO DA SILVA

Doutor [1:itáclo Sarrtiaclo, ]99 Conl.ro
240 CEP
^v. 12600-530 - Lorerra/SP
Teleíono: (I2) 3157-8894 / (t2) 3151-8187
ETEC DE PORTO FELIZ
Rua Côrrego Belotti, s/n'- CcÍìLro
CEP 1.8540-000 - Porlo Feliz/SP
I eleíonc':
3610-8261.
'snLr',I
rÁÍ{ro MARACANÃ
ÊTÉC DÊ PRAIA GRÂNDE 1.0.1.19
Balneário
Maracirnã Av. Dr. lìól)orl.o dc Alrreicla Vinhos,
Caixa PostaI II70224A
CEP ]^1705-740 - Praia Grande/SP
Tetefo rre:

3ser--r-303

/ (i3)

3591.-6968

2.1. A entrega clos proclutos olrjeto dosLo coÍì1rato deve ser feita de segunda a sexta-feira das
8:00 às 12:00 (: clat 1,3:00 à 17;00 horas, cortetrdo pÒÍ coÌìto da cotrtt.rtada todas as despesas
de embalaqenr, scqLrt os, Lratìspot1.e, lributos, erìcargos tri-ri..ralhistas e pr-.vide'rciários decorrentes

do fortrecitnentcl.
3. DA GAR,ANTIA DÉ PRODU'IO

ol:jcto cla ticitação, será de 12 (doze) nreses, corrtra qu.rlquor defeito
{e fabricoçá9 e/ou tal.ha, exceturdos os decorrentes cle r-rso irnptóptio, contados da data do
Íêcebin'ìcntó ciefirritivo (l r': rresrro.
3.1. O prazo cie c,lalantia do

3.2. Todas as despesâs haviclas no períodr: cla qãrãìrìtiô, tôis corììo conseftos, substituiçáo de peças,

transporte, rrrâo-de-obra e ÌÌìarìuter'ìção do betn
cabendo a CONTRATANTE clr-taisquci ôttus.

cr-.:t

tct;io Por conta da CONTRÂTADA,

não
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RESOI,,UçÁO RËFERENTE A PíiNAIIDADES

RESOLUçÁo sDEcTl No L2, oE 28-3-2Or4.
Dispõe sobre a apLicaçáo da perratidadc d0 ÌÌìultô ptevista rras Leis federais no 8.666, de 21 de
junho de 1993 e n'10,520, cJe t7 cle jr-rlho da 2A02, e tta I.el estadual n'6.544, de 22de novembro
de 1989, rro ârnbito d:r Sccrc[aria cle f)eserrvoLvirnerrto Econôrnico, Ci.ência, TecrroLogia e Inovaçáo.

o

SÊCRËÏÁRIO DE I)ESTNVOI-VIlvlINTO ECOI!ÓMICO, CIËN(]IA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, coÌn
íundamento no rlisl.rosto Ì\o attigo 3n clo Decreto n'31-.138, clc 09 cle janeiro de 1990, RESOLVE:

Art. 10. Na o1:ticaçáo clas multas 1:revistls rìos artigos 79, ftO e Bl-, irrciso ll, da LeiEstodr-raI rr" 6.544,
1le 22, de novetnbro tle 1989, tros arLigos 86 e lJ7, lnci:;o l{, da Lei Fedcraliro Íì.666, cle 21, de junho
de 1993, e no aftigc) 7o da Lei l-edetat rt" 10.520, de.17, de julho de 2002, seráo obseNadas as
disposiçóes clcsLa Íìcsotttçãc..r,

(lo a(tudicâtár'io em assirritr o contrato, aceitar ou retirar o
^rt.
instrutnetÌto ecluivatente dcntto Clo 1:razo esÌabeLeciclo pcta Administlação, càÌacteriza o
descu ÌÌì prityìento total cia obrigaçâo .rssr-rrnirla, sujeitalìdo-o à aplicação de mtllta, tra forma

2.. A

recr-rsa irrjr.rsIiíicada

estabelecida Íìo drligo 5" desta R-"sott.tção.

Art.3". O atraso úrjustificado na exer:uçiio do objeto do contriì|.Ò sujeitará o contÍatado à multa
de rnora, observ:tdo o soqLtinte:
| - em sê tratíitì(lo

cl-o

coÌÌìpras ou cle l)losl,áìçáo (le Selviços nâo conl.[lìuos:

a)

para aÌrasos cle até 30 (trintáÌ) dias: ÌnuÌta cle 0,2% (dois décilnos Por cento) por dia de
atráì5ô, catcLrtados sebre o v:rtor c;iol.ratdo colìtr.lto;

b)

para atrasos superiores a 30 (ttitìta) clias: multa dc 0,4'% (quotro décimos pot cento) por
dia dc atraso, calculados sobte o villot glol)at clc) co ìtriìto;

ll - eÌn se traÌanclo de

a)

exe.:cr.tçár.r

de obtas ou de serviçr-;s dr.' etrgetrhatia:

para co tÌatos cotn valot de ató R$ 100,000,00 (cenr tnil reais): mr-rlt:r cle 0,2% (dois
décirnos por ccrrtc.r) pot di3 .le atraso, catcltlaclo'; ';<:l:tr-' o vatt:r da parceta cla obrigação
cor'ìtratrraI rríro

cr-rr'rrpr iciir;

V,iL,W.Cl)S'. 5f./.
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Administraqão Çentral
Ciâlrinctc da Sul)er-i!rtcrdôrrciâ

b)

PôÍa cÒnIratos corÌì valer de R$ 100.000,01 (ccrì] r'rrii teais e um centavo) até R$ 500.000,00
(quinlrentos nrit reais): n'ìult.ì cle 0,3% (très cìócitltos pol cento) Por dia de atraso,

calcutados sobre

c)

cl

valor cla obriçlaçáo cor'ìtrâtLr;ìlirlio cr.rrrrprida;

e

para contratos com valot cle ic;r.r:rt <;r.r superiot a R$ 500.000,01- (quirlhentos trrit reais e urn
centiìvo): nrr.rtta cle 0,4% (cluotro décimos pclr cctìLÒ) pol dia cJe attaso, calcutac,los sobre o

valor diÍrtio rlo con lrôto;

lll

-

em se trat.ìndo clc serviç(Js ct'lnt(rrutrs: nrulta clc 309ô (Lruìta por cento) 1:or dia de inexecução,
calcul.ados sobre o valor diário do conttato,

O va|o; clas nrul1as previslas r'ìeÍte aúic1o rrão poclctlt excec)er o 25% (vinte e citrco por
cento) do sal.1o firr;rrrceiro airrrla niio realizacltr do contriìLo.

51"

S2.

atrnso injustiÍi.(:aclo rra execução do olrjeto do coììtrato scrá calcutada a partir
do primeiro rjia útit strçluinte àqueLe erl clue a obrrcyaçiio uvenr.ac.la tleveria ter sidrr cutrrprida.
A rnutLa

1..relt:

Art. 40. A incxecuçáo Parcial clo cotìtriìLo sLrjr.itará cr co|rlr,ìt;]do à nrr.rlLa de tnota, observado o
segu útte:

m se tratâtìcI; cle com pt:rs ou rlc r estaçáo de serviços rriir.r cotrtlttttos: mLrlta de Ljo/. (clez por
cento) incider'ìte sobre o vaior da 1.l:ttccllt náo cutnprirla do coÌìtIiì[ó;
|

-

ll-

e

1.)

em se tr:ìtando clc cxecttçãtr cle ol.lras ou serviçt:s cìc cngenharia ou cle setviços contínuos:

a)

para cc)ntratos com val.or de atri R$ 100.000,00 (cern rrril reais): ÌÌìulta de 30% (trÍìta por
cento) itìcider'ìte sohre o vit|'ot cl:t parccta rriácr r. utrrllt irl.: clo contíato;

b)

para contratos cotn vator cle R$ 100.000,0.l (.rrtl ttril re.ris e uín ccntavo) até R$ 500 000,00
(quitìheÌìtos rli[ re.ris): rlulLa dc 20% Qinte por (-ento) irrciclertl,e so[rte o valor da parceta
não ctttntrtrida do cotìt[.ìto;

c)

para cor'ìtfatos com v;rtot i.r.)r.raI or.t strperior a l($ Ii00,U00,01 (quinhentos rttil reais e um
ccrrtavo): ÌÌìulta cle ),0",t" ídez 1::r.lr cc'rrto) ir'ìc((iÉlr'ìt-. çobre o vttlor cla parcela n:io cunìprida
do conlrüLo;

w!!w.
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G9VER,NO DO EsÍADO
DE 5AO PAUI-O

Ad rn in istr;r çã,i o Central
Gâlrinete cla S u perin ten dêrìci a

lll-

enr se Lratarrd<.: cìc scrviços corìtirruos: rnutta cie 20'ló (\/inte por cer'ìto) por dia de inexecução,
calculacios sobre o valor rliirrio d L..r conLriÌLo.

Art. 5'. A inexecuçÉio totaL do co triìto

sr-rjeitarrá

o c.oi liìtiìcju iì tnulta de mota, observado

o

seguinte:

|

-

ll-

em se tratarìclo de coml:r.rs ou üle prestaç;ìo clc scrviç<-.rs cotttínuos orr rráo: rnult.r de 20%
(vinte por cento) irrcirlente sr.:brc o vatilt qtobat clo cÍJrrLr'ôto;
em se tratando cle cxecução dc ol:r':ts oLt sctviços cie etrg-onlraria otr

cJe

setviços cotìt[rìuos:

a)

parir contrat<rs corÌì vator cle atr.1 R$ .1.00,000,00 (cern rnil reais): mutta do 20% (vinte pot
cerrtr:) incitlerrie sol:rrc r-.r vr[Òr glol..ruI do contrülcr;

b)

para crrntraÌc.rs corn valoÍ de R$ I00.000,01 (cctrt trti[ reais e um centavo) até R$ 500.000,00
(quiÌllìerìtos rrril reais): multa de t5% (qr.rirrzc lror ccrìLo) inciclerrte sobre o valot gtobal do
corìtra to;

c) paía contrâ[os cotìì vator igua( ou superior ã R$ 500.000,01- (rìuinhantos tnilreais e utn centavo):
multa de 107ò (cloz pcrr ccnto) ittciderrte sobre o valor cllol.;aldo con[Ía[o.
Art.6o, Corríigrrrada a ocorrência de lri1..:óLeso crìsejadoro de apti(ação cla 1:erralidade de multa, o

adjudicatário ou o cor'ìtratado selir rroLiíicaclo para, cluet etrclo, apfeser'ìtar deícsa prévia no prazo
de 5 (cincrr) clias úleis, contados cJ Ll primeiro clia sul:rscclt-tcrtLc à clata da sua rrotiíicaçáo

51." Recebicla a rlek'sa, a iìutori.lacle corìpeter'ìte dcvcrir sc nìatìifestar tnotivad;tmcnLe sobre o
âcôlhimôrìto ou Ìejei(iio c)as razôes apresettLitdáìs, lr.rttclttitrclo peta apticação ou náo da

penalidade, clarrdo ciênci:r irtcqttlvoco ao acJjtrdicatário otr conl.riìtado.
$2o A decisáo (lue diÍ;puser sobrc a aplicação da nrulta :;er;i pr-iblicada o Diário Oíicialdo Éstado
e deverá corìLcr o resl)ectivo vator', o prazo p:ìriì scLr pago ììerìto e a data a pâltir do rltlal o valor

da rnutta sofrerír corrcçãrr Ìnonetá[ia.
53o

O adjuclicatár'io ou o contralildo seríì r]dificado cla clcr:isão, tla qt:ol caberá rcculso a ser

apresentaclo Do prazo cle 5 (t:irrco) rlLts (rl,eis, cr)rrtados rla claLa clo teceL)itìetìto da noLificação.

do rccurso será puhiicada no Diirrir-: OÍit:ial. clo Estado, sctrt prejuízo da rrotiÍicação
do adjudicatário ou cottttaLatlo,
54o A decis:rr.1

Art.70. Ao Iétfììino (.io regular

proccssr-.r trc.lrrtirristrativr-r, rlarurrtidos

deíesa, a rlr-rtLa a1:tir:acla será ciescotttaclr

c1a

garanti,r

rvr.vw. r:l:ts,

Ruâ (li,rì And ì aJâ.ì,

.I'.10

5rllìl.n iíl4firìrr

t

L

o

colrtra

d il'ó

rirr e a atnpta

(/
\\.

iltl tespccLivo ctltrttatado.
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GOVERNO OO ÉSÌADO
DE SÃO PAUTO

/.tçl nr inüstração ÇerrtraI
GolJillctc da Srrpí}rirr tcndônciit

5l-o Sc a nìulla ôplicôda for srrllelir.'r rro vaLol cla qrr;rlll.r prcs[áìdâ, aténr cJa perda desta, o
contÍatâdn resl..rorrclerá pot s ü (-i)tÌìp{èmctìtaçáo, :t.:.lirntc dcscontos nos Paqamentos

eventualmcrìtc dovidrrs peta Aclnrinistraçiio atá sua totat

qr-ritaçac.:.

52" lnexistirrdo pagarììentos a scrcrrr rcal2ados, o corìtfôtado recolherá o valor ao cofre ptibtico
estadua[, na fortrta prevista na Legislaçâo enr viclot.

!3o Decorriclcr t) prazcr estabelecicio serrr o pàìqaÌneÌìto cia rnuLta apticada scráo adota(las

as

providônciôs ller'Lirìerlles vottadas à sua cobrarrça juclicLat.
Art, 8". As rnuit.ìs cle que trata esl.a lìcsotuçãr..: serão aplic,ìdns setn ptejuizo cla cotlinação cJas
demais sançóes a d m irr istrativas previsl.as nâ Lei Fedet.ìl rrn 8.666, cle 1.993, na Lei Federat no
10.520, de 2002 -. rra I ei t staçJual 6.54zl, c1e l-989.

Art. 9o. Os editais cic ticitaçãrr deveráo íazeI rnençâo exllrcssiì às normas estal:eleciclas nesta
Resoluçâo, cujo texto cleverá irìlô(jtiìÌ ós tL,sl)ectivos e.lit,ìis e conttàìtos, Íìa forÌna de atrexo.

Art. 10. As rlisposit;óes de:;ta
procedimerìtos de ciisl:ettsa

R-osoLLrçâo

aJ:licarl sc LaLrrbrint òs cr)Ììtrataçôes íesutl.ôntes de
ade clc [i.ciLaçÍo.

r>u cte irrexlg ibi{id

Art. 11. Esta Rescrtrrçâo entrar'á errr vic.lor rrir rliìlit da sua l)ubLicâ(ão, ficarrclo rcvogatla a Resoluçâo
SCTDE -1, de 22 C,e fevereiro de 1994,

( * ) RepLrl;ticad:ì

pc)r' Lct' sü[(lo,

irrcorreccjes rro oli.clirr:r

no l)O[ , cle 29-03 2014, Scçiio l,

1>áginas,

]'l-6 e 117, com

t.

I)eserrvolvimerrto nconôrnico, Ciôncia, Tecno[ogla e lnovação
GABINËTE DO SECRE'[ÁRIO
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