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PROCESSc) No

811083/2018
PRrGÃe EltrRôNrco: 067 l2olg
CONTRATO: No 136/2018
TERMO DE CONTRATO CILEBRADO ENTRI O CENTRO

ESTADUAL oE EDUCAçÃO TECNOLÓG|CA "pAUlÁ
SOUZA" - CEETEPS, E A SÉATTLÉ TÊCNOIOGIA É
COMÉRCIO DE PRODUTOS ETETROELÊTRÔNICOS
EIRELI . EPP TÊNDO POR OBJETO A FORNO
MICROONDAS.

o

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAçÃO TECNOLóG|CA 'pAULA SOUZA", inscrita no CNpJ no

/0001-09, corn sede a Rua dos Arrdradas, 140, Santa tíigênia - São Pauto - Sp,
doravante designado(a) "CONïRAÍANTE", neste ato represeÌìtada peta sua Diratora
62.823.257

Sul)erinterìdente, a Professora Laura lt4. J. Laganá, RG. no 7.775.675-4 e CPF no CPF. 005.923.81862, rìo (lso da conìpctônciâ conferida pelo Decreto-Lei Ëstadual rru 233, de 28 de abril de ].970, e
SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PROOUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI EPP,
inscrita no CNPi sob n'23.556.435/0001-12, com sede Rua Quinze de Novernbro no 3171, sata
26 Contro, CEP. 15015-110 São José do Rio Preto Sáo Pauto, a seguir derronrürada
'CONTRATADA", neste ato reprosentada pelo Senho(a) Andorson Santos Ferreira, portador do
RG nD 25.485.387-0 e CPË no 1.84.301..058-59, em faco da adjLrdicacáo eíetu.rda rro Plegão
Etetrôrrico irrdicado ern epigrafe, cetebrarr o presonte TERMO DE CONTRATO, sLrjeitarrdo-se às
disl:osiçóes previstas na Lei Federal n" 1,0.520/2002, no Decreto Estaclual n" 49.722/2005 e pelo
regularnerrto anêxo à Resotução CC-27 , do 25 de rnaio de 2006, aplicatìdo-se, subsidial iatnente,

.

-

-

no que couberorn, as disposiçóes da Lei Feder.rl n" 8.666/1993, do Decreto EstaduaI

rr"

47.297 /2002, do regutarnento anexo à Resollrç.io CEGP-1.0, de 19 de noveÌnbto de 2002, o dcÌnais

nornìas rogulaÍÌìêntares aplicáveis à ospéciê, mediante as seguintes c[áLtsutas e condiçóos quo
reciprocaÍne nte oLttorganì e aceitaÌÌì:

cLÁusu"fA PRtMEtRA - Do oBJEro
Constitui objoto do preserìte iÌìst[umento a TORNO MICROONDAS conforme dotathaÌnonto e
especificaçóes técnicas constaÌìtes do Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e
derrais docurner'ìtos cotìstantes do processo administrativo etn eplgrafe.

clÁusuLA,SE6uNpA - pos pRAZos. pAs coNptçóEs

Lq@

PARÁCRAFO PRIMEIRO
Os berrs cleveráo ser ontÍeglles ern 30

corìtlato pela cotì tratad.ì.

(trinta) dias corridos, contados da data çJa assitìatura do

k
\
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PAúGRAFo sEGuNDo
A ontlec)á dos produtos objeto doste contrato deve ser Íeita nos endeìeços relacionados rro
ANEXO l, cle segunda a sexta-feira das 8:00 às 12;00 e das 13:00 à 17:00 horas.
PARÁGRAIO TERcEIRo
Cot tetão pôr conta da cotìtratada todas as despesas de embatagem, seguros, transporte, ttibutos,

encaígos tÍáballìistas e previdenciá riÒs, clecorrentes da etìttega e da ptóptia aquisiçáo clos
produtos.
PARAGRAFO QUARTO

Durante

o

porlodo de garantia deveráo sor substituidas, sem nenhunr ônus J:ara o
o deíeito íor provocado por uso

CONTR^TANTE, peças ou partes defeituosas, salvo quando
indovido do produto, deviclanrente cornprovado.

Ç!.au_5r[al!8cEl8a:_DAs aER|GAçÕES pA CONTRATADA
A CONTRAïADA, além das obrigações coÍìstantês do Termo de Referêrrcia, que constituiANEXO
ldo Editat irrdicado rro preârnbuto, o daquetas estabeleciclas ern lei, err especial as deÍinidas nos
diplomas federaI e estaciualsobre licitaçóes, cabe:
| " zetar pela íiel execuçáo destê contrato, utilizando-se de todos os têcursos Ínater'iais e hLrrnànos
necessários;

ll - designar o responsável
com o CONI RA fANTE;

lll -

1:eto acorr pan lra nìeÌìto da execução das atividades e pe(os contatos

respondor petos encargos trabalhistas, lrrevidenciários, Íiscais, cornerciais e tributários,

resuttantos da execução cleste colìtrâtó, nos tennos do aftigo 71 da LeiÊoderaln^ 8.666/l-993;

lV - ÍYìâÍìter, durante toda a execução do coÌìtrato, onr corrr patibitidade com as obrigações
âssuÍÌìidas, todas as condiçÕes de habilitaçáo e quatificação exigidas na ticitação indicada no
proâÍìbuLo deste tet nìo;
V - dar ciência itnodiata e ;:or esctito ao CONTRATANTE de quatquer anorÌnalidâcle que verificar
rra execuçáo do contrato;
Vl - prestar aó CoNTR^TANTE, por escrito, os esctarecinlentos solicitacios e atencler prontaÌÌìento
as rectâÍÌìaçôes sobre a execuçâo do cotìttato;

Vll -

responder por qraisquer danos, perdas

ou

prejuízos causâdôs diretamerìte ao

CONI'RATANTE ou a teÌceüós decolrentes da execução do contrato;

vlll -

[esponder, civil e crirnirraLrerrte, por todos os claÍìos clue vier
irìdi|etamento, ao CONTRA IANTE ou a tercciros.

Ruiì (tos AÍr(tr,diìs,
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lX - pìestar a garantia técnica para o ôlrjeto deste corìtrato, nos termos do TêÍmo de Roíorôncia.

PAúGRAFO PRIMEIRo
A CONTRATADA rrão poderá oferecer, dar ou se comprometoí a dar a quem quer que seja,
tampouco aceitaf ou se corÌìpromctor a aceitar de quern queÍ que seja, por contô própria ou por
intertnédio dc outÍerÌì, quzttquer pagarnerìto, cJoação, cornperrsação, vantagens íinanceiras ou
beneflcios dc quatquer espécie retacionados de Íorrna direta ou irrdi|eta ao objeto deste côr1tÍâto,
o cltte clcvo ser observado, airrcJa, petos seus prepostos, colaboradores e everrtuais
subcorrtr.rtados, caso perrnitida a subcontrataçáo.
PARÁGRAFO sECUNDO

Err aterìdimerìto à l-ei Federal no 12.846/2013 e ao Decreto Estadual no 60.106/2014,

a

CONTRATADA se corìlprornete a conduzir os seus rregócios de íorrna a coibir íraudes, corrupção
e cluaiscluer outÍós :ìtos lesivos à Adrrrinistraçáo Púbtica, nacionat ou estìatìgeira, abstendo-se de
1.>ráticas como as seguirrtes:

I'
ll

prorrÌeter, oferecer ou dar, direta oLt itìdiÍetamente, vantagenì indevicla â âcjente
pribtico, ou a tercela pessoa a ele retacionada;

-

comprovada rnente, firtarrciar, custear, pattocitìar ou de quatquer rrrodo subvenciorrar
ptática dos áìtos ilícitos previstos ern Lei;

lll

-

corrr prclvada

lV

-

rro tocarìte a licitaçóes e contÍatos:

a

mente, utitizaT-se de intetposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou
dissirnular seus leais interesses ou a identidade dos beneíiciários dos atos praticâdos;

a) írustral ou flaudar, tlodiante

ajuste, cornbi.rraçáo ou quatquer outro expedierìte, o
car'áter conìpetitivo de Jrrocedimerrto ticitatório p(rbtico;

b)

ir'npedir, perturbar ou fraudar
licitatório púbtico;

c)

afastar o(i procutar aÍastar licitante, por nreio de fraude ou oíerecimento de
vantageìì'ì cJe clua lqUer tipo;

d)
e)

flaudar ticitação púbtica ou cor'ìtrato deta decorrerrte;

f)

a

reatizaçáo do quatquot al.o de procodiÍÌìetìLo

(Ì:

criar, de rtodo fraudulerrto ou in egutar, pessoa juridica pâÍâ pâÍticipar de licitação
púbtica ou celebral corrtrato ad rninistrativo;

obter vantágem ou beneflcio indovido, de modo íraudulerrto, de modiíicaçôes
ou l)rorrogações de con[ratos celebrados cotn a adÌniÌìistracão pública, serr
autorizac.io err [ei, no ato convocatório da ticitaçáo púbtica ou nos íespectivos
iÌìsLruÍÌìentos cotìtratuais; ou

lìrr
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rnanipular ou fraudar o equitibrio oconôÌìico-íinô ÌìceiÌ o dos corìtratos celebrados
ad mirìistraçáo púbtica;

corn a

V-

diÍicuttar atividade de irrvestigaçáo ou fiscatização de órgáos, entidades óu.ìgentes
púbticos, oLr irìtervir etn sua atuaçáo, inclusivo no ârnbito das agências regutadoras e
dos órgãos de fiscatizaçáo do sisteÍÌìâ financeiro naciona[.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O descu tr pritretìto dâs obriqáçÕes previstas rros Parágrafos Prirneiro e Segundo desta Clár.rsula
Tetceita podcrá subrneter a CQNTRATADA à rescisáo unitateraI do cotìtrato, a critério da
CONTRATANTE, sern 1:rejuko da apticaçáo das sarrçôes pénais e âdministrativas cabiveis e,
tarttbénr, da instaufaçáo do processo adrrrinistr.rtivo de responsal:itização de que tratarn a Lei
lioderal n" ]-,2.846/20]-3 e o Decreto Estadual no 60.106/2014.

_c!ÁusulA quARrA -

pA

s_palaì{IEaIANIE

Ao CONTRA ì'AN l'E cal)ê:
| - itrdicar Íorrrta[ÍÌìêntè o servidoì resporrsável peto acompan
do ajuste e, ai.nda, petos cotìtatos coÌÌì a CON IRATADA;

ha

rnerrto e fiscatizaçáo

cJa

execuçâo

ll - fortrecer à CONTRATADA todos os dados e inforrnações necessários à execuçáo do objeto do
corìtrôto;

lll - efetuar os paqarnerìtos devidos, de acordo cotÌì o cstabotecido neste ajustej

cLÁusuLA

qUlNrA

-DA

FtscALtzAçÃo po c

O CONTRATANTE exercerá a Íiscôlizaçâô cor'Ìtratual por irrterrnédio do gestor do contrato, de
rnodo a assegurar o oletivo cumprirnerrto das obrigaçóes ajustadas,
PARÁ6RAFO PRIMEIRO

Â fiscatlzação não excLui e nem reduz a intagraI res porrsabitidade da CONTRATADA, rnesmo
polantê terceiros, por quaisquer irregutariclades corìstatadas ììa execução do objeto contratado,
inexistirrdo, err quatquer hipótese, corresponsa biticlade por parte do CONTRATANTE.
PARAGRAFO SEGUNDO

V-

A ausêtrcia de cotnunicação, pór pafte clo CONTRATANTË, refeÍèrìtê a irregularidades ou falhas,
lìão exi.rrìe a CONTRATADA clo regutar cumprirneÌìto das obrigaçóes previstas neste contrâto e
no ANEXO I do Editat.
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cLÁusuLAsExrA-pAsCoNp|ç_Õ_85.*D"LBE-SE_EII4!NIODO_9EtEJ.g
O objetcl, será recebido p rovisoriaìnente em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da errtrega
dos bens, acorrrparrhaclo da respectiva nota íiscal/Íatura.

PARAGRAFO PRIMÉIRO

Por ocasião cla entrega, a CONTRATADA deverá cotlrer ììo cotnprovatìte respectivo a data, <.r
noÌÌìe, o cargo, a.ìssinatura e o rrúrrero do Registro Gerat (RG), emitido peta Secletaria çle
Segurança Pública, ou documento @quivalente, do servidor do CONTRATANI'E responsável peto
recebimerìto.
PARAGRATO SEGUNDO
Constatadâs

ir

r'equta ridades

no objeto cor'ìtratuat, o CON I RAì-ANTE poderá

l. Se clisser respeito à especificaçáo, rejoitá-to no todo ou errì paúê, detêÍmirrando sua substituiçáo
ou rescindindo a coÌìtrataçáo, sorrr prcjuizo clas lrenatidades cabíveis. Na hipótese de substituiçáo,
a CONTRATÂDA deverá fazô-ta ern coníorrnidade com a indicação clo CONTRATANTE, no prazo
rnáxirno de 05 (cinco) dias, contados da rrotiíicação por escrito, marrtido o preço iniciatrnerrte
cor'ìtfatado;

ll, 5e disser respoito à difererrça de quarrticlade ou de partos, deter'ÌÌìinar sua conìplementação ou
roscindiì eì contratação, sern pìejulzo das pcnatidades cabíveis. Na hipótese de coÌÌìpto ÌÌìo ntação,
a CONTRATADA deverá Íazê-ta em conÍorÍÌìidade corr a indicaçâÒ do CONI'RATAN'IË, no prazo
rnáxirno de 05 (cinco) dias, contados da rrotiíicação por esctito, mantido o preço iniciaLnerrte
contrataclo.

PAMGRAFO TERCEIRO
O recebiÍÌìento do olrjeto dar-se-á defirritiva mente no pÍazo do 05 (clnco) dlas úteis, após o
rocebinìentô Provisório, utÌìô vez verificado o al,endinìento integral da quantidade e das
esl:eciíicações corìtratadas, mêdiante "Terrno de Recebirneììto Deíirritivo" ou "Recibo", firmado
;:elo servidol responsávot.

ctÁusuLA sÉilMA - po

PRE_çgs

A

CONÌRATADA obri.ga-se a fonìecer o objeto deste contrâtô llêlo pÍeco dê R$ 417,70
(Quatrocentôs e dezessete reais e setenta centavos), perfazendo o totalde R$ 1.670,80 (lll-rrn miL,
seiscerìtos ê setenta reais e oiteÌìta centavos), mediante os seguintes valores unitários;
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ESPECTFTCAçAO DO OBJETO

Forno;

Ern

QUANT

UNID.

4

PREçO

PREçO

UNIT

TOTAL

Aço lrrox

CoÌn AcôbôrÌìérìto Esm.ìttado Na
Branca;

MENS,

Corr

Cot'

lvlemoria Progratlável;
Modinclo No Mínirno (30 x 54 x 4?-) an
(axtxl.:); Com Capacid.rde N4írirna 1:ara 30

Litros; Corn Prato Giratório; Corn

Unra

Cârnara; Corn Corrtrotador Etetrônico;'Í'r ava
de Segurança; Voltagern de 220 V, Potencia
Mlttitra de 820w; Corrr Garantia N4írrima de

t-

R$ 417,70

R$ 1,670,80

Ano Após a Entrega do Equipanrento,
lv'lanuaI de lrìstruçóes Ern Portuguôs;
Ac<lndiciorrado c.le Folma Apropriada a
Garar'ìtir a lntegridade do Produto;
1.

lVarca: Phitco

Modeto: PlYSS2P
Procedôrtcia: Prodr-rto Naciona

L

PARAGRAFO PRIMEIRO

Nos proços acima estão irrcluídos, atérn do lucro, todas as desÍ)osâs o custos diretos e indiretos
rê[âcionaciÒs ao forrrecirnerrto, tais cotno tributos, romuneraçÕes, dêspesas financeiÌas e
quaisquer outras rrecessárias ao cuÍÌìpriÌÌìento do ol)jêto desta licitaçáo, irrch.rsive qastos cóÌÌì
t[a nsl]orte.
PARÁGRAFO SEGUNDO

Caso

a CONTMTADA seja optantè pelo

Sirn;:tes Naciorral

e, por causa supervenierrte

ìr

contrataçáo, perca as côndicões de enquacJrarlento como mictoetnpresa ou empresa de pequerro

porto otr, aindâ, tonìe-se impedida de berreficiar-se desse regime tributário diferenciado por
incoÍrer em algurna das vedaçóes previstas na Lei CoÌÌìplomentôr Ëedcral no 723/2006, n'ao
poderá deixar de curnprlr as obrigaçóos avençadáìs perantê e Admirristração, tarnpouco requercr
o reequitlbrio econôÍì ico-finar'ìcêilo, corrì base rra ategação de cìue a sua ptoposta tevou em
consideração âs vâ tagerìs daquele regirne tributário diferenciado.

(:

PARAGRAFO TERCEIRO
Os proços contr.ìtados perrnanecerão fixos o irroajustáveis.

\
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CLAUSUIA.OJ@
No preser'ìte exerci.cio as dospesas decorÍentes desÌa corrtlataçáo iráo onerar o cródito
orçarrrerrtário desta Autaíquia, UGE 102401, PROGRAMA DE TRABALI"IO: 12 363 1039 2226 OO0,
FONTE DË RÉCURSo:

crÁusu_r_A NoNA

00I 00I 001, N^TIJREZA

DE DESPESA:

44905235.

-ees ÌAGAI{ENIoS

Os pagamentos serão eÍotuados ênì 30 (trinta) dias, corrtados da apreserrtaçâo dê cada notô
fiscat/fatura no protocoto de(slqqidade(sì retacionadas no Termo de Referência AN*EX-Q,-I, à
vistâ do respectivo "Telrno de Recebirnento Definitivo" ou "Recibo", ern conÍormidade coÌn a
C[áusr.rla Sexta deste irìstrulnento,
PARAGRAFO PRIMEIRO

As rrotas Íiscais/faturas que allÍesentarern irrcorreções ser'ão devolvidas à corrtratada e seu
vencirnento ocorrerá êrì 30 (trinta) dias, após a data de sua apresentaçáo vátida.
PARAGRAFO SEGUNDO

Constitui cotrdição para a raalização dos pagarnentos a inexistêrrcia de registros em norne da
corìtratada no "Cadastro lnformativo dos Créciitos náo Quitados cle Órgáos e Enticlades do Estaclo
de São Pauto - CADIN ESTADUAL", o quat deverá ser consuttado 1:or ocasiáo da reatização de
cada pagarlento. O currrprinrento desta corrdiçáo podetá se dar peta cotnprovaçáo, peta
corìtratada, de que os registros estão suspeÌìsos, Ììos tctnìos do ârtigo 80 da Lei EstaduaI no
1.2.799/2008.

PARAGRAFO TERCEIRO

pâqá ìentos seráo feitos Ìnediante crédito al:erto
no Banco do Brasit S/A.

Os

erÌ-ì

conta coruetìte em notÌìe da corrtratada

PARA6RAFO QUARTO
Havetrdo atraso nos pagamentos, incidirá correção íÌìoììêtária sobre o valor devido rra íorrna da
tegistação aplicável, bem conro juros ÌÌìoratórios, a taz:áo de 0,57o (meio por cento) ao rrês,
catcr.rlados "pró-rata tetnporo", em reLaç.io ao atraso verificado.
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PARÁGRAFO QUINTo

Aísì Notaís) FiFcat/fatura deverá ser emitidâ em nome do
_E_Et,uçAçÃo

CENTRO ESTADUAL DE
BUA__D_9_s _aN_q8aDAs, 14"q ,_- ,5AN_-r,A
- cNpJ No 62.823.2s7lOOOl-09. t_N_sçjiKÃg
à cada unidade recebedora. de que obrigatoriamente

rlçN9!ÓG!€A_llau

!Erg_ENJ@_p,

ESTADUAL ISENTA. enca
deverá constaÍ:

rninha_d--a_.

qu__zA'

*

- no do contíalg;
- no nota de emoenho;
- rr" do procqsgql e
- identiÍicacão da Unldade-

clÁusutA

DÉctMA

-

DA ALTERAçÃo DA qUANTtDADÊ Do oBJETo coNTRATADo

A CONTRAIADA fica ol:rigada a aceitar', Ììas mesÌÌìas coÍìdiçôes contÍatadas, os acréscirnos ou
suprossÕes que se ÍizeTem ììecessários no Òbjêto, a cri.tério exclusivo do CONTRATANTE, ató o
lirnite de 25% (vinte e cinco por conto) dô v.rlor irriciatatuaLizado do corìtrato.
PARÁGRAFO ÚNICO
Evetìtuala[tGraçáo sêrá obrigatoriarnerìte fornìatizada peta celebraçâo de próvio termo aditivo ao
presento itìstrumento, respeitadas as disposições d:r Lei FederaI n" 8.666/1993.

cLÁusqtroÃ"9O corìtrato poderá seÍ aescindido, rra íelma, cotn as coÌìsequências e petos motivos ptevistos nos
arlLgos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federat n" 8.666/1993,

PARÁCRAFO ÚNICO

A CONÌRATADA recorrlrece desde já os diÍèitôs do

CONTRATANTE nos casos
adrÌìirìistrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal n. 8.666/1993.

de

rescislìo

crÁusul_A-.pÉctMA SEGUNpA - pAs*iANçoEs pARA o cAso DE tHnotlqptstqettto

r('/

A CONTRATADA ficará irnpedida de licitar e contratar corn a Administração direta e irrdireta do
Estaclo cje São Paulo, peto prazo de ate 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer atos previstos
no artigo 7" da Loi FederaI rro 10.520, de 17 de jLrtlro de 20O2, sem prejuízo da responsabitidade
civit ou crill taL cluando couber,

\{
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PARÁGRAFO PRIMEIRO

A sarrçáo de que trata o c.?pua dêsta Cláusula poderá ser apticada jutìtamente com as multas
previstas rìa Resotução cLla cópia corìstitui ANEXO lV do Eclitat irrdicado no preâmbuto deste
instrunìento, gàrantido o exercício de prévia e aÌnpla deíesa, e deverá ser registrada no CAUFESP,
no "Sisterna Eletrôrrico cle Apticaçáo o Registro cle 5ançóes Admirr istrativas - e-Sançôes", no
enclereço www.esancoes,sp .gov.br, e taüìbém rro "Cadastro Nacionat de Ernpresas lnidôneas e
Suspensas - CEIS", no eÍìciereço http://www.potta ttrans parencia.gov, bt/ceis.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Âs satrçóes são autônomas e a apticaçáo de

PAúGRAfo

uÌìa Íìâo oxclui

a de outra.

TERCEIRo

O CONTRAIANTE reserva-so no dirêito de descorrtar das fatulas os vatotes corresponderrtes às
tnultas clue eventuatÌÌìcntè forem a|:licadas por descu tnpritnento de ctáusutas contratuais, ou,
quando for o caso, efetuará a cobrança j ud iciatÌÌìente.
PARÁGRAFO QUARTo

A prática de atos que atentem contra o patíirÌìônio público nacionat ou estÍangeiro,

cÒntrÉì

Principios da admúristraçáo públicâ, ou que de qrraLquel forma verrlram a cotìstituir fraude ou
corrupção, durante a licitação or.r ao lorrgo da execuçáo do cotìtrato, será objeto de itìstauraçáo
de processo adÌÌìinistrativo de resporrsabitizaçáo nos terììos da Lel FederaI no 12.846/ 2013 e do
Decteto llstadual no 60.106/2014, sem prejuízo da apticaçáo das sarìçóes ad rn in istrativas previstas
nos artigos 87 o 88 da Lei Federaln'8.666/1993, e no artigo 70 da Lei tederat no 70.520/2002.

GLÀU_S-ULI DÉCIMA TERCEIRA

- DA GARAN.TIA DE ExEcUçÃo GoNTRATUAL

Não será exigida a aprosontação de gararrtia para a coÌrtratação que cotìstitui objeto do ptesetìte
irìstrurnente.

crÁUEUlA !ÉG!Í\4A!UARTA

l.

- Dtsp_qs!çolsllNAts

Consider'arn-se partes irìtegrantes

do ptesente Termo de Contrato, como se nele

estivesse

tra nscrito:

a,

íi

K

o Éditalrnerrciorrado tìo preâmbulo e seus atìexos.

b, a proPosta apresentada peta CONTRATADA;

ll. Aplicam-se às otnissóes doste contrato as disposiçóes noíryìativas irrdicadas no preânìbulo
deste Terrno cle Contrôto e demai.s disposiçóes rogutarnéntares pertinentes,

RLra
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lll. Para dúitnit quaisqLror questÕes decÒrrerìtes deste Terrno de ContÍ.ìto, nâo resolvidas na esfera
adrnirìistrativa, sorá cornpetente o foro da Corrafcô da Capitat do Estado de 5ão Par.rlo.
E assitÌì, por estârern as 1:artes justas e corìtratadas, foi lavrac]o o preseììte instrumento 02 (duas)
vias de iguatteor e íolrna que, lido e achado conforrne peta CONTRATADA e peta CONTRATANTE,
vai por etas assinado para quo pÍoduzâ tódos os efeitos de Dileito, rìa pÍesençâ das têsteÍìunlìas
abaixo iclentificadas.

Sâo Paulo, c/.r

de "',. i.

r, lr r',

'

'

de 2018

CONTRATADA

RATAN'TE

\-\
Arrdersorr Santos Ferreira
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TERMO DE REFERÊNCIA

1-

ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO

IT

UND.

DESCruçÃO

MENS. QUANT,

Fottro; Miclo-ondasj Élótrico; Ertt Aço lrrox Coffì Acabamento Esrn.rltado
Na Cor Branca; Com lvlerrroria PrograrráveL; lvledindo No f4írrirno (30 x
54 x 42) cnr (axtxp); Com Capacidade Mírrirna para 30 Litros; Cotn Prato
Gitatório; Com Urna Cârnara; Conr Controlador Elêtrônico; J rava de
Seqlrrança; Voltagern de 220 V, Potencia Mirrirna de 820w; Com câraÍìtia
N4irrirna de 1. Ano Âpós a Entícga do Eqr.ripamerrto, Marrual de lt]struçôes

Eìn Português; Acorrdicionado de Forrna Apropriada
lrìte

a

Gararìtir

UNID

4

a

ade do Produto;

2, DA QUANTIDADE A SER ENTREGUE

Item

1

o

IE

c
ô
-o

=
llJ
é
o
r<

cot
!, .d

(-!

Ë

E,

lrl

ô
M U N ICIPIO
PORIO FELIZ

pnr,stoËrurr
PRUDËNTE

coD

5Êã

d ì'lr
õ =P q,X
r! È oJ cO

UNIOAOE DE ENSINO
ETIC DE PORTO FELIZ

ts7

FATEC DE PRESIDENTE PRUDËNTË

1

QUANTIOADE TOTAL

4

kt

(\

\

iìLr.ì dos Anclr.ìclãr5,

ì4.0.
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3, ENDEREçOS DE ENTREGA

Cod.

Unidade de Enslno
ETEC DE PORTO FELIZ
Rua Côrrego Betotti, s/no - Cèntr.Ò

- Porto Foliz/SP
361.0-8261
FATEC DE PRESIDENTÉ PRUDENTE

CEP 'l.8540-000

Tetelono:
L57

Teresina, 75 - Vila Paulo Roberto
CEP 19046-230 - Presidente Pruderrte/SP
Telofone:
J9t6-7aA7
R.

2.1. A entrega dos produtos objeto deste contrato deve ser feita de segunda a sexta-feira das
8:00 às 12:00 e das 13;00 à 17:00 horas, correndo pór contáì d.r co trâtadô Lodas as (lespesas
de erlhalagetr, seguros, transporte, tributos, êncargos traba[|ristas e previderrciários docorÍcntes

do Íorrrecinrerrto,
3. DA

GAMNTIA

DE PROOUTO

3.1. O ptazo de qararrtia do objeto da licitaçilo, será de 12 (doze) meses, contfa qualquer defeito
de fabricaç:iô e,/or.r fatha, excetuados os clecorrentes de uso irnpróprio, corìtados c.la data do

rocebirnento d eíirritivo do rnesrno.
3.2. Todas as despesas havidas no porlodo da garantia, tais como conséÍtos, substituição de peças,
transporto, rnão-de-ol)ra e manuterrção clo bem correrão por cor'ìta da CONTRATADA, .iÒ

cabetrdo a CON Ì RATANTE quaisqr.rer ôrrus.
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RESOLUçÃO REFERENTE A PENATIDADES
RESOLUçÃO SDECfl N" L2, DE 28-3-2OL4.

sobre.r apticação da penatidade de Ìnulta prevista nas Leis federais n'8.666, de 21 de
de
1993 e n' 10.520, do 17 dejLrtho de 2002, e na Lei estaduaI n" 6.544, de 22 de noverrbro
.jurrho
de l-989, rro ârnbito da Secretaria de Desenvolvirnerrto Econômico, Ciênciâ, Tecnotogia e Inovaçiio.
DispÕe

o sEcRErÁRlo

DË DESENVOLVTN4ENTO EcoNÔN4tco, ctÊNctA, TECNoLoGt^ E rNovAçÁo, córÌì
íundamento rro disposto tìo artigo 30 do Decreto rìo 31.1-38, de 09 de janolro de 1990, RFSOT-VE:

Art.

1.". Na

apticação das Inul.tas previstas nos áìÍtigos 79, 80 e 81, inciso ll, da Loi Ëstaduatn'6.544,

de22,de novetnbro de 1989, nos aítigos 86 e 87, irrciso ll, da Lei Federal n'8.666, de 21, dejunho
de 1993, e no artigó 7" da Lei Federal rr" 1.0.520, de 17, de jutho de 2"002, seráo obselvadas as
disposiçóes dcsta Resolução.

Art. 20. A recusa injustiíicada do adjudicatório em assinar o contrato, ôceitar ou retitaì o
instrumento equivatente dontro do ltr.rzo estabetecido peta Admirristração, caractoÍiza o
descu rnprimetrto totaI da obrigaçâo assumida, sujeitando-o à aplicação de rnutta, na íortna
estabetecida no ôrtigo 5o desta Resolução.

Aì1. 30, O atraso irrjustificado rra execução do objeto do contrato sujeitará o contlatado à rnutta

de nrora, observado o seguiÌlte:
| - êrÌr se tratando de compras ou de prestaçâo de se|viços rrão corrtínuos:

ô)
b)

pa[a atrasos de òté 30 (trinta) dias: mutta de 0,2% (dois décimos por cetìto) pot dia de
atraso, catculados sobre o valor gtol:at (lo contrato;
para atrasos superiores a 30 (tÍiÌìta) dias: rnulta de 0,4% (quatro décirnos por cento) poÍ
dLr de atraso, catcutados sobre o vàìlor gtobat do cotìtrato;

ll - <lrn se tr.ìtarìdo de execução de obras ou de selviços de engenharia:

rìil reais): mutta de 0,2% (dois
clécimos por cento) por dia de atfaso, catcutados solire o vator da parceta da obrigacão
coììtr.ìtual rrão curnprida;

àì) para contratos coÌÌì valor de até R$ 100.000,00 (cem

11u.ì

düs Arìdrad.ìs,

www. cps.sl), gov, br
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b)

5u

peÍintendência

pôra contratos corr valor de R$ 100.000,01 (cem rnil reais o uÌn centavo) ate R$ 500.000,00
(quinlìerìtos rnil reais): multa do 0,3% (tíês clécirrros pÒr cento) por dla do atraso,

calcutados soble o valor da obrigôç.io cor'ìtrãtual não cumprida;

c)

lll

-

e

para contratos com valor de iguatou superior a R$ 500.000,01 (quiuhontos rnil reais e um
centavo): rnult.r de 0,470 (quatro decimos por cento) por dia de atraso, catcutados soble o
valor' diário do corìtrato;

em se tratando de serviços contírruos: rnulta de 307o (trirrta por ceììto) por dia de irrexecução,
catcutados sobto o valor diário do corìtrato,

51'

O vator das rnuttas previstas neste aftigo não poderá exceder a 25% (vinte e cirrco por
carìto) dô saldo firrarrceiro airrda não reatizado do contrâto.

52" A mutta peto atraso injustificado na execução do objeto do corrtrato será calculada a partir
do primeiro dia útit seguiÌìto àquete ern que a obrigaçáo averrçada deveria ter sido clrrnprida.
Alt.40. A inexecuçáo parciaI do contrato sLüoitará o contratado à
s

cq

u

mr.rtta

de ÍÌìora, obsorvado o

inte:

| - êrÌì se tratando de corlpras oLl do prestüçãô de serviços rrão contínuos: multa de 10% (dêz pór
cerìto) itìcidetìte sobre o valor da parceta rrão cumprida do cotìtrato;

ll

-

ern se tratando de execuçâo de obras ou seruiços de errgenharia ou de serviços contínuos:

a)

paía contÍatÒs com valor de até R$ 100.000,00 (cern mi[ Íê:ìis): rnultâ dê 30% (trinta por
cento) irrcidente sobre o vator da lrarceta rrão curnp|icla clo contfato;

b)

para contratos coÌÌì vâ[ôr cle R$ 100.000,01 (cem rnil reais e utn centavo) até R$ 500.000,00
(quir'ìlìetìtos tni[ reais): rnulta de 2070 (vinte por cento) irrcidente sobro o valor da parceta
rráo cu rnpricla do contrato;

c)

pafa contratos com valor igual ou suporiot a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e Lrrn
centavo): Ìrr.rtta de 1,0% (dez por cotìto) irrciderrte sobre o valor da p:rrceta rrão cumprida
do cotìtrato;

lìuèì (josi A.dfacr.ìs1
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lll-

ern se tratando de scrviços contlnuos: nrutta de 20% (virrte por cerìto) por dia do inexecuçáo,
catcutados sobre o vator diário do corìtrato.

Art. 5'. A inexecução total do cotìtrato sujeitará o contratado à rnulta de mora, observado o
seg uitìte:

lll

-

etn se tratando de compras ou de prestação de serviços cont(rruos ou não: multa de 20%
(virìtê por cerìto) incicjente sobre o vator gtobatdo coÌìtrato;

em se tratando de execuçáo de obras ou serviços de engenlìârià ou de serviços continuos:

a)

para contratos corrr vator dè âté R$ 100.000,00 (cern rni.[ reais); rnulta de 20% (virrte por
conto) irrciderrte sobre o valor globat do contrato;

l:)

valor de R$ 100,000,01 (com mil reais e uÍÌì centavo) al.ó R$ 500.000,00
(quinherììos mit reais): Ìnutta de 15% (quirrzo por cento) incidênte sobro o valor gtobat do
cor'ìtfato;
1:ara corrtratos corn

c) para contratos corn vator iguatou superior.r R$ 500.000,01- (quirrhentos rnil reais e Lrm centavo):
Ìrìutta de LJo/. (dez por cento) inciderìte sobre o vator gtobaI clo coÌìtrato.
Art.6o. Configurada a oçorrêrrcia de hipótese errsejadora do apticaçáo da panalidade de tnulta, o

adjrldic.rtá rio ou o corìtfatado será notificado para, quororrdo, âpresentaí cleíesa próvia no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados do prirneir'o dia subsequente à data da sua rrotiíicaçáo.

510 Recebida a dcÍesa, a autoridade competente deverá se marrifestar rrotivadamerrte sobre o

acolhirnento

ou rejeição das razões

apresentadas, conctuirrdo pola apticaçáo

ou náo

da

perr:rtid.rde, darrdo ciência inequívoca ao adjudlcatário ou contratado.
$2" A decisão qr-re dispuser sobre a apticaçáo da Ìnulta sorá publicada no Diário Oficial do Estado
e deverá corìter o respectivo valor, o prazo pôra seu pàìqârÌìento e a data a partir da quaI o vator

da mutta soflerá correçáo rÌìono[ária.

53'O adjudicatário otr o contratado será notificaclo da decisão, da quaI cal)erá Ìecurso ô seÌ
apresentado tìo p|azo de 5 (cirrco) dias úteis, corìtados da data do rocebiÍnonto da notiíicação.

54'A decisão

l/' i

k'

\f\.:..

clo recurso será pubticada no Diário OÍiciat do Estado, sern prejrrízo da notificação

do adjudicatário ou cóntrat.rdo.

Art,7'. Ao tértnino do regular ;:rocesso acl m rÌì istratÌvo, garantidos o cotìtraditório o a ampla
clefesa, a

rlutta aplicada será descorrtada da garantlr do respectivo
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51" 5e a rlutta apticacla íor superior ao vator (ia garanÌia prestada, além da percla desta, o
corìtratado resporrderá por sua corlplotrtentação, modiante descontos nos pagamentos
cveÌìtuatmente devidos peta AdtnÚristração até sua totaI qr.ritaçáo.
$2" InexistiÌìclo pagamentos a sercm realizados, o cóntratado recolherá o valor ao cofre púbtico
estadr-rat, na Íortna prevista rìa legislação em vigor.

53" Decorricìo o ptazo estabeteciclo serl o pagamento cla ÌÌìutta aplicada serão adotadas
providências pertinentés voltadas à sua cobrança jr.tdiciat.

as

Art.8o. As rìultas de que trata esta Resotução serâo apticadas sern prejuízo da cotrrinação das
cletnais saììções ad Ìn in ist rativas previstas ria Lei Federat no 8.666, de 1993, tra Lei Federal no
10.520, de 2002 ê na Loi Estaclual6.544, dê 1.989.
Art. 9.. Os edit.ìis dê licitação deverão íazer rnonçáo expressa às nortnas estabelecidâs lìesta
Resotrrção, cujo texto <jevorá lnteglar os |espectivos editais e contratos, na íorttta de anexo

Art. 10, As clisposições destô Resotução aplicarn-se taÌnbéln às contlataçóes resultantes de
procedirnentos de disperrsa ou de inextgibitidade de licitaçáo.
1,1.. Esta Resoluçáo entrará em vigor na data da sua pubticaçáo, ficando rcvogada a Resotuçáo
SCTDE -1, cle22 de fevoreiro de 1994.

Art.

( * ) Repubticada t)or têÍ saido, rro DOE , de 29.03-201.4, Seção l, páginas, 116 e 117, cotlt
irrcorleções rro orig irral,

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnotogia e lnovação
GABINETE DO SECRETÁRIO
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