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GOVERNO DO ESTADO
DE 5ÃO PAUTO

Adminlstrâc5ô cêntrâl
Gdbinete da Superirrtendênclo

PROCESSO CPS nE 82L31,1,/2O1,8 Legado ne

342912018

PREGÃO ETETRôNICO N9 095/2018

CONTRATO ne 770/201.8

TERMO DE CON'I RAì O CILIBRADO ENTRE O CENTRO ESTADUAL DE
EDUCAçÃO TECNOTóG|CA "pAUt-A SOUZA"

4M

COMERCIO DE TOLDOS LTDA

-

- CEETEPS c a IMPRISA
ME, Tf NI)O POR OBJTTO A

PRESTAçÃO DE SERVIçO DE MANUTENçÃO OU CONSERVAçÃO DE
COBERTURA _ SUESTITUIçÃO DE LONA EM TOLDO

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAçÃO TECNOLóG|CA "pAULA SOUZA", por intcrnródio do Diretora
Supërirìterìdentc, doravantc dcsignado(a) "CONTRATANTE", neste âto reprcscntada pcla Setìlìora Laurâ M. J.
Laganá, RG t1'J 7.7\5.675-4e CPF ne 005.923.818-62, no uso da competência coníeridâ pelo De(:reto-l.ci
Estadual r'ì! 233, de 28 de abíil de 1970, ê â enìprcsa 4M COMERCIO DE TOTDOS LTDA - ME, ins(ritir no (:NpJ
sob no 04.309,42510001-38 com sedc na lìua Vilarirìo Pires Nogueira, 715, Jârdi ì Zulmira, CËP: 12061-020,
Sorocaba, Sõo Paulo/SP. Ìelefone: (1.5) 3233-0298, e- ììil 4rììconìercio@ gnrail.com, a seguir denominada

'CONTRAIADA", ncstc ato represenÌada por seu Sóciô Propriehirio, Scnhor LUIS CLAUDIO DE MENDONçA
MONTEIRO, t)ortador do RG ne 15.938.714-0 e CPF ne 053.940.598-10, etÌì face da adjudicâção efeturdn no

o l)reser'ìte TERMO DE CONTRATO, sujeitando,sc às
previstns
disposiçóes
niì Lei Fcdcral ne L0.52O/2OO2, no Decreto Estâdual n" 49.722/2005 c pclo rcgulamento
Pregão EletÍônico indicado eÍÌì epígrafe, celcbrarr

irìÉxo iì Resoluçõo CC-21, dc 25 dc maio de 2006, aplicândo-se, subsidiariamcntc, tìo quc couberenÌ, as
disposiçõcs da Lci Fcderal ne 8.666/1993, do Decreto Estacjual n" 4ï.297 /2ooz, do regularnenro anexo ì
Rcsolução CtGP-10, de 19 de novembro de 2002, c dcmais rrorrras regulanìenÌares aplicáveis ) espécic,
nìediante as seguintes cláusulis è corìdiçõcs quc rcciprocatìlente outorganì e aceitanìi

cúUsUtA

PRIMEIRA - Do oBJETo

Constitui objcto do prcsente instrunìenro PRESTAçÃo DE sERvtçO DÊ MANUTENçÃo ou coNsERVAçÃo
DÉ COBERTURA - SUBSTITUIçÃOr coníorÌne dehrlh;rmcnto c cspccificaçõcs téctìicas constantes clo TerrÌìo dc
Rcfcrôncia, da proposta dâ CONTRATADA r': dcnrais docurrrcrìtos constantes do processo âdministrativo cnl
epígrafe.

#

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O objcto contratual executado deverá âtingir o íim

i

que sc destina, corrr cficácia e qualidade requeridâs.

(..,r,,

PARÁGRAFO SEGUNDO
O regirìe de execuçlio destc contrrto ó o dí:

cúusur-A

SEGUNoA

-

c'ìl)reitada por preço global.

(?

oAs coNptcÕEs pE EXEçUçÃo__Dl5_s_EBylçel

a
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GOVERNO DO ESTADO
DE 5ÁO PAULO

ÂdÍninìstração Centt al
Gnbinete d! Supcrlntêndêncià

A execução d.qç...*fvlcos deuerá t.r ir
-da__Q_r_dem de Servtço, n_o!9!êiLhq!!êd9!_!g
Termo de R.'e_f_ejê!_ç!ê, coírêndô p()r conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes e ner:ess;iri;:s à
sLr;ì plerìiì e adcquada cxccução, ern especial âs atinentes s segur()s, tÍiìnsportc, tributos, ctìcarzos
trabalhistas c prcvider'ìciários,

O obicto do prcscntc corìtrato deverá ser realizado em 45 (quarenta e cinco) dias, contados do início dos
servtcos.
PARAGRAFO PRIMEIRO

O prazo mcncionado no caput poderá ser prorrogado nâs hipóteses previstirs no 51e do aftigo 57, da Lei na
8.666/1.993, r'ììediante termo de aditamento, itèÍìdi(jo o cstabclccido no 52e do referido dispositivo legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO

Níto ôbrtnntc

o prazo cstipulado

r'ìo caput, a vigência nos exercícios sub$equentcs ao da cclcbração do

contrato cstará sujeita à condição resolutiva, corìsubstiìncirdn na irrcxistência dc rccursos aprovados nas
rcspcctivas Lcis OrçanìenÌárias de cada exercício p;ìrâ Jtender as respcctivas dcspcsas.
PARÁGRAFO TERCEIRO

Ocorrendo a resoluçõo do contrato, corÌ base na corrdição estipulâda no Porágr;ìto SeBundo dcsta Cláusula,
CONTRATAI)A não tcrá direito a qualquer espécie de indenizição.

cúusuLA

ou_ARJA - pAs

oBRTGACÕES

a

DA

À COrufnafaOa, i:lerr das obrigaçõcs constantes do TeÍmo de ReÍerênciâ, que constitrri Anexo I do tdital
indicâdo no preimbulo, c daquclas cstabelecidas em lei, eÌìì especiâl as definidas nos diplomas fcdcral e
cstadual sobrc licitações, cabe:

|-

zelar oela

fiel

e

ursos materlals

e

humanos

!Ê_ç9ss4flo_q

ll -

desisnar

o

resoonsável_.p-e_lo__a-c"omp?-nha

mento da execução das atividades. em esoecjal ..{a
téc.
tos com o

reeularidade técnica ,e disciplinar da .qtu_acão da equioe
CONTRATAN-T-E;

lll - cumprlr as disoosicões lesais e resulamentares

ì"'
mg-nicipais, estaduals e federais que intcrfiram na

execucão dos serviQosi

lV

- mantcr. durante toda a execucão do con!.r_?ç_o, em comoâtibilidad

todas as condicões

de.

habiliteção e qualificaçã_o exiÊidas na

licita

te termo;

2lta
RLra

dos Andrddar;, 140
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GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAUTO

Administração Cetrtr!l
Gabinete da Supêrintendência

V - .dâí ciência imediâta e por esçrito .ao

CONTRATANT_E_jle_ggAlg!.er

A!o!!!q!dêde que veriíicar

na

execucão dos__servicos;

lll-:. prestar âo

CONT.RATAI!_IE _p_gl_ëqrtto, ..9_!__$dere_g!$ent9_!_Ê9!_ç!!gCgl

e ale]ìdelrretltamente

as

Íede-oÊ-çõerlelle.se rÉlEry!çe5;

Vll . res!_ondllpglglgi5g.ger drlelr_perdEr.ou pjÊlúr9r_lA]l5ados_dÍClClCllqao CONTRAÌANTE og_ê
terceiros decorrentes_ da execucão do çontr.arú9._É.9_frcluiÌìÍ&__9!_rcC!4.n.do e !E tclpsnsabilidâde a
fEgeleëç!9_d9_çqNTRATANTE em se..u.?99ÍìIEIì3rnqla;

vlll - resp-ond!!-pg!9!-crcê.rsos..!14ê!ì!r!g!-prevElellgÉdgsJiscais.,_!g!eriais e...tributários, resqltanres
da exe_!_gçE_9_d_gr!elgllle!_9._!_9!lelrngs do.arttpo 71 da Lei te,deral n. 3.666/1_9.9.4
lX - mânter seus pf9.lEÊlS!_?EjCedúicados oor meio de..Flr_çIÉ_!9ínlelSgraliA

Xj-8.h-s3f!g!-t-s!elscerjn"!-e.gê4e-de-8a

no qrazo máximo

dq^

e..culpe cuia

fe!s!!e;

oerman-ê,!!ie-I9rlgv!ç9!-to_r tutEada inconventente.

05 ícincol dias_. úteis, contado -d! fSl4itação iusttÍlcâda íormuladâ

oato

Cq.NISAIAX-IE;

xl - arcar

co-m despesas decor-rentes de infracõqq.ds-s!Êl-sucllqturezâ

durante q..e3gggg[9j955ç.rvlcos, ainda que nq.recinto da sede

praticadas

n__gr-seus

emoreqaclos

d"q CONTRATANTE;

- aoÍesentar. o.U?.!d_g_eMide_.pC!_-o_."C. !X_I8AÌ^NI! _qq,.comprovantes_d.9_j!ÊêIeI!9lbs_.s4É_f!g5l_Ce
ouitâcão das ohÍ]gegÉe!_tuAbalbj$lqq_Í!!l!!yC__At-.p_rcllr!!r_gr!_Á,çordos e Convencõ_,ç.s Cotetivas dq
Trabalhol e oJevidenciárias rela!.ryeÉ_ê_95_CrnuCSa,i_os aa COnfnnfeOa ore
..tÊ!ìEE_q!.Cêda nâ
Êrcstação de p31y!ç959!ig!q. d esleledrclq;
X.ll

XlU.._!_de4!!!gerlSd_qS".o_qS_SupE_I[e_n!qs_-e.mâteriais

de sua qropriedade. de_f.o-Lpg_4gg5glg4confundidos

!orL_{_E!!Ê4S_dC_proprledâde do CONTRAIAXTE;
XIV - obedece.@qa9149531çrtinâs do CONTRATAI!TE, em cspecial.aS_SCe_djlfgeD_Le_spetto
à sequrançaj!
euarda.- _à,'mâ n uten ção e. à. lnteEridade das.._inlofOeçõeE efistentes ou spradas d
nte a execucão dos

!cty!çqs;

Ilv-jrnphlla!_Ce Íorma

adequadgr a olânificacão. eJ(_e.-cu_çqe_C_rg9ry_EË9_!ÊrÍne_DCl!e

maneira a não interferir nas atividad_ej_d9..1çelIgATANTE, respeitando suas normas de

do_!lgMç9!._de

XVI - reexç.cutar os serviçSS_sÊ!.EIS_SUClqIf!!?_d_9_pe.lg-.]egNIgAIAwIE g!3!_d_o .esttverem em desacorcto
com as técqicas e procedimen!o! 4_p!céye!E;
)LV,ll,

- ÊuaÍdar siqilo qE_1g!Êçãg_èthÍ,ormacões ou

docunF-49f_CC_SUê_LCUer_

naturcza de

qu_e_

venh3

3/ta
Rud dos Arìctractâll, 140

.

sanra rrisê,Ï"*.*J9ìj;lo9oï.1'!an pouro

.,.r.)"

cond111g1
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GOVERNO DO ESTADO
DE SÁO PAULO

Àdministr!çõo Ccntral
Gdbinete da Supelintendêlrcia

respondendo,....

tgmg_rc9lI_e..çimento,
!ncorreta og inadequada utilização;

açãp..e

XVlll - mantcÍ bens e eouioamentos necessários à realizacãq_dgs servlcos, de oualidâde comorôvâda, em
perfeitas condicões de uso. em uuan!,idade adequada à boa çI_e_,ç ucão dos trabalh
eouioamento_s-elé!Ì!çg^s sela!! dotados de sistema de protecão, de modo a evitar danos na rede elétrica;

fornecer à equipe alocada para a execucão dos serviçes os
de proteção Individual
adcquados à atividade. o necessárlq treinamento e fiscalizar sua efetiva utilizâção;

XIX

-

PARAGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA nõo podt:rá ofi:reccr, dar ou sc comprometer a dar a quem quer que seja, tâÌììpouco aceitrr

ou se conrpror'ììctcr a accitar dc quem quer que sejâ, por contâ próprii ou por intermédio de outrcm,
qualquer pagarrento, cloação, compensiç:)0, v ntrgens financciras ou bcrrcfícios dc qualquer espécie
relacior'ìados de Íorma direta ou indiret:ì ro objeto dcste contrato, o quc devc scr observado, ainda, pelos
seus píepostos, col;ìborídores e evcntuais subcontratados, caso pernìitida a subcontraÌação.
PARÁGRATO SEGUNOO
Ern atendirnento à Lei Federal ne I2.A46/2OL3 e âo Decreto Estadual ne 60.1061201,4,

a

CONTRATADA se

colìpronìete a conduzir, os seus negócíos dc forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos
lesivos à AdÍÌìirìistraçõo Priblica, nacìonal ou cstrangcira, abstendo-se de práticas coÌìo âs seguintes:

l-

promctcr, oferecer ou dar, direta ou indiretamenl.e, vântâgem indevida a agentc público, ou a tcrceita

pessoa a ele relacionadâ;

ll - comprovidtm(Ìnte, finnncíar, custcar, patíocinar ou de qualquer modo subvencionar â práticà dos âtôs
ilícitos píevistos em Lei;

lll-

corÌì

p

rova da rÌì e r'ìte, utilizâr-se de interposÌa pessoa íísicâ ou

juíídic) p;ìr;ì ocultnr ou rlissímular scus rcais

intercsses ou a identidade dos beneficiários dos atos prâticâdos;
lV

-

no tocantÈ 3 licitsçõe$ e

a)

co trirtos

frustrar ou fraudar, mcdiar'ìte ajuste, combinação ou qualquer outro expediênte, o carátcr

conìpctitivo dc proccdimcnto licitatório público;
b) impedir,

pêrturbir ou íísudâr

,;fl

n reiìlização dc qualqucr ato dc proceditnento licitatório público;

c) ;fast;rr ou procurirr af;:star licitantc, por rncio dc fraudc ou ofetecirnento de vantagenr de qualquer

tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

((
c) criâr, de nrodo fraudulento ou iríegulàr,

Rua dos

140

^nclradas,

.

pesso;r jurírJir:a p;rra participar
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GOVERNO DO ESÌADO
DE SAO PÃUI.O

Adnrinistlação Centfal
Gabinete da Superintendência
cclcbrar cor'ìtrato adrìinÍstrativo;

f)

ol.rter vantagenr ou benefÍcio iÍìdevido, de nìodo fraudulcnto, dc rnodificaçõcs ou prorrogaçócs de

contràtos celebriìdos (orÌì n ndministração pública, scm autorização enr lei, r'ìo ato corìvocatório

da

li(iti)çÍo pribli(n ou nos rcspcctivos instrumctìtos cotìtratuaisj ou

g)

manipular ou íraudar

o

equilíbrio e(onômico-finnncciro dos contratos cclcbrados com

a

âdnìinist râç5o pública;

dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgâos, erìÍ.idìdes ()u Jgerìtes públicos, ou intcrvir
err sua aÌuação, inclusive no âmbito das âgênciâs regulidoriìs rÌ dós órgãos dtl fiscalização do sistcnìa
financeiro nacionil
V

-

PARÁGRAFO TERCEIRO

O descurÌìprimento das obrigaçóes previstas nos Pârágriíos Primeiro e SeBundo desta Cláusula Quarta
poderá submeter a CONTRATADA à resci!ão unil terôl do contrato, a critcrio da CONI RAIANTE, scm prcjuízo
d;: apìicação das sarrçõcs pcrrais c admirristrativas cabíveis e, Ìarlbénr, da instauração do processo
âdministrativo dc rcsl:onsabilização dc quc tratanr a Lei Federal no L2.846/2013 e o Decreto Estaduâl ne
60.ú6/2ot 4.

CúUSULA qUINTA _ DAs OBRIGACÕ85

É

DAs RESPONSABITIDADES DO CONTMTANTE

Ao CON'Ì lìAì ANTE cabc
| - exercer â íiscâlizição dos serviços, designando servidor rcsporrsávcl pclo acorrrparrhamcnto da cxecução
contratual e, âinda, pelos contatos com a CONì RATADA;
ll - forncccr à CONTRAì-ADA todos os dados e ir'ìfoínìações necessários à execução do objeto do contrato;

lll - efetuar os paganìentos devidos, de acordo coÌÌì o estiìbèlecidô neste iìjuste;
lV - expedir autorizaçõo dc scrviços, com antcccdôr'ìcia rnír'ìima de 03 (três) dias úteis da data de início de sua
exe(Ìr çÍ0.

v- oermitir
deste

,,{,Ì
aqs.._técni_c._o.s

e pro,fissionais da

contrat-o,.qhg_e,I!/_ed.a.s,

9"s-.n-o-r:ma_

s de

ç_o,_NIBA

!elC_fa!ç?.i

/'))

qlÁusurA sEXTA - pA FrscALrzAcÃo pos sERvtcos
O CONTRATANTE exercerí ;: Íiscilliz;rçõo dos sclviços corltratados por irìtcnììódio do Eestor do contrâto de
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GOVERNO DO ESTADO

or sÂo paulo

Administíaçáô cêntrêl
Gabinete dn Superintcndênclà
rrrodo a assegurar o efetivo cumpriírentó

d

5

obrigaçõcs ajustadas

panÁenaro PRtMEtRo
A fiscalização não cxcluÍ c ttent teduz a ir'ìtegral íesponsabilidâdè dir CONTRATADA,

mcsììo pcratìte terceiros,

por quaisqucr iírcÂularidades constatadas na prèstâçiio d95 5çrviços, inclusivc quanclo tcsultantes de
utilização de pessoal iÍìodequìdo ou sem a qualificação técnica necessária, inexisÌindo, em quiìlquer
hipótesë, corresponsabilidadc por partc do CONTRATANTE.

penÁGnnro sEGuNDo
A aLrsência de comunicação, por pnrtc do CONI lìAI"ANTE, referente a irregularidades ou Íalhas,

nÍo exirne

ir

CONTRATADA do reÉulnr cunìprinìcnto das obriBaçõcs previstas neste contrato e no Anexo I do Editirl.

cLÁusuLA

s

Éil

M

A_-_.p__o_S

?BEçp!

A. C_ON,TRAïADA obíiÊa-se

a exccutar os servicos obieto deS!e-jp.n!ra!q.'p.Clp..p"M9__dC__BS__12!99,$
e noventa e nove reais..-_e, noventâ centavosì, Derfâzendo o total de RS

(dezessete mil, novecentos

17.999.90 (dezessete mil. novecen!_o_--s-_e_.na"V-e-4-t?'p_j!areleq!!!

!A!s!!a

toTE 01

unidades Móveis
1

soldagem

Preço

Largura

AltuÍa

4,48 m

2,30 m

)

Rs 99s,00

Rs 1.990,00

3,90 m

2,30 m

2

Rs 866,21

Rs r.732,42

Quant.

Unit-

Preço Total

I

VALOR MÂTERIAL

R5 2.233,48

DE OBRA

R5 r.,488,94

VATOR TOTAL (1) R5 3.722,42

n'

Unidades Móveis

SoldagerÌì ll

Preço

Largura

AltuÍa

Quant.

4,87 nr

2,4O Ìn

2

4,77 m

2,4O trt

2

Unit.
R5

Preço Total

t\5 2.2s7,42

7.128,7'J.
Rs 966,4 7

Rs 1.93 2,94

34 cm

7,22 rti

2

Rs 71,86

R5 r.43,72

89 cm

2,4O

tt'

4

Rs 106,27

Rs 425,08

VALOR MATERIAL

Rs 2,855,49

DE OBRA

Rs r.,903,67

.#"'

ìli"

VALOR TOTAL (2) Rs 4,7s9,1.6

t)

lJnidades Móveis

H

soldagem ttt

--

Largura

Altura

Quant.

4,87 m

2,40 rn

2

Preço

Unlt.
Rs

Preço Total
R5 2.2s7,42

6/ta
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GOVERNO DO ESTADO
DE SÂO PAULO

Ãdmini5tração Centrdl
Gôlrinete da SupcÌlntôídênciâ
l,.l-28,7 L

4,!7 m
34 crì

2,4O

89 cm

2,40 nì

Rs 966,47

n1

7,22 t\\

RS

4

Unidades Móvels

IT

4

Soldagcm lV

Rs r.43,72
Rs 425,08

Rs 2.8ss,49

DE OBRA

Rs 1.903,67

vAroR ToTAL (3)

Rs 4.759,16

Preço

Largura

Altura

quant.

4,87 m

2,40 nì

2

.77 tl1

2,4O nl

2

Rs 966,47

Rs 1.93 2,94

cr'ìì

1,,22 tÍ1

2

Rs 71,86

Rs 143,72

89 cnì

2,40 tìì

4

Rs 106,27

Rs42s,Oà

4

34

Preço Totâl

Unit.

MÃO

Rs 2.2s7 ,42

Rs

1.124,77

VALOR MATERIAL

Rs2.8ss,49

DE OBRA

Rs 1.903,67

vAroR ToTAL (4)

Rs 4.759,16

VALOR TOTAL

U N

IDADE (1} Rs 3.722,42

vAr.oR I OTAL UNTDADE

VALOR ToTAL LoTE

7:Ì,86

Rs 106,27

VALOR MATERIAL

MAO

Rs L.932,94

(21

Rs 4,7s9,16

VALOR I O'IAI.,

U N

IDADI (3I Rs 4.7s9,16

vALOR TOTAr_

U N

rt)Ar)Ë (4) Rs 4.7s9,16

soMA UNIDADES (1) + (2) + (l)

+ (a) = Rs 17.999,90

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Nos prcços acima estão incluídos, âlém do lucro, tÒdils iìs dcspcsirs c custos dirctos c indiretos relacionados

à

prestação dos serviços, tais como tributos, rcmuncÍaçõcs, dcspesas fitìanceiras
necessáriâs ao cunìpriÌnêrìto clo objcto dcsta licitação, inclusive fiastos corì transpoíte.

e

quâisquer outrirs

PARÁGRAFO SEGUNDO
Caso a CON-llìAIADA seja optante pelo Simples Nacionil ê, por çausir supcrvcnicntc à cotìtÍatação, perca as

dc cnquadramento como microempresâ ou ên)presr dc pcqucno portc ou, aitìda, torne-se
itìPedida de beneficiar-se dêsse regime tribrrtário difcrcrrciado por incorrer enr algunra das vednçõcs

í

condiçõcs

D3/2006, não poderá deixar de cumpíií âs obrigiìçóes avcrrçadas
perânte a Administrâção, ttnrpouco rcqucrcr o rccquilíbrio ecor'ìônìico-financeiro, coÌÌì bise n;: alcgação dc
que â suâ prôpóstì levou cm corrsidcração as vântagens daquele reginìê tributário diferenciado.
previstas na Lei Complênìerìtar Icdcral

ní.:

/,: )

PARÁGRAFO TÉRCEIRO
O pIcço pcrnrancccrá fixo e irreajusÌável.

[,]-,
7/La
www. cp!;.:;P.gov. Dt

RLr:ì

dos Andrêldirs,

I40 . Santi Ttigôtìin . 01.208-000 . S.io Paulo . SP.-Ìel,: (11) 1124.3300

Wffi

GOVERNO DO ESTADO
DE SÁO PAULO

Admlnlstrâç5o Ccntr!l
Gabinete da Supelintelrdêl.lcia

crAusurA orrAvA -Dos BEçv_tse!_g8çarú!N_IAB!_Q!
11.5. No presente exercício

is (jespes s decon-crìtcs dcsta contratação irão

or'ìerar o crédito orçamerìÌário

destn Autarquiir, UGI; 102401, PROGRAMA Dt TRAB^LHO: 12 363 1039 5845 000, FONTE DE RECURSO:004
0Ol 001, NATURIZA

DE DESPESA:

33 903979.

PARAGRÁFO ÚNICO

No(s) cxercício(s) scguintc(s), corrcrão à corlta dos recursos pról)rios para atender às despesas da mesnr;r
r'ìâtureza, cuja alocação será feita rìo irìício de cada exercício íinânceiro.

Ç-14-Ulu-t4.N-o.t!-@
O obieto deste contrato será recebido orovisoriamente em até 05 ícinco)..dla9_Étg!.!9$ed_9!_de_de!4

receocão pela Administracão do

re_l.a_!_órlo_..

Cg

,eï_e_c_Cçã_g__dqs

servlcos do

Íìês âcompanhado da

nota

íiscal,/fatura representativa da prestação dos seívicos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO

Havendo reieicão dos servicos. no todo orl_.em,_pef_!çJ''e._ç9,N"InA"T'Ap4__d_eyelâ_leÊZe:!9!-jg-jlêzg
estabelecido pelo coNTRAJ.ANI_E, observando as co!dlcões eç!aLeLelid4Ì4a aM!!AAãa.
PARÁGRAFO SEGUNDO

Nâ imoossibilidâde de serem refeitos os servicos reieitados. ou na hioó_tese de não serem os mes_mos
e).ecutados, o valor respectivo será descontado.da_importância Ce_vida à CONTRATADA, sem oreluÍzo da
aolicacão das

taB,As_8Af_Q

sa

r,_E

n cõe,.s..ç,a.bÍ_Vel.S-

8çEEq

O recebimento do obieto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias útels. aoós o receblmento
pÍovisório, ou da data de conclusão das correcões efetuadas com base no djpJ?"q_slo no PqfágraÍo ?rlmeiío
desta Cláusula. uma vez veriÍicad_q a execução satisfatóÌlg dos

qg.I!rlço_s,..@

_D_q[!nit.Lv!_qu&e_çibo,íirmadopelosef V!dqf rc!_p9!!é!e!.

cúUSULA DÉcIMA

-

Dos PAGAMENToS

Os pagirìncntos scrão cfctuados, r'ììcdiar'ìte a ap|esentação dos originais da rrota fiscal/íaturâ âo LJÍìidàde de

l:ormação lnicial c tducação Contir'ìuada - UFIEC - Rua dos Andradas, 140 - Santa lflgênia - São Paulo/SP
Telef. (11) 3324-3850, enì confornridade conr a Cláusul;r No i deste instÍu ìento.

-

'4Ì"

PARAGRAFO PRIMEIRO

Os pagânìentos ser:lo reiìlizildôs nìediante d(Ìpósito na conta correntc bancária em nome da CONTRATADA
no Banco do Erirsil S/A, conta nc 140014-2. AÃência ne 191-0, de acordo conì as seguintÈs condiçõÊs:

/),

l-

K...

cm 30 (trinta) dias, contados da data dc entrega da nota fiscal/fatura, ou de sua Íeâpresentoç:io eÍn riso
El
Ru.ì clos /trn.lrâdâs, 140

.

www, cps.sp.gov, bÍ

Sâírtê lÍicjênia

.

01208-000

.

São Paulo

.

SP

. Tcl.:

LA

(1.1) 3324,3300

W

GOVERNO DO ESTADO
DE 5ÁO PAULO

AdÍhinistração Central
Gabinetc da Supcrintcndôncir
de irìcoííeçóes, na íoíÌÌìn ë lo(iìl previsios nr:rta Cláusula,

ll - A di$(:rirninação dos valo|cs dos scrviÇos deverá ser reproduzidâ na nou: íisc;:l/firtura aprcscntada para
cfcito dc pagarìento.
PARÁGRAFO SEGUNDO

Htvendo iìtrnso nos paBamcr'ìtos, ir'ìcidirá correção Ììonetária sobíe o vâlor devi(je rìir forrna da lcgislação
aplicável, bcm como juros moratórios, a lazão de 0,5% (nìeio por cento) iro mês, calculados pro rata
tcr'ììpoíis, crrr |elação ao atraso veriíicado.
PARÁGRAFO TERCEIRO

Constitui condição para a realização dos pagarnentos â inexistênci3 dè registros em nomc da CONTRATADA
no "Cadastro lnformativo dos Créditos não Quitsdós de Órgõos e Entidadcs listaduais - CADIN EST DUAL", o
qual deverá ser consulti)do por ocasião da rcalização de cada paganrento. O cunìpriÌnento dèstâ c()ndiçÍó
poderá se dâÍ

peli comprovação, pcla

nrtigo 8e dn Lei Estadual

nQ

CONTRATADA, de que os regisÌros estão suspensos, nos termos do

:^2.79912008.

PARAGRAFO qUARTO

p Banìcnto, cfctuar a retenção de tributos determinada por lei
âindâ quê níÍo hìjn indicação dc rctcnção na r'ìota fiscal apresentada ou que se reíirâ i retènções niio

A CONTRATANTE poderÍ, por ocasiõo do

rcalizadas cnr mcscs antcíiores.
PARÁGRAFO QUINTO

O recolhimento do lmposto sobrc Scrviços dc Qualqucr Natureza - l55qN deveíá ser íeito Êm consorì$rìciiì
com o ârtigo 3e e dcnrais disposiçõcs da Lci Conrplenìentar Federal ne 116/2003, e rêspeit ndo ns scguintcs
determirraçõcs:

l-

quando da celebração do conÍoto, â CONTRATADA dcvcrá indicar a lcgislação tnunicipal aplicável aos
serviços poí ela prest;ìdos, rel;rtívJnìentc ao ISSQN, csclarcccndo, expressamente, sobre a eventu;rl
necessidade de retençáo do tributo, pelo tonrirdor dos scrviços;
ll - Cnso sc mostrc cxifiível, à luz da legislação nìunicipal, a rètenção do ISSQN pelo tornador dos scrviços:

tributírio, deveró rctc[ a quatìtia co cspotìderrte do valor
da nota-Íiscal, íâtur;ì, rer:íbo ou documcnto dc cobrarrça equivaler'ìÌe apresentada e recolher a respectivs
importâncii em nonìc da CONTRATADA tìo prazo previsto Ììa legislação municipal.
a) O CONTRAT^NTE, iìâ qualidade de responsável

b) Pâril tirnto, a CONTRATADA deverá destacâr o valor cia retenção, â título dë "REÌENçÃO PAIìA O tSS" ao
cnìitir a nota fiscal, fatura, recibo ou docuntenl.o de cot:r;rnça r.,qrrivalcntc. ConsÍdera-sc píeço do seÍviço ã
rcccita bruta a cle corresporrdente, sern rrenhurna deduçilo.

i\,.

lll - Caso, por outío làdô, rìão hirjir previsão dr: r(Ìtcnção do ISSQN pclo totnador dos serviços

9lla
Rtrâ dos Arrdradas, 140

.

www.cps.:;p.9ov.llr

Santa

lÍigênia.0l208-000.

Sõo Paulo.

(,rt

SP.Tel.: (11) ?32,1.3'lOO

W

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Adrninistraçõo Ccntral
Gabinete da Supelintendência

a) A CONì RATADA deverá apresentar declaração dâ Municipilid dc conìpctcntc conr a indicação de sua
datâ-limite de recolhimento ou, se for o c;rso, da condíção dc iscnção;

h) Mensâlrrìentc a CONIlìAIADA dcvcrá a1:resenÌar cornprovante de recolhinrento do lssQN prrr mcio dc
cópias autcnticadas das guias correspondentes âo serviço exeçutado c dcvcrá cstar rcfcrctìciado à data de
eÌìissão da nota íiscal, íirtura ou docurÌìento dc cobrança cquivalcnte;
rJ C;:so, por ocir;iío da aprcscntação da r'ìota fiscal, da fatura ou do documento de cobrí)nç;ì equivalcntc,
não haja decorrido o prazo legal para recolhinìento do ISSQN, podcrão scr aprcscntadas cópÍas das guias de

recolhirnerìto referentes âo nìês imedií,rtirÌìente antcrior, dcvcndo a CONTRATADA apresentâr
documentação devidi quiìndo (jo vencìnrcnto do prazo Icgal fjaía o recollìirìenÌo.

a

d) a trão apresetrtação dessas comprovações âsseguriì;ìo CONTRAÌANïE o dircito dc sustar o paÍ{amento
respectivo e/ou os pâganìentos seguintes.

cLÁusutA pÉcrMA
o

BR

r

pRTMEtRA

-

pA suBcoNT8AI_AçÃo, cEssÃo ou TRANSFERÊNctA Dos DtREtros

E

GACõ Es CO NTRAT_U._ArS.

A_GoNIEAIÂ,P4^ n_ãg DodeÍá subcontrâtâr, ceder ou transferir.
aluste.
clÁUSULA DÉcrMA SEGUNpA

-

total ou parcialmente.

o__o-bleto deste

pA ALTERAçÁ_o_pA_quANTrpApE po oBJE

A CONTRATADA fica obíigâdâ â âcèitàr, niìs mesmas condiçõcs contratadâs, os acréscitnos ou supressóes que
se fizerenì necessários no objeto, â critério exçlusìvo do CONTRATANTE, até o linìite de 25% (vinte e cinco

por cento) do valor ini(irì ntuirlizrdo do contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO

Ëvcrrtual alteração scrá obrigatoriamente formalizada pela celebrâção de prévic, termo nditivo ao prcscntc

irìstrumcnto, rcspeitadas as disposiçóes da Lei Federal ns 8.666/1993.

M

cTÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA _ DA REscISÃo

O contr;ìto podcrú scr rcscir'ìdido, na

forrla, corn

as cor'ìsequências e pelos rÌìotivos pÍevistÒs nos artigos 77 a

80 c 86 a 88, da Lci Fcderal nP 8.666/1.993.
PARÁGRAFO ÚNICO

A

CONTRATADA íeconhece desdê

jJ os direitos do CONI-IìATANTE nos casos de rescisão

administrativâ,

prevista no aftigo 79 da Lei Federal ne 8.666/1993, bcm como no artigo ].!, ç2e, itetìl 3, do Decreto Estaduâl
no 55.93al2oll, conì â redâção que lhe foi dadr pclo Dccrcto [stadual n" 57.L59/2O1,1, na hipórese di
LOI TA

Rua dos Arìdrsdas, 140

.

www,cps. sp, gov, br
Santa Il"rgêrrirr . 01208-000 . Sâo Paulo

.

5P

rcl.: (11)

3324.3500
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GOVERNO DO ESTÂDO

or sÁo pnulo

Adnrinistlação Centlal
Gàbi'1êtê dâ Superintendênciâ

configuração dc trabalho cnì carátcr r'ìão eveììtual por pessoas físicâs, com relação de subordinâção ou
dcpcndôncia, quando a CONTRATADA for sociedade cooperativa.

cúusuu

oÉcrrua

euanra - oas sanrcÕrs

pARA

o cnso oE tnaorruplrrueruro

A CONI'RAì ADA ficará impcdida dc IÍcitar e contraÌar cor'Ìì a

direta e indireta do EsÌado de 5ão
^dministração
Paulo, l)elo p|azo de até 05 (cinco) anos, se vier a prâticâr quoisquer ìtos píevistÒ\ rìo 3Ítigo 7e d) Lei
Federal ne 10.520, de 17 de julho de 2002, sem prejuízo dir resporrsabilidadc civil ou crinrinal, quarrdo

coubê r

pnnÁcRnro PRtMEtRo
A sançáo de que traLa o capul. destâ Cláusul;l poderí ser aplicada juntatìctìtc com as nìultas prcvistas lìo
Anexo lV do Edit)l indícado no preâmbulo dcstc instrumcnto, gararìtÍdo o exercÍcÍo dc prévia e ampla

dcfcsa, c dcvcrá scr Ícgistrada no CAUFESP, no "Sistenìa Eletrônico de Aplicação e Registro de Sançóes
Adrììir'ìistrativas - e-Sanções", no endereço www.esaÌìcoes.sp.gov.bí, Ê tâÍÌìbénì no "Cadastro Nâciorì;ìl de
Enìpresas lnidôneas e Suspensas - CElS", no endereço http://www. po rt ir ltra ns pa rcrr cia.gov. br/ccisPARÁGRAFO SEGUNDO
As sançõcs são autônorras e â aplicação de uma não exclui a de outra.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O CONTRATANTE reservâ-se no direil.o de dè!(ontar dirs faturâs os valorcs corrcspondcrìtcs às multas quc

evcntuirlmcrìtc forcrr aplicadas por dcscumprimerrto de cláusulas corltratuais, ou, quando Íor

o

caso,

efctuaró a cobrança judicialmcrrtc.
PARAGRAFO QUARTO

A prática cle atos que âl.entenì contrs o pitíirÌìônio público nacional ou cstrangciro, contra princípios da
âdnìinistíâç:ïo pút:lir:;:, ou que de quirlqucr forma vcnham a constituir fraudc ou corrupção, duratìte a
li(ítrçío ou ao longo da cxccução do contrato, scrá objeto dc instauração de processo adìÌìinistíativo de
rcsponsabilização nos tcnì'ìos da Lci Federal n't L2.8461 2013 e do Decreto Estaduâl ne 60.106/2014, sem
prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 dâ Lèi Fede'al ne 8.666/7993,
e no artigo 70 da Lei Federâl ne IO.52O/2OO2.

"-{;..:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUCÃO CONTRATUAL

A Barantia dc cxccução contratual, quar'ìdo exigida pelo CoNTRATANTE enì decoííência da celebração do
contÍato, dcvcrá obedecer às r'ìonnas l)revistas no Edital indicado no preâmbulo deste instrunìento.
c LAU

SU

LA

D EC r M

A

S_EXTA

-

D

r
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O Sl ç_O_qS_Ej

Í\rÂ!l
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Fica ajustado, ainda, que:
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GOVERNO DO ÉSTADO
DE SÁO PAUTO

Adnìinistrõção Centldl
Grblnctê dà supêrintendência

l. Cortsirirrrarr-se partcs intcgrantcs do presente Ternìo de Contrato, corìo se nele estivesseÍn trinscritos:
a. o Edital mencionâdo no preâmbulo e scus ancxos.

b. a propost:r âprèsèntâd0 pela CONì lìA I ADA;
ll, Al)licarì-se às omissões deste conÌrato âs disposiçóes rìÒrrÌìi)tiviì! indicad;rr no prcômbulo dcstc Tcflno dc
Contíato e derÌìais disposiçóes regulanrentares pertirìerìtes.

lll.

Para dirir'ììir quaisquer qucstões decorrentes deste Ternìo de contrâto, não íè!olvi(jas na csfera
admirìistrativa, será competer'ìte o foro da Comarca da Capital do Estido dè São P;ìulo.
âssinì, por estsÍem 3s pâÍtes justirs e contratadas, foi lavrado o prcser'ìte instrumento Fm-02 (duasì vlas de
igual tcor c fo|rrra quc, lido c achado conforrrre pela coNTRATADA e pelâ coNTRATANTE, viri por clas
assirrado para quc produza todos os efeitos de DireiÌo, na presença das !.estenìuÍìhâs ib)ixô identificadas.
E

são eaulo,

f

CONTRATANTE

3,

der).,'"i

t,.,Êr

r*r:;

de zors.

CONTRATADA

(,,
tuts ct-AUDto

LAURA M. J.
t..,

NTEIRO

Diretora 5u

TÉSYEMUNHAS:

djç.'r^L jirt.,{r, lloo. ^^,.r{'
yilrilgr {Íiilj(lifiÌIô

Nonìc:

Rìlì!r.Í

RG: -q' r '*;i

'11'l'.\"'

cpF: ,ts ta(1t'trç,:1at fi'ha

Norn

Álrxr-

br',

íhG: /.Í:l o3t, ììì.3
cpr: .3/r.l 1c? Ìfir .)d

Ìa'-rolrL
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ANEXO V.1
TERMO DE REÍÊRÊNCIA

1.
Se

ESPECTFTCAçÃO

rv ico d e m

an

uteIçi

o__o,!1..

Conservdção de Cobetturo

-

Substituíção de Lons em Toldo

-

04 llnldddes

Móveis de solddge,!U

Estrutura: tstrutura nìetálica com tubos metalon ou tubos de irlumínio 70rìm, com aplicação de base
antifcrlugcm c pir'ìtura âutorÌìotiva na cor branca, A estrutur;: deve p|oporciorrar uma inclinação de 3O% para
as lonas, com avanço frontâl de 2,70.

Cobettura: Lor'ìa vcrtical sintética de PVC de 440G/rn'! (:orn víser transp rcntc c latcrais ltrancas, corn
(acoplamclìto de dois filnìes conì unì l.êcido de poli(,:stcr dc alta rcsistôncia), com aplicação dos seguintes
aditivos: auto extiÍìguíveis (nõo propagam clìanìas); anti-Uv (bloqueio contra os râios uV); inti-mofo (cvitar'ìì
â íormação dê bolores e manchas provocadas por furrgos); antioxidantes (evitam o surginìento dc manchas
ferruginosas); verniz ou laca (melhorar o desempenho termico e âuto limprnte)2. DESCRTçÃO DOS SERV|çOS
- Reâlizâr

i

confecçõo dos toldos;

- Realizirr a rctirada dos toldos danificados;
- Rcalizar a lÍrlpeza do localda instâlação dos toldos;

- lnstalação dos toldos;
- Utilizar material revestido eÌìì

loni siÍìtéti(:r na cor branca;

- Veriíicâí â Estruturiì pirrir realização da instalação;

- Estruturn em aço galvanizado a fogo (por dentro e por íora);

,\.'t4-'

- Reilliztr â pinturir do fcrro da cstrutura utilizar as cores: (alumÍnio, preto ou bíânco)
- Rcalizar a instalação dos toldos.
TABELA UNIDADES MOVEIS

ordem

lJnidades Móveis

Patrimônio

Placa

Ano

L

soldagem

863.9 69

rza-àaso

2.O17

I

2

SoldageÌn ll

1.O52.275

trQK

4161

2.Or4

3

Soldagem lll

1.053.156

FTJ

8425

2.O74

Soldagcnì lV

1.05 3.399

FYf 4324

).014

(
TAEELA MEDIDAS TOTDOS
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unldades

ordem

Móveis
Soldagcm

1,

Quantidadc

Iargura

Altura

2

4,48 m

2,30 m

2

1eo:'

2,30 m

I

2

Soldagem ll

2

Soldagenì lll

3

4

z.

local

Soldagcm lV

2

4,811l
__ _
4,t7 t\\

2,40 m
2,4Q m

2

34 cm

r,22

n\

4

89 cm

2,4O

Ì\

2

4,87 m

Z,+O

r

?

^
34 cm

2,4O m

-q,ri89 crr

1,,22 m

4
2

4,87 m

2,40 trl

2

4,77 m

2,40 m

2

34 cm

1,22 trl

4

89 cm

2,40 m

---' --

2,4O Ír,

oe rxecuçÃo

2.1. O objeto do píêsënte contrato dcvcrá scr rcalizado em 45 (quarenta e clncol dlas, contâdos do início
dos serviços.

2.2, A entrega dos produtos objeto deste contriìto deve ser feita no cndcrcço da [mpresa resporrsável pela
logística das LJnidades Móveis do Centro Pirulir Souza, na ÉSTRADA VETHA DE cUARULHOS, fOgZ

RoDoVlA
3324-3851

PRESIDENTE DUTRA, KM 206,6

I

- GUARULHOS/SP

-

-

CEP 07178-s80

- lnUlÁ

TEt: (111 3324-38s0

/

-

(111

lLLl 3324-3872, corrcndo por corìta da contratâda todas as despesas de ernbalagenr, 5egrrre5,

transportc, trìbutos, cncargos traballìistas e previdenciários decorreÍìtes do fornecimento.

..{'

3. DA INSTAIÁçAO DO OBJETO
3.1. Responsâbilidiìde

pel

instalação gratuita o(s) objeto(s), segurrdo os termos e especiíicâções dos a|]cxos,

nó prirzo estirbelccido ncstc contrato;

3,2. Efetuar, após a tnontagem e instâlnçlo dos objetos, aconrparrlrados dc |epresentantes

da

CONTRAT^NTE, as falhas ou defëitos eventunlnìentc crìcontrados dcvcrão scr prontamenÌe reparados ou

substituídos pelâ CONTRATADA scm ônus para o CONTRAI-ANTI, rÌìesrno quando o deíeito não possì ser
corrigido no local;

(:
t4l
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4. DA GARANTIA DE PRODUYO

4.1. O prazo dc garar'ìtia (lo objeto dâ licitiç:ìo, seró dc 12 (doze) meses, contra qualquer dÉÍeito de
fabricação e/ou íalha, excetuodos ós dccolrcntcs dc uso irnpróprio, contados di dât;ì do reccbinìcnto
dcfinitivo do mesnìo,

4.2. l-odas as dcspcsas havidas no perÍodo dn girrarrtia, tais como cotìsertos, substituição de peç;ls,
transportc, rrão-de-obra e rìanutenção do t)enì corrcrão por cotìta da CONTRATADA, não cabendo a
CONTR^TANTE quaisquer ôrìus.

.,,,fit"
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RESoLUçÃo QUE

REsotUçÃo sDEcTt Ne 12,

DE

otspõt sognt

ANEXO IV
MULTAS E pENALtDADEs ADMtNtsrRATtvAs

28-3-2014.

Dispõe sobre â aplicação dâ penâlidadê de multa prcvista nas Lcis fcdcrais n'r 8.666, de 21. de junho
de 1993 e rìe 10.5)0, dc 17 dc julho dc 2002, e tìâ Lei estadual ne 6.544, de 22 de novcnìbro dc 1.989, no
âmbito da Secretaria de Desenvolvi ìerìto Econômico, Ciôncia, TecnoloÍ{ia e lnovação.

o SEcRETÁRto t)Ë r)lisr NVotVtM e ruro ecoruourco, crÊr'rcra, TEcNoLoctA E lNovA(:Ão, com
fundamcr'ìto no disposto no artigo 3q do Decreto ne 31.138, de 09 dc jarrciro dc 1,990, RESOLVE:
10. Na aplicação das nìultìs previstiìs nos artigos 79,80 c 81, inciso ll, da Lei Estâdual ne 6.544, de 22, de
nos artigos 86 e 87, inciso ll, da Lei Feder l ne 8.666, de 21, dc junho dc 1.993, e no artigo
7a da Lei Federâl ns 10.520, <le I 7, de julho dc 2002, scrão observadas as disposiçóes destâ Resoluí::iô.

^rt.
novq:nrbro dc 1989,

Art, 29. A recusa injustifÍcada do adjudicatário em assinar o contíato, acêití)r ou retìrar o irìstrunlcnto
equÍvaletrÌe dentro clo prâzo esÍ:âbelecido pela Adnìinistração, caracteriza o descumprimento totâl dâ
obrigação assumida, sujeitarìdo-o à aplicação de nìultà, Ììâ forrnir estabclccida no artigo 5'r dcstâ Resolução.

Art.3s. O atraso injustificado na execução do objeto do contr;:to sujcitirró o corìtratado à multa de rrora,
observado o seguintë:

l-

eÌn se tíâtando dc corìpras ou dc prcstação de serviços não continuos:

a) para atrasos de até 30 (trinta) dias: multa de O,2% ldoi\ décimos por ccrrto) por dia de atraso,
calculados sobre o v;rlor global do contrato;
b) para atrasos superiores a 30 (trinta) dias: multa dc 0,4% (quatro décimos por cento) por di;r de;rtrrso,
calculados sobre o valoí globsl do contrato;

ll" cnì

sc tratar'ìdo de execução de obras ou de serviços de engenharia

a) para contratos com valor de âté RS 100.000,00 (cem nril rcais):lìulta dc 0,2% (dois décimos por cento)
por diJ de atraso, calculados sobrc o valor da parcela da obrigação contritu;:l nï9 cunrprirla;

c rrm cerrtavo) atc RS 500.000,00
(quinhentos nìil retis): nrulto de 0,3% (trôs dócinros por cetìto) por dia de atraso, câlculàdos \obrc o
valor da obrÍgação coììtrâtual não cumprida; e

b) para contratos corrr valor de RS 100.000,01 (ceÌn ÍÌìil reíís

c)

parir corìtíatos com valor de igual ou superior â RS 500.000,01 (quinhcntos nril rcais c um centavo):
multa de 0,4% (quiltro décinros por ccnto) por dia de atlaso, calculados sobre o valor diírio do

contrato;

enì se triìtirìdo de scrviços contínuos: rlulta de 30% (trinta por cento) por din dé incxccuçõo,
calculados soble o valor diário do contrato.

(!,,
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51e O vìlor dns multas prcvistâs rleste artigo não poderá exceder â 25% (vinte e (:inco per çento) do saldo
firrarìcciro ainda não realizado do corrtrato

520

rnulta pelo aIraso injustiÍicrdo na execução do objcto do contrato será calculada a partir do píinìeiro
scguinte àquele err que a obrigaçào avençâd; deveri;: ter sido cumprida.

^dia útil

^rt.4!r.

lll

A inexecução pâíciâldo conLrnto sujeitirrá o contratado à nìulta de tììora, ol)servado o seguinte:

ern se trâtando dê coryìprts o\r de prestação dc scrviços r'ìão contínuos: nìulta de
incÍdente sobre o valor da parcela n:io cumpridJ do contrnto;

-

1.096

(dez por cento)

cm se tratando de execução de obras ou serviços de cngcnharia ou dc scrviços contínuos:

a) para contratos com virlor cie até RS 100.000,00 (cetÌì nlil reais): multa de 30% (trintâ por cento)
incidcrrtc sobre o valor da parcela não cumprids do contr to;

b) para contratos coÌn vâlor de RS 100.000,01 (ccnl nìil rcais c um cerrtavo) até RS 500.000,00
(quirrhcntos rril rcaÍs): multa de 20% lvinÌe por cento) inciderìte sobre o vaìor da parccla não
curÌìpridâ do contrâto;

c) pirs contri:tos com valor igual ou superior a RS 500.000,01 (quinhèntos Ìyìil resis e um centavo):
multa dc 10% (dez por cento) incidente sobre o viìloí dì prr(clir não cumprida do contratoj

lll-

ern se tratândo de serviços contínuos: multa de 20% (vintc por ccnto) por dia de inexecução, calculados
sobre o valor diário do contrato,

Art, 59. A incxccução total do cor'ìtrato sujeiÌará o coÌìtriìtildo

l-

;)

rnult; dc mora, obscrvado o scguÍnte:

cm sc tratando de conìpras ou de prestâção de serviços contínuos ou não: multa dc 20% (vinte por
cento) inciderìtc sobrc o valor global do contrato;

ll-

em sè

tritindo

dc cxccução dc obras ou serviços de enÍlenharia ou de sèrviços coÍìtíÌìuos:

;:) para contratos corr valor de ate RS 100.000,00 (cem nìil reiis): nìultr de 20% (vìntc por cctìto)
ir'ìcidente sobíe o vâlor globâl do côntrnto;

b) para contraLos conì vâlor de RS 100.000,01 (ccrr mil |cais c um cerrÌavo) aÌé RS 500.000,00
(quinlìcrltos mil reais): iìulta de 15% (quinze por çento) incidcntc sobrc o valor global do contraÌo;

,r/4

c) para contratos cont valor igual ou supeíior a RS -500.000,01 (quinhcrrtos nril rcais c utìì centâvo):
nìulta de 10% (dcz por ccnto) irrcidcrrtc sobrc o valor gloltal do contrato.
Art. 6-0, Configurada a ocorrência de hipótese ensèjilíJôrâ dc aplicação da pcnalidadc de rnulta, o
âdjudicatáíio ou o corìtrntrdo scrí notificado para, qucrendo, apresentar deíesa préviâ no prazo de 5 (cinco)
dias útcis, contados do prinìeiro dia subsequente à data dl suir notificaçìo.
51.!ì Recebida

a

defesa,

â âutoridâde competênte dcverú sc

nranifcstar tììotivada

me

tìte sobre

o

âcolhinìento ou rr:jcição das razõcs apícscntadas, corìcluindo pela aplicação ou não d3 pen;rlìdadc,
dando ciência inequívocâ ao adjudicà[áÌio óu contrntndo.
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52e A d(Ìcisão quc dispuscr sobre a aplicaçâo da multir s(ìt-á publicada no DiáÍio Oficial do Estàdo è deverá
conl.Êr o respe(:tívo valor, o prazo l)arâ seu pâgamerìto è J diìta n 1:artir da qual o valor da ntul[a
sofrcr'á correção rnonetária.

ç3!! O adjudicatário ou o corìtr)tirdo

scr'á notÍficado da decisâo, dâ qui)l cirtrer,i rccurso a scr aprcserrtado
no prazo dc 5 (cinco) dias úteis, contsdos dir data do rcccbimento da notificâção.

54e A dccisão do recurso será putrlir:lda no l)iário Oficial do Estado, sem prejuízo <ii: notificação do
arjjudicatário ou cor'ìtraÌado.
Arl.- 7e. Ao t(rrmino do rcgular processo adnìinistrativo, Barnntidos o cotìtrâditório e a ampla deíesâ, â lhulta
aplicada será descontildir dir g rantia do respectivo contratâdo.

I

rÌìulta aplicada fot superior ao valor da giìrântiir pr(lstada, alórl da perda desÌa, o contrâtndo
respotrderá por suâ complementação, mcdiarìte descorrÌos nos pngi ìerìto$ evcntualrììcntc dcvidos
pcla Adrìinistração até sua total quitJçÍ0.

519 Se

52-o lncxistindo paganìentos a serènì reiìlizndos, o contratado recolherá o valor ao cofre público cstadual,
n;ì forma prcvista rra lcgislação enr vigor.

$3e Decórrido o prazo cstabclccido sem o pagamento dn nrulta aplicada serão adotadas as providêncins
pertirìentes voltadas

à sua

cobrança judicial,

80, As multâs de que trirta csta Rcsolução serão âplicadss senr prcjuízo da cotìlinação das demâis
adrìir'ìistrativas previstas na Lei Fêderal ns 8.666, dc 1.993, tìa Lei Federal ne 10.520, de 2002 e na Lci

^rt,
sitnçõcs

Es[àduàl 6.544, dc 1989.

Art. 9e- Os edítais dc licitação dcvetão fazer menção expressn às nornìas ostabelecidas nesta Resolução, cujo

tcxto dcverá integrar os respectivos editnìs c cotìtratos, na forrna de anexo.
Art. 10. As disposiçóes destâ Resoluçiío aplicanr-sc tambénì

às contratâçõèÁ resultrntes dc proccdimcntos de

dispens;r ou dc incxigibilidadc de licitação,

Art- 11.. tsta Rcsolução entrará ern vigor nâ
de 22 de íevereiro dê 1994

drt

da sua publicação, ficando revogada â Resolução SCTDÈ

( * ) Republi(âda por tcr saído, no DOE , de 29-O3-2OL4, Seç,ïo l, páginas,

1.1.6

e

-1.,

1.17, com incoíreções no

original.
Desenvolvimento Econômlco, Ciènciâ, Tecnolo8ia e lnovação
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