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GOì'ENNO DO ESÏADO

Administração Centra!

cabinete da Superintendência
PROCESSO No í729392/20í8
PREGÃO ELETRÔN ICO:O 24I2O1g
CONTRATO: No 069/2019

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO
ENTRE O CENTRO ESTADUAL DE
EDUCAçÃO TECNOLÓGICA ..PAULA
SOUZA" - CEETEPS. POR MEIO DO
EDUARDO H. SILVA _ IVIE E TENDO POR
oBJETo A AoutstçÃo DE euADRo NÃo
MAGNÉnco

E

euADRo DE Avtso

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAçÃO TECNOLOGICA ''PAULA SOUZA', iNSCritA NO CNPJ
no 62.823.25710001-09, com sede a Rua dos Andradas, i40, santa lfigênia são paulo sp
doravante designado(a) .coNTRATANTE", noste ato representada pela sua Diretora

Superintendente, a Professora LAURA M. J, LAGANÁ, RG. nô 7.715.675-4 e CpF n.
005.923.818-62, no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual n" 233, de 2g de
ebril de 1970, e EDUARDO H, slLvA - ME, inscrita no cNpJ sob nô 33. i 75.4s0/000 t -z+, com
sede Rua sergio Antunes de Andrade, N'427 - Jd. Das oliveiras ltaim paulista são pauto/sp
- cEP 08122-110 - Telefone; (1 1) 2688-9631 , a seguir denominada "CONTRAïADA", nesre ato
representada pelo senhor EDUARDo HENRIoUE slLVA, portador do RG no 43.797.g72-7 e
CPF no 328.876 908-50, em face da adjudicação efetuada no Pregão Eletrônico indicado em
epígrafe, celebram o presente TERMO DE coNTRATo, sujeitando-le às disposiçoes previstes
na Lei Federal no 10.52o12oo2, no Decreto Estadual n" 491222oos e pelo regulamento anexo à
Resolução cc-27 , de 25 de maio de 2006, aplicando-se, subsidiariament", nõque couberem, as
disposições da Lei Federal no 8.666/1993, do Decreto Esladual n" 47.zg7i2oo2., do regulamento
anexo à Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2ooz, e demais normas regulãmentares
aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condiçóes que reciprocamente outorgam
e ece jtam:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
constitui objeto do presente instrumento de AeutstçÃo DE ouADRo NÃo MAGNETtco E
QUADRO DE AVISO, conforme detalhamento e espécificações técnicas constantes do Termo
de Referência, da proposla da CONTRATADA e demais dòcumentos constantes do processo
administrativo em epígrafe.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os bens deverão ser entíegues em 30 (trinta) dias corridos, contados da data da assinature do
contrato pela contratada.

Rua dos Ancjradas, 140
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PARAGRAFO SEGUNDO

dos produtos objeto deste contrato deve ser feita nas Unidades relacionedas no
ANEXO l, de segunda a sexta-feira das 8:00 às í2:00 e das í3:00 à í7:00 horas.
A- e_ntrega

pnnÁcnlro

TERcEtRo

correrão por conla da conlratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrenles da entréga e oJprópiia aquisiçâo
dos produtos,

PARÁGRAFo QUARTo

g p€ríodo de garantia
P{.llE
CONTRATANTE' peçes
partes
ou

deverão ser substiluidas, sem nenhum ônus para

o

defeituosas, sarvo quando o defeito for provocado por uso
indevido do produto, devidamente comprovado.

cuusute rcncernl
À.

cgrurnnrRoA, alem das obrigeções constantes do Termo de Referência, que

constilui
as

ANExo I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, ern'àipecial
definidas nos diplomas federal e estadual sobre liciiações, cabe:

| - zelar pela fiel execução desle contrato, utilizando-se de lodos os recursos
materlais e humanos
necessários;

ll - designer o_íesponsável pelo acompanhamento da execução das atividades e pelos contatos

com o CONTRATANTE;

lll -.responder pelos
-encergos trabelhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários,
resultantes da execução
dêste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n" g.666/igg3;

lv -

manter, durente toda e execução do contrato, em competibilidade com as obngações

assum,rdes, todas es condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada
no

preâmbulo deste termo;

4

V - dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar
na execução do contrato;

vl -

prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados

prontamente as reclamaçóes sobre a execução do contrato;

por
Yl.
_ j9"J9-l9g
CONTRATANTE

quaisquer danos, perdas

ou

e

etender

prejuízos causados diretamente ao

ou a terceiros decorrentes da execução do contrato;

vlll -

responder, civil e criminalmente, por todos os danos que vier a causar
direta ou
indiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros.
lX - prestar a gerantia técnica para o objeto deste contrato, nos termos do Termo de
Refêrêncie

Rua dos Andracras, 140
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PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que

seja,
tampouco aceìtar ou se comprometer e eceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens íinanceiras ou
beneficios de qualquer especie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato,
que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboredores
evenluais
subconlratados, caso permitida a subcontratação.

o

e

plnÁcRaro

sEGUNDo

Em atendimenlo à Lei Federal no 12.84612013 e ao Decreto Estadual no 60.i06/2014, a
CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção
e quaisquer oulros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou eslrangeiía, abstendo-se
de práticas como es seguintes:

l-

prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantegem indevida
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

a

agente

ll

-

comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

lll

-

compíovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fÍsica ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais inleresses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

lV

-

no locante a licilações e contratos:

e)

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

b)

impedir, perturbar ou fraudar
licitatório público;

c)

a

realização de qualquer alo de procedimento

afasler ou procurar afaster licilante, por meio de fraude ou oferecimento de

4',

vantagem de qualquer tipo;

d)

fraudar liciteção pública ou contrato dela decorrente

e)

criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de liciteção
pública ou celebrar contrato administrativg;

f)

obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos
inslrumentos contratuais: ou

g)

RLta dos

manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebredos
com a administração pública;

Andracias, 140
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dificultar etividade de investigeção ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusjve no âmbito das agências reguladoras e
dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

pnaÁcnlro rERcEtRo
O descumprimento das obrigações previstes nos Parágraíos Primeiro e Segundo desta Cláusula
Terceira poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do conlrato, a critéíio da
CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e,
tambem, da instauração do processo adminigtrativo de responsabilização de que tratam a Lei
Federâl n" 12.84612013 e o Decreto Estadual n" 60.106/2014.

cLÁusuLA QUARTA - DAs oBRtcAcÕEs po GgNTRATANTE
Ao CONTRATANTE cabe:
I - indicar formalmente o servidor responsável pelo acompanhemento e fiscalização da execução
do ajuste e, ainda, pelos contetos com a CONTRATADA:

ll - fornecer à CONTRATADA todos os dados e informaçóes necessários à execução do objeto
do contrato;

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

cLÁUsuLA egtNTA - DA FtscALtzACÃo po cqNTRATo
O CONTRATANTE exercerá a fiscalização contratual por intermédio do gestor do contrato, de
modo a assegurer o efetivo cumprimento das obrigeçóes ajusladas.

\.,

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CoNTRATADA, mesmo
perente terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto contratado,
inexislindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte do CONTRATÁNTE.

M
'1

PARAGRAFO SEGUNDO
A.ausência de comunicação, por parte do coNTMTANTE, referente a irregularidades ou falhas,
não exime a CONTRATADA do regular cumprimento das obrigeçôes prevÉtar neste contrato e
no ANEXO I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

o

objeto, será recebido provisoriamente em alé 05 (cinco) dias úteis, contados da dala da
entrega dos bens, acompanhado da respectiva nola fiscal/fatura.
PARAGRAFO PRIIì,IEIRO
Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a data, o
nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela secrelaria cJe
www. cps. sp. gov. br p;iqinir a
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Segurança Pública, ou documento equivalente, do servidor do coNTRATANTE responsável pelo
recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO
Constetadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:

I, se disser respeito à especiíicação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo e contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese
de substituição, a CoNTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
CONTRATANTE, no prezo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
ll. se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sue complemenlação
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de
complementação, a CoNTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
CoNTRATANTE, no prazo máximo de 0s (cinco) dias, conlados da notificação por éscrilo,
mantido o preço inicialmente contratado.

ou rescindir a

PARAGRAFO TERCEIRO

o

recebimento do objeto dar-se-á definitivamenle no prazo de os (cinco) dias úteie, após o
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e des
especificeções contratadas, mediante "Termo de Recebimento Definitivo" ou "Recibo", firmado
pelo servidor responsável.

cLÁusuLA

sETTMA

- po PRECOS

A coNTRATAoA obriga-se a fornecer o objeto deste contrato pelo preço de R$ 2í o,oo (duzentos
e dez reais), perfazendo o total de R$ í.050,00 (mil e cinquenta reais), mediante os seguintes

valoros unitários;

W
TOTAI-

QUAD
CONFECCIONADO EM MDF DE í2 MM,
REVESTIDO
LAMINADO
MELAMÍNICO, MOLDURA EM ALUMÍNIO
ANODIZADO, ACABAMENTO INVISIVEL
DOS PARAFUSOS, MEDINDO 2,OO X
1,20M (LARGURA X ALTURA), NA COR
BRILHANTE, COM
ACESSÓRIOS PARA
INSTALAÇÃO,

DE

01

BRANCO

A

SUPORTE PARA MARCADOR

UNID

05

R$210,00

R$1 050,00

E

APAGADOR, 01 ANO DE GARANTIA.
MARCA. QUAOROX
MODELO: OBC 07
PROCEDËNCIA: NACIONAL

Íluâ dos Andradas, 140
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PARAGRAFO PRIIVIEIRO
Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos direlos e indiretos
relacionados ao fornecimento, tais como lributos, remunerações, despesas financeiras e
quaisquer outras necessárias ao cumprimenlo do objelo desta licitação, inclusive gastos com
transporte.
PARAGRAFO SEGUNDO

Caso a CONTMTADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à
contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneíiciar-se desse regime tribulário diferenciado
por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei complementar Federal nô 12312006, não
poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas perante a Administração, tampouco requeíer
o reequilíbrio econômico-financeiro, com base na alegação de que a sua proposta levou em
consideração es vantagens daquele regime tributário diferenciado.
PARAGRAFO TERCEIRO
Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis.
CLAUSULA OITAVA

-

DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

No presente exercÍcio as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito
orçamentário desta Autarquia, UGE í0240í, PROGRAMA DE TRABALHOT 12 363 í039 5292
0000, FONTE DE RECURSO: 00í 001 00í, NATUREZA DE DESpESA: 33 90 30 4í
Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada nota
fiscal/fatura no protocolo delÍgL unielallclgl r€leçionadas no Termo de RefeÍ6rlcja ANExo l, à
vista do respectivo "Termo de Recebimento Definílivo" ou "Recibo", em conformidade com a
Cláusula Sexta deste inslrumento.
PARAGRAFO PRIMEIRO

As notas fiscejs/faturas que apresentarem jncorreções serão devolvidas à contratada e
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias, após e data de sua apresentação válida.

seu

(1

PARAGRAFO SEGUNDO

constitui condição para a íealização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da

contratada no "Cadastro lnformativo dos Créditos não Quitados de Orgãos e Entidades do Estado
de são Paulo - CADIN ÊSTADUAL', o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de
cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se daí pela comprovação, pela
contratada, de que os registros eslão suspensos, nos termos do artigo 80 da Lei Estadual no
12.799t2008.

PARAGRAFO TERCEIRO
Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conla corrente em nome da contratada
no Banco do Brasil S/4.

Rua dos Andradas, 140
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Administração Central

Gabinete da Superintendêncla
PARAGRAFO QUARTO

Havendo atíaso nos pegamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da
legislação aplicável, bem como juros moratóriós , a tazào de 0,5% (meio por cenlo) ao mês,
calculados "pró-reta tempore", em relação ao atraso verificado.

panÁcnlro eutNTo
DE
DOS
e

deverá constar:
do
no nola de êmôênho:
: no do orocesso: e
- identificacão da lJnidade,
no

CLÁUSULA DÉCIMA _ DA ALTERACÃO DA-QUANTIDADE DO OBJETO CONTRATADO
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o
limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial aluelizado do conlrato.

PARÁGRAFo ÚNIco
Eventual alleração será obrigatoriamenle formalizada pela cêlebração de prévio termo aditivo ao
presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal n. 8.666/1993.

CLÁUSULA OÉCIITIA PRIMEIRA

-

OA.RESGISÃO

o

contrato poderá ser rescindido, na forma, com es consequências e pelos motrvos previslos
nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nô 8,666/i 993.
PARÁGRAFO ÚNICO

A CoNTRATADA reconhece desde já os direitos do CoNTRATANTE nos casos de rescisão
administrativa, prevista no artigo 79 dâ Lei Federal n. 8.666/.í9g3.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DAS SANCÕES PABA O CASO DE.INADIMPLEMENTO

A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contrater com a Administraçâo direta e indireta do
Estado de são Paulo, pero prazo de até 0s (cinco) anos, se vier e praticar quaisquer atos
previstos no artigo 70 da Lei Federal no 10,5)0, de 17 de julho de 2002, ,"rn prejuizo
da
responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

Rua dos Andrad.rs, 140
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pnaÁenaro

PRtMEtRo

A sanção de que trata o capuÍ desta Cláusula poderá ser aplicada juntamenle com as mullas
previstas na Resoluçáo cuja cópia constitui ANEXO lV do Edital indicado no preâmbulo desie
instrumento, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no
CAUFESP, no "Sislema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas - eSanções", no endereço www. esancoes.sp.gov, br, e também no "Cadastro Nacional de Empresas
lnidôneas e Suspensas - CElS", no endereço http://www. portaltransparencia.gov. br/ceis.

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

O CONTRATANTE reserva-se no direito de desconiar des faturas os valores correspondentês
às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contretuais, ou,
quando for o caso, efeluará a cobrança judicielmente.
PARÁGRAFo QUARTo

A prática de alos que atentem contra o

patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra
princÍpios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituií fraude ou
corrupção, durante a licitação ou ao longo da execuçáo do contrato, será objeto de insteuração
de processo edministrativo de responsabilização nos termos da Lei Fedêral n" 12.8461 2O13 e do
Decreto Estadual no 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções adminislrativas
previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal no 8,666/1993, e no arligo 70 da Lei Federal no
10.520t2002.

cLÁusuLA p.EcrMA TERcEtRA - pA

GARAN_T|A oE

ExEcucÃo coNTRATUAL

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

cLÁUsuLA pEctMA QUARTA

- otspostÇQEs

Fica ajustado, ainda, que:

0[ì\

a. o Edital mencionado no preâmbulo e seus anexos.
b. a proposla apíesenlada pela CONTRATADA;

ll. Aplicam-se às omissões desle contíato as disposiçôes normativas indicadas no preâmbulo
deste Termo de Contrato e demais disposições regulamentares pertinentes.

lll. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Contrato, não resolvidas

na

esfera administraliva, será competente o foro da comerca da capital do Estado de são paulo,

Ruâ dos Andradas, 140
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E assim, por estarem as partes justas e conlratadas, foi lavrado o presente instrumento 02 (duas)

vias de igual teor e forma que, lido e achedo coníorme pelâ CONTRATADA e

pela

coNTRATANTË, vai porelas assinado para que produze todos os efeitos de Direito, na presença
das testemunhas abaixo identificadas.
São Paulo, I d

LAURA M. J
Diretora

de \ u' ru ito

de 20í9,

HENRIQUE SILVA
Proprietário

TESTEMUNHAS

-.,{,.u.,,r

!,,;;i^i,

HËli, lL

./,i

i

,,i* './

L..=__-s"
.

^.*5ï,"'

&*"."Q. lue&y. "("+.*-a
'Éa1-<i

Nome:

RG: Jí, ti8l

K.,1-,,.-u)t'
'+'
8n-(,

I

rci?-lt

*s$;"
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ANEXO A
TERMo oe RereRÊructn

í.

ESPECIFICAÇÃo Do oBJETo

IT

U

DESCRIçÃo DETALHADA

MENS

MÃCNËrco, coNFËcôrounoô
MDF DE 12
MM, REVEST|Do DE t-AMtNADo tuenuÍrutco, MoLDURA EM
ALUMINIO ANoDIZADo, ACABAMENTo Irtv|sÍvrI DoS
PARAFUSOS, MEDINDO 2,OO X 1,20 M (LARGURA X ALTURA),
NA COR BRANCO BRILHANTE, COM ACESSORIOS PARA A
TNSTALAçÃo, supoRTE PARA MARCADoR E ApAcADoR, 01 UNID,
ANO DE GARANTIA.

QUANT

QUADRO NÃo

01

05

MARCA: QUADROX
MODELO: OBc 07
pnoceoÊructa: NACtoNAL

2. DA QUANTIDADE DE ENTREGA

ìtx

_oE
rr. N

UÃC

õÊ9
rquNrcÍpro

cóD

UNIDADE DË DNSINO

à1 = x

E!è
oôrú

si

È

9ü

.õ@
:,(!
PINDAMONHANGABA

133

IA'I'U(: DE PINDAMONHANGAEA

3

SOROCl\BA

26+
246

ETEC DE SOROCAIIA

1

ITA'I'IBA

}A'I'UC DË I'IATIBA

.
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3. LOCAL DE ENTREGA
3.1. A entrega dos produtos objeto deste contrâto deve ser feita nas Unidades relacionadas
abaixo, de segunda a sexta-feirs daa 8:00 àe í2:00 e das í3:00 à í7:00 horas, correndo por
conta da conlratada todas âs despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
cod.
133

Unidade de Ensiuo

Telefone

l:Ìbricio lJias (SÌ) 62), 4010

Rorlovia Vereador

IìATEC DE

^bel
CEP 1244 5-010 - Pindanronhangaba/SP

PINDAMONHANGABA

264

ETNC DE SOIÌOCAEA

246

FATEC DE ITATIBA

Telelone

3648-4756

Rua Costa Rica, 60 - JardirÌì Paroda do AIto
Teìel'one
-082
-09
5 3

- 18025-805

Rua Daniel l'cçanha dc Muracs,200 - Jardinr Salcssi
CHP 13

2

Tele[one

5I- 140 - ltatiba/SP

4524-322r

4. DA GARANTIA DE PRODUTO
4.1 . O prazo de garantia do objeto da licitação, seíá de í 2

(doze) meses, contra qualquer defeito
fabricação
de
e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio, contados da data do
recebimento definilivo do mesmo.

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

&
Q\.,
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aesoluçÃo
RESoLUçÃo

sDEcï

No

Su peri n

tendência

REFERENTE A pENALIoAoES

í2, DE 2g-g-2o14.

Dispóe sobre a aplicação da penalidade de multa prevista nas Leis federais no 8.666, de 21 de
junho de 1993 e no 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei estadual n" 6.544, de22 de novembro
de 1989, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
lnovação.

o

SEcRETÁRro DE DESENVoLVTMENTo EcoNoMtco, crÊrucra, TEcNoLoGtA E
truOVnçÃO, com fundamento no disposto no artigo 3ô do Decrelo no 31.138, de 09 de janeiro de
,1990,
RESOLVE:

Art.

1o. Na aplicação das mullas previstas nos artigos 79, 80 e 81, inciso ll, da Lei Estadual no
6.544, de 22, de novembro de í989, nos artigos 86 e 87, inciso ll, da Lei FedeÍal nô 9.666, de
21, de junho de 1993, e no artigo 70 da Lei Federal no 10.520, de 17, de julho de 2002, serâo
observadas as disposições destâ ResoluÇão.

Art. 2'. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirer o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administraçáo, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multe, na forma
estabelecida no arligo 5o desta Resolução.

Art, 3'. O alraso injustificado na execução do objeto do contrato sujeitará o contratado à mulla
de mora, observado o seguinte:
|

- em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contÍnuos:

a) para atrasos de até 30 (trinta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso
calculados sobre o valor globel do contrato;

b) pare atrasos superiores a 30 (trinta) dias: multa de
de alraso, calculados sobre o valor global do contrato;

O,4o/o

(quatro décimos por cento) por dia

ll - em se tratando de execução de obras ou de serviços de engenharia:
e) pera contratos com valor de alé R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 0,2o/o (dois décimos
por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da parcela da obrigaçáo contratual não
cumprida;

b) para contratos com valor de Rg 100.000,01 (cem mìl reâis e um centavo) até R$ 500,000,00
(quinhontos mil reais): mulla de 0,3% (três decimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre
o valor da obrigação contíatual não cumprida; e

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

lll

em se tratando de serviços contínuos: multa de 30% (trinta por cento) por dia

de

inexecução, calculados sobre o valor diário do contrato.

Sío

O valor das multes previstas neste artigo não podeíá exceder a 25% (vinte e cinco por
cento) do saldo financeiro ainda não realizado do contrato.

S2o A mulla pelo atraso injustificado na execução do objeto do contrato será calculada a partir
do primeiro dia útil seguinte àquele em que a obrigação avençada deveria ter sido cumprida.
Art.40. A inexecução parcial do contrato sujeitará o contratado à multa de morâ, observado o
seguinte.

f-

em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contÍnuos: multa de 10o/o (dez
por cento) incidenle sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;
ll

-

em se tretendo de execuçáo de obras ou serviços de engenharia ou de serviÇos contínuos:

a) para contretos com valor de ate Rg 100.000,00 (cem mil reais): multa de 30% (trinta por cento)

incidente sobre o valor da parcela não cumprida do contralo;

b) para contretos com valor de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até Rg 500.000,00
(quinhentos mil reais): multa de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da parcela não
cumprida do contratoi

c) para contratos com valor igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um
centâvo): multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da parcela não cumprida do
contralo;

lll-

em setratandode serviços contÍnuos: multa de 20% (vinte por cento) por dia de inexecução,
calculados sobíe o valor diário do contreto.

Art. 50. A inexecução iotal do contrato sujeitará o contrâtado à multa de mora, observado

o

seguinte:

lll

-

em se tretando de compras ou de prestação de serviços conlínuos ou não, multa de
(vinte por cenlo) incidente sobre o valor global do contrato;

20olo

em se tratando de execução de obras ou serviços de engenharia ou de serviços continuos:

a) para conlratos com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 20% (vinte por cento)
incidenle sobre o valor global do contíato;

b) pera contratos com valor de R$ 100,000,01 (cem mil reais e um centavo) até Rg 500.000,00
(quinhentos mil reais): multa de 15% (quinze por cento) incidenle sobre o valor global do contrato;

c) para contratos com valor iguel ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e
cenlevo): multa de 10% (dez por cento) incidenle sobre o valor global do contrato.
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Art. 6". Configurada a ocorrência de hipótese ensejadora de aplicação da penalidade de multa,
o adjudicatário ou o contratado será notificado para, querendo, apresentar defesa prévia no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro die subsequente à data da sua notìficação.
$1o Recebida a defesa, a autoridade competente deverá se manifestar motivadamente sobre o
acolhimento ou rejeição das razões apresenladas, concluindo pela aplicação ou nâo da
penalidade, dando ciência inequivoca ao adjudicatário ou contratado.

$2'A decisão que dispuser sobre

a aplicação da multa será publicada no Diário Oficìal do Estado
e deverá conter o respectivo velor, o prazo paía seu pagamento e a data a parlir da qual o valor

da multa sofrerá coneção monetária.
$3o O adjudicatário ou

o contralado será notìficado da decisáo, da qual cabeíá recurso a ser
prezo
apresentado no
de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimenlo da notificação.
$4ô A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial do Estado, sem prejuÍzo da notificação
do adjudicatário ou conlratado.

Art. 7", Ao termino do regular processo administrativo, garanlidos o contraditório e a ampla
defesa, a multa aplicada será descontada da garantia do respectivo conlratado.
$10 Se a multa aplicada for superior ao valor da garentia prestada, além da perda desta, o
contratedo responderá por sue complementaçáo, mediante descontos nos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração até sue total quitação.

$2'Inexistíndo pagamentos a serem realizados, o contratado recolherá o valor ao cofre público
estadual, na forma prevista na legislação em vigor.

$3" Decorrido o prazo estabelecido sem o pegamento da multa aplicada serão adotadas as
providências pertinentes volladas à sua cobranÇa judicial,

Art. 8o. As mullas de que trata esta Resolução serão aplicedas sem prejuízo da cominação das
demais senções administrativas previstas na Lei Federal no 8.666, de 1993, na Lei Federal no
'10,520, de 2OO2 e na Lei Estadual 6,544, de 1989.

Art, 90. Os edilais de licilação deverão fazer menção expressa às normas estabelecidas neste
Resolução, cujo texto deverá integrar os respectivos edilais e contralos, na forma de anexo,

Art. 10. As disposições desta Resolução aplicam-se também às contíatações resultantes
procedimentos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação.

de

Art. 11. Esta Resolução ontrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogada
Resolução SCTDE

(.

-1 ,

a

de 22 de fevereiro de 1994.

) Republicade por ter saído, no DOE , de 29-03-2014, Seção I, páginas, 116 e 117, com
incorreções no original.

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e lnovação
GABINETE DO SECRETÁRIO
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TERMO OE CIÊNCIA E DE NOTIFICAçÃO
CONTRATANTE: CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAçAO TECNOLOGICA "PAULA

SOUZA'
CONTRATADA: EDUARDO H. SILVA _ ME
CoNTRATO N'069/20í9
OBJETO: AAUISIçÃO DE QUADRO NÃO MAGNÉTICO E QUADRO DE AVISO

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados
1. Estamos ClÉNTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dedos abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução
n'O1l2O11 do TCESP:
c) além de disponíveis no processo elelrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oíicial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Conlas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar no 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciandose, e partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de
Processo Cìvil;
d) Qualquer alteração de endereço

- residencial ou eletronico
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

-

ou telefones de conteto deverá

ry

2. Demo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhemento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação
b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legaìs e regimentais, exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo,
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GOVERNO DO ESTADO

Adnrinistração Central
Gabinete da su perintend ência
GÉsroR oo óngÃo/rrurtonor:
Nome: Lâura lV, J. Laganá
Cargo: Diretora Su perinterìdente
CPF: 005.923.818-62

Data de Nascimenlo:

20 /09 /

1955

EndeÍeço residencial: Rua João Rarnalho, 586
E-mail lnstitucional: q d s (Q c ps.s p.g ov. b r
E-mail pessoal:
Telefone:

(1

la u ra

lag

ana@

-

Apto, 242b

-

CEP.05.008-001

-

Pefdizes

-

5ão Pdulo/SP

uol.co m. br

1) 3324-3303

LAURA M.

J

Gestora

Eesp-ç-nsávçlsguÊ-eEEllêlem- jugle:
Pelo CONTRATANT.!

Pela CONTRATADA

Nome: Laura M. l. Laganá

Nome: Eduardo Henriq ue Silva

Cargo: Diretorâ

Cargo: Proprìetário

Su

perintenderrte

CPF: 005.923.818-62

CPFr 328,876.908-50

Data de Nascimento: 20l09/1955
Endereço residencial: Rua João Ramalho, 586

Apto. 242b

-

CEP, 05,008-00'l Perdizes

-

*

São

Data de Nascimenlo: 09 / 1 0 / 1984
Endereço residencial: Rua Sergio Antunes de
Andrade, N'427 - Jd, Das Oliveiras-. ltaim Paulista

Paulo/SP,

-

E-mail lnstitucional: gd s(q) cps.s p,g ov, br
E-mail pessoal: la u ra la g a n a @ uo L co m, br

E-mail lnsiitucional: eduarclo-refilÍ@outlook,com

Telefone:

Telefone:

(1

1) 3324-3303

LAURA M. J.
Diretora

rìua dosArìciradâs,

l40.

santa rfisènia r

5ão PaLrlo/SP

E-mail pessoal:
(1

1

-

CEP; 08122-110

ed u.

h s (Q

hotma il.co m

) 2688-8631/95205-6340

SILVA
Proprietário

rïïül:33,iï3?ï'i'ur,o. rr, r ret.: (11) 3324.3300

