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TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CENTRO
EsrAouAL oe eoucnçÃo recruotóctcn "pAULA souzA"
- CEETEPS, E A EMPRESA PIIAR CEREAIS LTDA. EPP E
TENDo poR oBJETo A AeutstçÃo DE RAçÃo pARA
suírr¡os pnnn Às u¡¡roao¡s oa nee lÃo DE FRANCA,
COM ENTREGA PARCELADA,

O Estado de São Paulo, por intermédio do CENTRO ESTADUAT

of

eoUCaçÃO reCfrlOLóelCn

"pnUU

SOUZA", autarqu¡a de regime especial, nos termos do artigo 15 da Lei Estadual ne 952, de 30.0f.76,

criado pelo Decreto-lei de 06.10.69, s¡to Rua dos Andradas, L40 - Bairro Santa lfigênia - São Paulo/SP,
CNPJ ne 62.823.257/0001-09, lnscrição Estadual lsenta, compareceram de um lado, o CENTRO acima
mencionado, representado por sua Diretora Superintendente, a Professora Laura M. J. Laganá, RG ne
7.71'5.675-4, CPF ne 005.923.818-62, daqui em diante simplesmente designado como CONTRATANTE, no

uso da competência conferida pelo Decreto-Le¡ Estadual ne 233, de 28 de abril de 1970, e pttAR
CEREAIS LTDA - EPP, Sita a Avenida Anton¡o Lacerda, 955 L, Zona lndustr¡al, CEp: 18185-000 - pilar do
Sul/SP. Telefone (15)3278-3600 Ramâl:200, CNPJ. ne 05.098.638/0001-20, Inscrição Estadual
527 .071,.67LL77, representad¿ por seu Sócìo Administrador, Sr. ANTONIO CHARLES DO NASCIMËNTO,
RG ne 28.503.052-8, CPF ne 175.335.298-39 em face da adjudicação efetuada no Pregão Eletrôn¡co
indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se às dìsposições
previstas na Lei Federal ne L0.520/2002, no Decreto Estadual n" 49.722/2005 e pelo regulamento anexo
à Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006, aplicando-se, subsid¡ariamente, no que couberem, as
disposições da Lei Federal ns 8.666/1993, do Decreto Estadual n' 47.29712002, do regulamento anexo à
Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2OO2, e dema¡s normas regulamentares apl¡cáveis à espécie,

mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e ace¡tam:
CtÁUSutA PRIMEIRA - Do oBJETo
Constituì objeto do presente instrumento a aqu¡s¡ção de AeUtStçÃO DE RAçÃO PARA SUíNOS PARA ÀS
UNIDADES DA REGIÃO DE FRANCA, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do

Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo
adm ¡nistrativo em epígrafe.

ilÌ

CLÁUSULA SEGUNDA - Dos PRAzoS. LocAIs E coNDIcöEs DE ENTREGA

('/
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licitacão, em conformidade com o cronoerama de entregas e no(s) local(is) indicadolsì no Termo de
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Referência, que const¡tui ANExO

ldo Edital,

peRÁeR¡ro PRtMEtRo
O resÞect¡vo cronoqrama de entresa será em conform¡dade com o ANEXO l.

ptRÁcRn¡o sEGuNDo
O cronograma de entregas não fixará prazo inferior a 15 (quinze) dias, para o iníc¡o do fornecimento
PARÁ6RAFO TERCEIRO

a cr¡tério do contratante,
dentro dos limites legais, estima-se o prazo para entrega total do objeto l¡citado 150 (cento e
Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada,
cinquenta) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato.
PARAGRAFO QUARTO

Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquis¡ção dos produtos.
PARÁGRAFO QUINTO

Dur¿nte o período de garantia deverão ser substituídas, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, peças

ou partes defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do produto, devidamente
com provado.
CLÁUSULA TERcEIRA - DA5 oBRIGAcöE5 DA coNTRATADA

À COrufnnfnOa, além das obr¡gações constantes do Termo de Referência, que const¡tui ANEXO ldo
Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas
federale estadual sobre l¡c¡tações, cabe:
| - zelar pela fiel execução deste contrato, ut¡lizando-se de todos os recursos materiais e humanos
necessá rios;

ll - designar o responsável pelo acompanhamento da execução das ativ¡dades e pelos contatos com o
CONTRATANTE;

lll - responder pelos encargos trabalhistas, prevìdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes
da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Le¡ Federal n" 8.666/1993;

lV - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de hab¡litação e qualif¡cação ex¡gidas na licitação indicada no preâmbulo deste

lr'1
I

((,

termo;
V - dar ciência imed¡ata e por escrito âo CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na
execução do contrato;
VI - prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarec¡mentos solic¡tados e atender prontamente as
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reclamações sobre a execução do contrato;
Vll - responder por qua¡squer danos, perdas ou prejuízos causados d¡retamente ao CONTRATANTE ou

a

terceiros decorrentes da execução do contrato;
Vlll - prestar a garantia técn¡ca para o objeto deste contrato, nos termos do Termo de Referência.
lX - responder, civil e criminalmente, por todos os danos que vier a causar direta ou ind¡retamente, ao
CONTRATANTE ou a terceiros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própriã ou por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie relacionados de forma direta ou ind¡reta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado,

ainda, peloS Seus prepostos, colabOradores

e

eventuais subcontratados, Caso permit¡da

a

subcontratação,
PARÁGRAFO SEGUNDO
Em atend¡mento à Le¡ Federat ne 12.846/2013 e ao Decreto Estadual ne 60.70612074, a GoNTRATADA se

compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos
lesivos à Administração Pública, nacionalou estrange¡ra, abstendo-se de prát¡cas como as seguintes:

tllt-

prometer, oferecer ou dar, d¡reta ou ind¡retamente, vantagem indevida a agente público, ou
a terceira pessoa a ele relacionada;
com provada mente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
prática dos atos ilícitos prev¡stos em Le¡;
com provadamente, util¡zar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a ìdentidade dos benef¡c¡ários dos atos praticados;
no tocante a licitações e contratos:

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combìnação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedìmento licitatório público;
impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
b)

a)

l¡c¡tatór¡o públicoi

c)

afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
d)
criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juríd¡ca para participar de
e)
licitação pública ou celebrar contrato admin¡strativo;

f)

obtervantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações
ou prorrogações de contratos celebrados com a admin¡stração pública, sem autorização
em Iei, no ato convocatór¡o da licitação pública ou nos respectìvos instrumentos
contratuais; ou
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g)

manipular ou fraudar o equ¡líbr¡o econômico-fina nceiro dos contratos celebrados

com a administração pú blica;
V

-

dif¡cultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos,
ou interv¡r em sua atuação, inclusive no âmbito das agêncìas reguladoras e dos órgãos de
fiscalização do sistema financeîro nacional,

PARÁGRAFO TERCEIRO

O descumpr¡mento das obrigações previstas nos Parágrafos Pr¡me¡ro e Segundo desta Cláusula Terceira

poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério da CONTRATANTE, sem
prejuízo da aplicação das sanções pena¡s e adm¡n¡strat¡vas cabíveis e, também, da ¡nstauração do
processo administrat¡vo de responsabilização de que tratam a Lei Federal ns 12.846/2013 e o Decreto
Estad ual ne 60.1.06/201.4.

CLÁUSUtA QUARTA - DAs oBRIGACÕEs Do CoNTRATANTE
Ao CONTRATANTE cabe:

l-

indicar formalmente o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do
ajuste e, a¡nda, pelos contatos com a CONTRATADA;

ll - fornecer à CONTRATADA todos os dâdos e informações

necessários

à

execução do objeto do

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

- permit¡r

aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo acesso às áreas físicas envolvidas na

execução deste contrato;

cLÁUsutA QUINTA - DA FIScALIzAcÃo Do coNTRATo
O CONTRATANTE exercerá a fiscalização contratual por intermédio do gestor do contrato, de modo

a

assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO

A fiscalizaçâo não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo perante
terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto contratado, inexistindo, em
qualquer hìpótese, corresponsabilidade por parte do CoNTRATANTE.
PARAGRAFO SEGUNDO

A ausência de comunicâção, por parte do CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas, não
exime a CONTRATADA do regular cumprimento das obr¡gações prev¡stas neste contrato e no ANEXO I
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do Edital.
CLÁUSUIA SEXTA - DAs coNDIcÕEs DE RECEBIMENTo Do oBJETo

O objeto, em cada uma de suas parcelas, será receb¡do provisor¡amente em até 05 (cinco) dias úteis,
contados da data da entrega dos bens, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura.
PARAGRAFO PRIMEIRO

Por ocasião da entrega, a coNTRATADA deverá colher no comprovante respect¡vo a data, o nome, o
car8o, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, ou
documento equivalente, do servidor do CONTRATANTE responsável pelo recebimento.
PARAGRAFO SEGUNDO

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:
I. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determ¡nando sua substituição ou

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na h¡pótese de substituição, a
CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de
05 (cinco) dias, contados da notif¡cação por escrito, mantido o preço inic¡almente contratado;

ll.5e disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação

ou

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na h¡pótese de complementação, a
CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de
05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
PARAGRAFO TERCEIRO
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento

provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratâdas,
mediante "Termo de Recebimento Def¡n¡tivo" ou "Recibo", firmado pelo servidor responsável.

clÁusuLA sÉTtMA- Do pREços

A

CoNTRATADA obriga-se a fornecer o ob¡eto deste contrato pelo valor
(cinquenta e dois mil e o¡tenta reais), mediante os seguintes valores unitários:

01

RACAO PARA ENGORDA DE SUINOS

sAco 40

1"240

KG

total de Rs 5z.ogo,oo

Rs 42,00

TOTAL

Rs s2.080,00
R$ 52.080,00
s/ 16
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pnnÁennço PRtMEtRo
Nos preços acima estão incluÍdos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e ind¡retos
relacionados ao fornecimento, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer
outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclus¡ve gastos com transporte
PARÁGRAFO SEGUNDO

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional

e, por causa superveniente à contratação,

perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, a¡nda,
torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributário diferenciado por incorrer em alguma das

vedações previstas na Lei Complementar Federal ne 72312006, não poderá deixar de cumprir as
obrigações avençadas perante a Administração, tampouco requerer o reequilíbrio econômicofinanceiro, com base na alegação de que a sua proposta levou em consideração as vantagens daquele
reg¡me tr¡butá rio d iferenciado.
PARAGRAFO TERCEIRO
Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis.

CLAUSULA OITAVA. DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar a categoria econômica 33
90 30 81, da Unidade Gestora 10240L, Programa de Trabalho: 12 363 1039 5292 0000, Fonte de
Recurso 001001001,

Un

idade orça mentária:10063

CLÁUSUTA NONA - DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada nota
fîscal/fatura na(s) unidade(s) relacionadas no Termo de Referência ANEXO l, à vista do respectivo
"Termo de Receb¡mento Definitivo" ou "Recibo", em conformìdade com a Cláusula Sexta deste
instrumento.
PARAGRAFO PRIMEIRO

As notas fiscaisfaturas que apresentarem incorreçöes serão devolvidas à contratada e seu vencimento

ocorrerá em 30 (tr¡nta) dias, após a data de sua apresentação válida.
PARAGRAFO SEGUNDO

Constitu¡ condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da contratada
no "Cadastro lnformativo dos Créditos não Quitados de órgãos e Ent¡dades do Estado de São Pâulo

-

ocasião da realização de cada pagamento O
cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela contratada, de que os registros
estão suspensos, nos termos do art¡go 8e da Le¡ Estadual np 12.799/2008.
CADIN ESTADUAL",

o qual deverá ser consultado por
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PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serão feitos mediante créd¡to aberto em conta corrente em nome da contratada no
Banco do Brasil S/4.
PARAGRAFO QUARTO

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da
legislação aplìcável, bem como juros moratór¡os, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados
"pró-rata tempore", em relação ao atraso verìficado.
PARAGRAFO QUINTO

Alsl Notalsl F¡scal/fatura deverá ser emit¡cla em nome do

-

TECNOTóGICA "PAULA SOUZA''

RUA DOS ANDRADAS, 140

-

CENTRO ESTADUAL DE EDUCACÃO

SANTA IFIGENIA - CEP. 01208-OOO

-

SÃO

pAUto/sp - cNpJ Ne 62.823.257lOO01-09. tNSCRtCÃO ESTADUAL ISENTA. encaminhada à cada unidade
recebedora. de oue obrisatoriamente deverá constar:
- ns do contrato;

- ns nota de emoenho;
- ns do processo: e
- identificacão da Unidade com endereco de entresa'
CLÁUSULA DÉCIMA

A

CONTRATADA

-

DA ALTERACÃO DA QUANTIDADÊ DO OBJETO CONTRATADO

fica obrigada a ace¡tar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários no objeto, a cr¡tério exclusivo do CONTRATANTE, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor in¡cialatualizado do contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO

Eventual alteração será obr¡gatoriamente formalizada pela celebração de prévio termo adit¡vo ao
presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal ns 8.666/1993

-

CLÁU5ULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA RESCISÄO

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos nos art¡gos

aL>

77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal ne 8.666/1993.
0
PARÁGRAFO ÚNICO
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A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa,

prevista no artigo 79 da Le¡ Federal ne 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

.

DAS SANCõES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

A CONTRATADA ficará impedida de licìtar e contratar com a Admìn¡stração direta e ind¡reta do Estado
de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se v¡er a praticar quaisquer atos previstos no artigo 7s
da Lei Federal ns 10.520, de 17 de julho de 2002, sem prejuízo da responsabilidade c¡vil ou criminal,
q ua

ndo cou ber.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A sanção de que trata o cdput desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas

na Resolução cuja cópia constitui ANEXO lV do Edital indicado no preâmbulo deste instrumento,
garantido o exercÍcìo de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP, no "s¡stema
Eletrôn¡co de Aplicação e Reg¡stro de 5anções Administrat¡vas - e-sanções", no endereço
www.esancoes.sp.gov. br, e também no "Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas

-

CElS",

no endereço http://www.portãltransparenc¡a.Bov.br/ceìs.
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 descontar das faturas os valores correspondentes às multas

que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou, quando for o
caso, efetuará a cobrança judicialmente.
PARÁGRAFO qUARTO

A prática de atos que atentem contra o patrimônìo públìco nacional ou estrangeiro, contra princípios da

administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a
licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de
60.LO6/201'4,
responsabilização nos termos da Leì Federal ne L2.8461 2013 e do Decreto Estadual
^e
sem prejuízo da aplicação das sanções admin¡strativas prev¡stas nos art¡gos 87 e 88 da Lei Federal ne
8.66611993, e no art¡go 7q da Lei Federal ns 1'0.52012002.

cLÁUsutA DÉcIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCÃO CONTRATUAL

Não será exigida a apresentação de garantia para a contratação que const¡tui objeto do presente
instrumento.
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cLÁusur-r oÉcttvtn euanrn

- otspostcÕrs

rlrunls

Fica ajustado, ainda, que:

a. o Edital mencionado no preâmbulo e seus anexos.
b. a proposta apresentada pela CONTRATADA;

ll.

Aplicam-se às omìssões deste contrato as disposições normativas indicadas no preâmbulo deste
Termo de Contrato e demaìs disposìções regulamentares pertinentes

lll.

para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Contrâto, não resolvidas na esfera
admìnistrat¡va, será competente o foro da Comarca da Capitaldo Estado de São Paulo'

por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento 02 (duas) vias
de igualteor e forma que, lido e achado conforme pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE, vai por elas
assinado para que produza todos os efe¡tos de D¡reito, na presença das testemunhas abaixo
E assim,

identificadas.
são Paulo,JJ

de

zotl

CONTRATADA

CONTRATANTE

LAURA M,

de_---J{,¡Y-.v J<r

ANTONIO CHARTES DO NASCIMENTO

J

Sóc¡o Admin¡strador

Diretora

TESTEMUNHAS

It..";
Nome:

Ll"'r'tl-Ê.aquct Ftellen Flgueinedo

$i!'¡'å

l:a sl3.:: ltcnrm Admirrd'¡t¡\,0 I

r\u !'Y ,.ìí r. 'ìì-c'

RG: q

ì
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ANEXO A

TERMo DE nerrRÊructn

r

- esrrcrrtcnçÃo

Do oBJETo

RACAO PARA SUINOS; COMPOSTA DE MILHO
INTEGRAL MOIDO,FARELO DE SOJA, CALCARIO
CALCITICO, CLORETO DE SODIO, FOSFATO
BIOCALCICO; PREM lX MINERAL, VITAMINICO
AMINOACIDO, FARELO DE TRIGO; SUBSTITUTOS:
FARELO DE ALFAFA, ALGODAO, AMENDOIM,
GERGELIM, GIRASSOL, MANDIOCA, ARROZ
DESENGORDURADO; OLEO BRUTO DE SOJA,
GLUTEN DE MILHO, MELACO, SORGO INTEGRAL
MOIDO, POLPA DE DENDE; HENRIQUECIDO POR
VITAMINAS: A 4000,000U1/KG, 81 1,200MG, 812
15,OOOMG, 82 1,O5OMG, D3 IOOO,OOOUI/KG, E

01

11,000 UllKG; K3 2,s00MG, ACIDO FOLICO
0,600MG, ACIDO PANTATENICO 12,OOOMG,
ANTIOXIDANTE O,O10MG, ZINCO TO,OOOMG;
CLORETO DE COLINA 6O,OOOMG, COBALTO sAco 40
O,IOOMG, COBRE 8,OOOMG, FERRO 4s,OOOMG,
IODO O,420MG; MANGANES 15,000MG, NIACINA
23,000MG, SELENIO 0,300MG; COM NIVEIS DE
GARANTIA DE PROTEINA BRUTA (MìNIMO) 16,50%,

KG

7240

R5 42,00

R5 s2.080,oo

EXTRATO ETEREO (MlNlMO) 3,0O%, CALCIO

(MAX|Mo) o,74%; FosFoRo (MlN.)

0,40%,

MATERIA FIBROSA (MAX') 3,ZOo/"MAT MINERAL

(MAX.) s,3o%, UMIDADE (MAX.)

13,0O%l

EMBALADO EM SACOS DE 40 KG; PRODUTO RACAO
PARA ENGORDA DE SUìNOS, UTILIZACAO DOS 111
DIAS DE IDADE ATE O ABATE; ROTULO COM NR.

LOTE,
FABR

FORMULA, DATA

DE

ICACAO/VALIDADE, MODO DE USAR.

MARCA: NUTRIPAR
PROCEDÊNCIA: NACIONAL

(
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Adm¡n¡stração Central
Gabinete da Super¡ntendênc¡a

2. DO LOCAI DE ENTREGA

2.f

A entrega dos produtos objeto deste contrato deve ser feita nos endereços relacionados abaixo,
de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00 e das 13:oo à 17:OO horas, correndo por conta da
contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tr¡butos, encargos trabalhìstas
e previdenciários decorrentes do fornecimento.

ETEC ANTONIO JUNQUEIRA DA VEIGA

Fazenda Baixada, s/ne - Ca¡xa Postal 68

033

14540-000
IGARAPAVA
(161 3772-1874
ETEC PROFESSOR CARMETINO CORREIA IUNIOR

Rodovia când¡do Portinar¡, km 405

046

city Petrópolis

-

14407-000
FRANCA

(16) 3703-803s

/

7712 /8226 /3703-7772

ETEC PROFESSOR FRANCISCO DOS SANTOS

Rodov¡a Conde Francisco Matarazzo Júnior, km 127

os7

14200-000
SÃo SIMÃo
(16) 3984-141s

/ 3984-r7s2

ETEC LAURINDO ALVES DE QUEIROZ

Fazenda Lageado, s/ne

079

14530-000
MIGUELóPOLIS

(16) 383s 1370
ETEC MANOET DOS REIS ARAÚJO

083

Avenida Pa rìs ns 79
13670-000
SANTA RITA DO P. QUATRO

(19) 3s82-2100
3. DA VALIDADE DO PRODUTO

3.1.

O prazo de validade do objeto da licitação, será de 12 (doze) meses, contra qualquer defeito de
fabricação e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio, contados da data do

recebimento def¡n¡tivo do mesmo.

7.2

Todas as despesas havidas no período da validade, substìtuição do produto, transporte, mão-deobra e manutenção do bem correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo a CONTRATANTE
qua isq uer ôn us.
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ANEXO B

t¡Rruo oe ctÊr'¡cl¡ ¡ or ¡¡or¡rtc¡çÃo
coNTRATANTE:
CONTRATADA:

CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE eOUCnçÃO

CONTRATO:

Ne LL4|ZOLT

oBJETO:

AQUISIçÃO Oe

recruo¡.óelc¡ "pauu souza"

PILAR CEREAIS LTDA - EPP

naçÃo pnn¡ sufruos p¡nn Às

UNIDADES

O¡

RrCtÃO Or

FRANCA

nte, do Termo acima identificado, e, cientes
julgamento, damodo seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento
nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
final e sua publicação e, se for o câso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e
Na qualidade de Contratante e Contratado, respect

¡va me

regimenta¡s, exercer o dìreito da defesa, interpor recursos e o mais que couber'

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisöes que vierem a ser
tomados, relatìvamente ao aludido processo, serão publicados no Dìár¡o Oficialdo Estado, Caderno do Poder
Le8¡slat¡vo, parte do Tribunal de contas do Estado de são Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar n'709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados

são

Paulo,.i/de r.'o-¡
IJ

Á'

de 2017.

CONTRATANTE

Nome: Laura M. J. Laganá
Cargo: D¡retora Superintendente
E-mail lnst¡tucional: gds

@

cps.s p.gov.

b

r

E-mail

LAURA M.

J

CONTRATADA

Nome: Antonio Charles do Nascimento
Cargo: Sócio Ad

m

in¡strador

E-mail lnstitucional: licita.pila r@ pila rcerea is.com. br

.com,br

E-mail

ANTONIO CHARLES DO NASCIMENTO

L3l
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nrsoluçÃo

REFERENTE A PENALIDADES SDEcrl Ne 12, DE

2a-3'2ot4'

junho de
Dispöe sobre a aplicação da penalidade de multa prevista nas Leis federais ne 8 666, de 21 de
1993 e np L0.520, de 17 de julho de 2002, e na Le¡ estadual ne 6.544, de 22 de novembro de 1989, no
-lecnologia e lnovação'
âmbìto da Secretaria de Desenvolv¡mento Econôm¡co, Ciência,

O

SECRETÁRtO

DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ClÊNClA, TECNOLOGIA E INOVAçÃO, com

fundamento no disposto no art¡go 3e do Decreto ne 31.138, de 09 de janeiro de 1990,

RESOLVE:

Art. 1e. Na aplicação das multas previstas nos art¡gos 79, 80 e 81, ¡nciso ll, da Lei Estadual ne 6 544, de
22, de novembro de 1989, nos art¡gos 86 e 87, inciso ll, da Lei Federal ne 8.666, de 21, de junho de 1993,
e no artigo 7s da Lei Federal ne 10.520, de 17, de julho de 2002, serão observadas as disposições desta
Resolução.

Art.2e. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa, na forma estabelecida no artigo 5e desta
Resolução.

Art.3e. O atraso injustìficado na execução do objeto do contrato sujeitará o contratado à multa

de

mora, observado o seguinte:
I

-

em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos:

a) para atrasos de até 30 (trinta) dias: multa de 0,2% ldois décimos por cento) por dia de atraso,
calculados sobre o vaìor global do contrato;
b) para atrasos superiores a 30 (tr¡nta) dias: multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por d¡a de
atraso, calculados sobre o valor global do contrato;

ll-

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

pof
a) para contratos com valor de até R5 100.000,00 (cem mil reais): multa de 0,2% (dois décimos

cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da parcela da obrigação contratual não
cumprida;

b) para contratos com valor de Rs 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até Rs 500 000,00
(quinhentos mil reais): multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre
o valor da obrigação contratual não cumprida; e

c) para contratos com valor de igual ou superior a Rs 500.000,01 (quinhentos m¡l reais e

um

centavo): multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por d¡a de atraso, calculados sobre o valor
diárlo do contrato;

lll

-

em se tratando de serviços contínuos: multa de 30% (trÎnta por cento) por dia de inexecução,
calculados sobre o valor diário do contrato.
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das multas previstas neste art¡go não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por
cento) do saldo financeiro ainda não realizado do contrato

s1e

o valor

A multa pelo atraso injustificado na execução do objeto do contrato será calculada a
partir do primeiro dia út¡l seguinte àquele em que a obrigação avençada deveria ter sido

52e

cumprida.

Art.4e. A ìnexecução parcialdo contrato sujeitará o contratado à multa de mora, observado o seguìnte:

l-

por
em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos: multa de 10% (dez
cento) ìnc¡dente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;

ll-

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

por cento)
a) para contratos com valor de até RS 100.000,00 (cem mil reais): multa de 30% (trinta
incidente sobre o valor da parcela não cumpr¡da do contrato;

b) para contratos com valor de Rs 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até Rs 500.000,00
(quinhentos mil reais): multa de 20% (vìnte por cento) incidente sobre o valor da parcela não
cumprida do contrato;
c) para contratos com valor ¡gual ou super¡or â Rs 500.000,01 (quinhentos mil reais e um centavo):
multâ de ro% ldez por cento) ¡ncidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;

lll-

em se tratando de serv¡ços contínuos: multa de 20% (vinte por cento) por dia de inexecução,
calculados sobre o valor diário do contrato.

Art. 5e. A inexecução total do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, observado o seguinte:

l-

(vinte por
em se tratando de compras ou de prestação de serviços contínuos ou não: multa de 20%
cento) inc¡dente sobre o valor global do contrato;

ll-

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

a) para contratos com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais): muìta de 20% (vìnte por cento)
inc¡dente sobre o valor globaldo contrato;
b) para contratos com vator de Rs 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R5 500.000,00
valor global do
iquinhentos mil reais): multa de 15% (qu¡nze por cento) incidente sobre o
contrato;
a R5 500.000,01 (quinhentos mil reais e um centavo):
multa de 1O% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato'

c) para contratos com valor igual ou superior

Art, 6e. Conf¡gurada a ocorrência de hipótese ensejadora de aplicação da penalidade de multa, o
prazo de 5
adjudicatário ou o contratado será notificado para, querendo, apresentar defesa prévia no
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(cinco) dias úte¡s, contados do primeiro d¡a subsequente à data da sua notificação

51s

Recebida a defesa, a autoridade competente deverá se manifestar motivadamente sobre

o acolhimento ou rejeição das razöes

apresentadas, concluindo pela aplicação
penalidade, dando ciência inequívoca ao adjudicatário ou contratado.

ou não

da

52e

A dec¡são que dispuser sobre a aplicação da multa será publicada no Diário Oficial do
Estado e deverá conter o respectivo valor, o prazo para seu pagamento e a data a part¡r da qual

o valor da multa sofrerá correção monetária.

S3e

o adjudicatário ou o contratado será notificado da decisão, da qual caberá recurso a ser

apresentado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do receb¡mento da not¡ficação.

54e

A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial do

Estado, sem prejuízo da

notificação do adjudicatário ou contratado.

Art.7e. Ao término do regular processo adm¡n¡strat¡vo, garantidos o contraditório e a ampla defesa, a
multa aplicada será descontada da garantia do respectivo contratado.

51s

5e a multa aplicada for superior ao valor da garant¡a prestada, além da perda desta, o

contratado responderá por sua complementação, mediante descontos nos pagamentos
eventualmente devìdos pela Administração até sua totalquitação.

52s

lnex¡stindo pagamentos a serem realizados, o contratado recolherá
público estadual, na forma prevista na legislação em vigor.

o valor ao cofre

53e

Decorr¡do o prazo estabelec¡do sem o pagamento da multa aplicada serão adotâdas as
providências pertinentes voltadas à sua cobrança judicial.

Art. 8e. As multas de que trata esta Resolução serão aplicâdas sem prejuízo da cominação das demais
sanções administrativas previstas na Le¡ Federal ne 8.666, de 1993, na Lei Federal ne 10.520, de 2002 e
na Lei Estadual 6,544, de 1989.
Art. 9e. Os edita¡s de licitação deverão fazer menção expressa às normas estabelecidas nesta Resolução,
cujo texto deverá integrar os respectivos edita¡s e contratos, na forma de anexo.

Art. 10. As

disposições desta Resolução aplicam-se também

às contratações resultantes

de

proced¡mentos de dispensa ou de inexìgib¡lidade de Iicitação.

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogada a Resolução
-1, de 22 de fevereiro de 1994.
(

* Republicada por ter saído, no
)

DOE , de 29-03-2014, Seção l, páginas, 1L6 e

SCTDE

7I7, com incorreções no

K

or¡ginal.
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