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TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ÊNTRE
ESTADUAL oe

O

CENTRO

roucaçÃo rrcruoLóctca,'pAULA souzA',

- CEETEPS, E A ENIPRESA LAPEMA AGROPECUARIA EIRELI-

ME TENDo pon ogjETo

n

coMpoNENTE, Às UNIDADEs

neutstçÃo DE MtrHo
oa nectÃo DE FRANcA.

COM ENTREGA PARCELADA,

O EStAdO dC SãO PAUIO, POr INtCTMédiO dO CENTRO ESTADUAL ÞE EDUCAçÃO TECNOLóGICA "PAULA
souzA", autarquia de regime especial, nos termos do artigo 15 da Lei Estadual ns 952, de 30,01.76,
criado pelo Decreto-le¡ de 06,10.69, sito Rua dos Andradas, 140 - Bairro Santa lfigênia - São paúlo/Sp,
cNPJ ne 62.823.257 /0001,-09, lnscrição Estadual lsenta, compareceram de um lado, o cENTRo acìmâ

menc¡onado, representado por sua D¡retora superÌntendente, a professora Laura M, .J, Laganá, RG no
7.715.675-4, cPF ns 005.923.818-62, daqui em diante simplesmente designado como coNTRATANTE, no
uso da competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual ne 233, de 2g de abril de 1970, e tApEMA
AGROPECUARIA EIRELI-ME, inscr¡ta no CNPJ sob ns 18,721.106/0001-40, com sede na Rua João Batista

Correa Filho, 324, Centro, CEP: 18650-000 , São Manuel/Sp, Telefone:: (14) 3841-1289, neste ato
representada por seu Procurador, 5r. DELSoN ANToNIo scARpARo FlLHo, portador do RG ne
12 601 861 SSP/SP

e

CPF ne 27.749.828-59,

em face da adjudicação efetuada no Pregão Eletrônico
indicado em epígrafe, celebram o presente TERMo DE coNTRATO, sujeìtândo-se às d¡sposições
previstas na Le¡ Federal
3,0.520 /2002, no Decreto Estadual n' 49J22/2OOS e pelo regulamento anexo
^e
à Resolução cc-27, de 25 de maio de 2006, aplicando-se, subsid¡ariamente, no que couberem, as
disposiçöes da Lei Federal ns 8.666/1993, do Decreto Estadual n' 47.zg7l2ooz, do regulamento anexo à
Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie,
mediante as segu¡ntes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

consritui objeto do presente instrumento a aquisição de AQUtstçÃo DE MtLHo coMPoNENTE, Às
UNIDADES DA REGIÃO DE FRANCA, confornre detalhamento e especìficações técnicas constantes do
Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo
adm in istratiVo em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA . Dos PRAzoS,

l

tocA|s E coNDICÕE5

DE ENTREGA

il Os bens serão fornecidos parceladamente até que seia at¡ngida a quantidade total
adquirida na
licitacão. em conformidade com o cronosrama de entresas e nols) focal(is) indicado(s) no Termo de
Referência, que cqnstituiANEXO ldo Ed¡tal.
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panÁcRa¡o pRrMEtRo
O resÞectivo cronoprama de entreea será em conformidade com o ANEXO l.

pnnÁcnnro securuoo
o cronograma de entregas não fixará prazo inferior

a 15 (quinze) dias, para o início do fornecimento.

pnRÁcnaro teRce¡Ro
Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, a cr¡tério do contratante,
dentro dos limites lega¡s, estima-se o prazo para entrega total do objeto licitado 150 (cento e
cinquenta) dias, contados a partir da data d¿ ass¡natura do contrato.
PARÁGRAFo QUARTo

correrão por conta da contratada todas as despesâs de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encarSos trabalh¡stas e prevídenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.

enRÁcRnro qurruro
Durante o período de garantia deverão ser subst¡tuídas, sem nenhum ônus para o CoNTRATANTE, peças
ou partes defeituosas, salvo quando o defe¡to for provocado por uso indevido do produto, dev¡damente
com provado.

cLÁusuLA TERcEtRA - pAs oBRtGAcõEs pA coNTRATADA

À co¡lrRalaoa, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que const¡tu¡ ANEXo I do
Edital indicado no preåmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em espec¡al as definidas nos d¡plomas
federal e estadualsobre licitações, cabe:
| - zelar pela fiel execução deste contrato, ut¡l¡zando-se de todos os recursos materiais e humanos
necessários;

fl - designar o responsável pefo acompanhamento da execução das atividades e pelos contatos com o
CONTRATANTE;

,4,

o
¡

lll - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, f¡scais, comercia¡s e tr¡butários, resultantes
da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n. g.666/1.993;
lV - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habil¡tação e qualificação exigidas na licitação indícada no preâmbulo deste
termo;
V - dar ciência imedìata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormafidade que veríficar na
execução do contrato;
Vl - prestar ao CONTRAIANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as
recfamações sobre a execução do contrato;
Vll - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terce¡ros decorrentes da execução do contrato;
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Vlll - prestar a garant¡a técnica para o objeto deste contrato, nos termos do Termo de Referência,
lX - responder, c¡vil e crim¡nalmente, por todos os danos que v¡er a causar dìreta ou indiretamente, ao
CONTRATANTE ou a terce¡ros,

paRÁcnnro PRtMETRo
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 própria ou por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie relacionados de forma d¡reta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado,

ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
su

e

eventua¡s subcontratados, caso perm¡tida

a

bcontratação.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Em atendìmento à Lei Federal np L2.846/2013 e ao Decreto Estadual ne 60.tO612O14, a CONTRATADA se

compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos
lesÌvos à Administração Pública, nacional ou estrange¡ra, abstendo-se de práticas como as segu¡ntes:

l-

prometer, oferecer ou dar, direta ou ìndiretamente, vantagem indevida a agente público, ou
a terceira pessoa a ele relacionada;

ll-

com provada

mente, financìar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar

a

prátìca dos atos ilíc¡tos prev¡stos em Leij

fll-

com prova da

mente, util¡zar-se de ¡nterposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou

dissimular seus rea¡s interesses ou a ¡dent¡dade dos beneficìários dos atos praticadosj
lV

-

no tocante a licitaçöes e contratos:

a)

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro exped¡ente, o
caráter competit¡vo de procedimento l¡c¡tatório públ¡co;

b)

impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
l¡citatório públ¡co;

c)

afastar ou procurar afastar lic¡tante, por meio de fraude ou oferecimento de
va ntagem de qua lq ue r tipo;

d)

fraudar lìcitação pública ou contrato dela decorrente;

e)

criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar

{/
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lic¡tação públìca ou celebrar contrato administratìvo;

f)

obtervantagem oubenefício indevido, de modo fraudulento, de modiflcaçöes
ou prorrogaçöes de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos
contratuais: ou

g)

manìpular ou fraudar o equilíbrio econôm ico-fìnance¡ro dos contratos celebrados

com a ad mlnistração pública;

v

-

difìcultar at¡vidade de invest¡gação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos,
ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de
fiscalização do sistema fìnanceiro nacional.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O descumprimento das obr¡gações prev¡stas nos Parágrafos Primeiro e Segundo desta Cláusula Terceira
poderá submeter a CONTRATADA à rescìsão unilateral do contrato, a crìtério da CONTRATANTE, Sem

prejuízo da aplicação das sanções pena¡s e administrativas cabíveis e, também, da ¡nstauração do
processo administrat¡vo de responsabìlìzação de que tratam a Lei Federal np 12.846/2073 e o Decreto
Estadua I ne 60.106/2014.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGACÕES DO CONTRATANTE

Ao CONTRATANTE

l-

ca

be:

indlcar formalmente o servìdor responsável pelo acompanhamento e fìscalização da execução do

ajuste e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA;

à execução do objeto

do

lll- efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;
lV - perm¡tir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo acesso às áreas fislcas envolvìdas

na

lt - forneceÍ à

CONTIìATADA todos os dados

e informações

necessários

contrato;

execução deste contrato;
cLÁUsULA QUINTA - DA FISCALIZACÃO DO CONTRATO
O CONTRATANTE exercerá a fiscalìzação contratual por lntermédìo do Sestor do contrato, de modo

a

assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas.

/cl

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A fiscalização não excluÌ e nem reduz a ¡ntegral responsabìlidade da CONÏRATADA, mesmo perante
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do objeto contratado' ìnexistindo' em
terceiros, por qua¡squer irregularidades constatadas na execução
qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte do coNTRATANTE'
PARAGRAFO SEGUNDO

referente a irregularidades ou falhas' não
A âusência de comunìcação, por parte do CONTRATANTE'
exlmeaCoNTRATADAdoregularcumprimentodasobrisaçõesprevistasnestecontratoenoANEXol
do Edita

l.

cLÁusuLn

stxte - oas co¡,¡otcöes oe RecestfvleNro 0o oelgro

oobjeto,emcadaumadesuasparcelas,serárecebìdoprovlsoriamenteematé05(cinco)diasúteis,
respectìva nota fiscal/fatura'
contados da data da entrega dos bens, acompanhado da
PARAGRAFO PRIMEIRO

no comprovante respectivo a data' o nome' o
Por ocasião da entrega, a CoNTRATADA deverá colher

cargo,aassinaturaeonúmerodoRegistroGeral(RG),emìtidopelaSecretafiadeSegurançaPública,ou
pelo recebimento
documento equivalente, do servidor do cONTRATANTE responsável
PARAGRAFO SEGUNDO

poderá:
Constatadas irregularìdades no objeto contratual, o CONTRATANTE
parte' determlnando sua substituição ou
l. Se dìsser respeito à especiticação, rejeitá-lo no todo ou em

cabívels Na hipótese de substituìção'
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades
coNTRATADAdeveráfazê-|aemconformìdadecomaindlcaçãodoCONTRATANTE,noprazomáximode
o preço inicialmente contratado;
05 (cinco) dias, contados da notifìcação por escrito, mantido
sua complementação
ll.5e disser respeito à diferença de quantidade ou de partes' determ¡nar

a

ou

cabíveis Na hipótese de complementação' a
rescìndir a contratação, sem prejuízo das penalidades
ìndicação do coNTRATANTE, no prazo máximo de
CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a
o preço inic¡almente contratado'
05 (cinco) dias, contados da notiflcação por escrito, mantido
PARAGRAFO TERCEIRO

orecebimentodoobjetodar-se-ádefinìtivamentenoprazode05(cinco)diasúteis,apósoreceblmento
provisório,umavezVerlficadooatendimentointegraldaquantidadeedasespecificaçöescontratadas,
medlante"ÏermodeRecebìmentoDefinitìvo"ou"Reclbo"'firmadopeloservidorresponsável
crÁusuLA sÉTIMA

,l

-

Do PREços

pelo valor total de RS 33.023,80 (trinta
A ..NTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste contrato
seguintes valores
três mil, vinte e três reais e o¡tenta centavos), mediante os

unitários'

(-'

i
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DO OBJ ETO

IT:

MILHO; UTILIZADO COMO cOMPONENIE PARA
01

RaçÃo

n¡ltv¡r

UND.
. MENS,:

.

SACO 60

. PREçO

qVANT

R5 32,60

1013

..

,:r,fQf$:.
RS 33.023,80

KG

paRÁeRn¡o PRtMEtRo
e custos diretos e ¡ndiretos
Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas
e qualsquer
relaclonsdos ao forneclmento, tals como trlbutos. remuneraçöes, despesas flnancelras
outrasnecessárìâsaocumprimentodoobjetodestalicitação,incIusivesastoscomtransporte.

pnnÁcRn¡o SEGUNDO
por causa superven¡ente à contratação'
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e,
pequeno porte ou' ainda'
perca as condiçöes de enquadramento como mìcroempresa ou empresa de

torne-seimpedidadebeneficiar-sedesseregimetributáriodiferenciadoporincorreremalgumadas
poderá deixar de cumprir as
vedações previstas na Lei Complementar Federal ne !23/2Q06' não
o reequilíbrio econômÌcoobrigaçöes avençadas perante a Admìnistração, tampouco requerer
consideração as vantagens daquele
financeiro, com base na alegação de que a sua proposta levou em
regime trìbutá r¡o difere ncia do.
PARAGRAFO TERCEIRO
Os preços contratados permanecerão fixos e ìrreajustáve¡s'

CTAUSULA OITAVA

-

DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIO5

Nopresenteexercícioasdespesasdecorrentesdestacontrataçãoirãooneraracategoriaeconômica33

g030Sl,daUnidadeGestoral0240l,ProgramadeTrabalho:12363103952920000'Fontede
Recu rso 001001O01, U

nldade orça

me ntá ria:10063 '

CLÁUSULA NONA - DOS PAGAMENTO5

os

de cada nota
pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresentação

fiscal/faturana(s)unidade(s)relacionadasnoTermodeReferênciaANEXol,àvistadorespectivo
a Cláusula Sextâ deste
"fermo de Recebimento Definitlvo" ou "Reclbo", em conformidade com
instrumento.
PARAGRAFO PRIMEIRO

(

Asnotasfiscais/faturasqueapresentaremincorreçõesserãodevolvidasàcontratadaeseuvencimento
ocorrerá em 30 (tr¡nta) dias, após a data de sua apresentação vál¡da'
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PARAGRATO SEGUNDO

constituicondiçãoparaareaìizaçãodospagamentosainexistênciadere8istrosemnomedacontratada
de São Pauìo no ,,Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de órgãos e Entidades do Estado
de cada pagamento o
çADIN ESTADUAL,,, o qual deverá ser consultado por ocasião da realìzação
de que os reglstros
cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela contratada'
estão suspensos, nos termos do artìgo 8e da Lei Estadual ne f2'799/2008'
PARAGRAFO TERCEIRO

em nome da contratada no
Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente
Banco do

B

rasil S/4,

PARAGRAFO QUARTO

Havendoatrasonospagamentos,incidirácorreçãomonetáriasobreovalordevìdonaformada

(meìo por cento) ao mês' calculados
leglslação aplicável, bem como juros moratórìos, a razão de 0,5%
"pró-rala tempore", em relação ao atraso verìficado'
PARAGRAFO qUINTO
DE EDUCACAO
A(sì Nota{s} Fiscal/fatura deverá ser emitida em nome do CENTRO ESTADUAL

Snrutn lrlc¡trlte - Cep OtZOg-OoO - SÃo
pAULO/Sp - CNpJ Ne 62.823.25710001-09, tNScRlCÃo ESTADUAL lsENTA, encaminhada à cada unidade
recebedora. de que obriqatoriamente deverá constar:

reCruO¡-óClcn

"pnuu

SOUza"

-

nUn oOS nruonaOnS, t¿O

-

- nq do contrato:

- ne nota de empenho;
- n9 do processo: e
- identificacão da Unidade com endereco de entresa'

CLÁUSULA DÉCIMA

-

DA ALTERACÃO DA OUANTIDADE DO OBJETO CONTRATADO

AcoNTRATADAfÌcaobrigadaaaceitar,nðsmesmascondiçõescontratadas,osacréscimosou
supressõesquesefizeremnecessérìosnoobjeto,acr¡térioexclusivodocoNTRATANTË,atéolimitede
25% (v¡nte e cinco por cento) do valor ìnicial atualìzado do contrato'
PARÁGRAFO ÚNICO

Eventuala|teraçãoseráobrigatoriamenteformalizadape|acelebraçãodepréviotermoaditivoao
presente instrumento, respeìtadas as disposições da Lei Federal ne 8 666/1993'
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cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

-

DA RESCISÃO

o contrato poderá ser rescindido,

previstos nos artigos
na forma/ com as consequêncìas e pelos motivos

77 a80 e 86 a 88, da Lei Federal ns 8 666/1993'
PARÁGRAFO ÚNICO

AcoNTRATADAreconhecedesdejáosdireitosdoCoNTRATANTEnoscasosderesclsãoadministrativa,
prevista no artigo 79 da Lei Federal ne 8 666/1993'
CASO DE INADIMPLEMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANCÕE5 EARA O

ACoNTRATADAficaráimpedìdadelìcitarecontratarcomaAdminìstraçãodiretaeindiretadoEstado
a praticar quaisquer atos prev¡stos no artigo 7e
de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) a os, se vier
prejuízo da responsabilidade civ¡l ou criminaì,
da Lei Federal ne 10,520, de 17 de julho de 2002, sem
quando cou ber.
PARÁGRAFO PRIMEIRO

AsançãodequetrataocoputdestaClár.sulapoderáseraplìcadajuntamentecomasmultasprevistas

naResoluçãocujacópìaconst¡tuiANE'iolVdoEdita|indicadonopreâmbulodesteinstrumento,
registrada no CAUFESP' no "sistema
garantìdo o exercício de prévìa e ampl l defqsa, e deverá ser
EletrônicodeAplicaçãoeRegistroJeSançõesAdministfativas-e-Sançöes,,,noendereço
www.esancoes.sp.gov.br,etambémno'CadastroNacionaldeEmpresaslnidôneasesuspensas-cElS"'
gov br/ceis
no endereço httpì//www portaltransparencia
PARÁGRAFO SEGUNDO

não exclu¡ a de
As sançöes são autônomas e a aplicação de uma

outra'

PARÁGRAFO TERCEIRO

oCoNTRATANTEreserva-senodireitoc,iedescontardasfaturasosvalorescorrespondentesàsmultas
contratuais, ou, quando for o
que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusutas
caso, efetuará a cobrança .jud icìalmente'
PARÁGRAFO qUARTO

i'\.

Apráticadeatosqueatentemcontraopatr¡môniopúbliconacionalouestran8eiro,contrapr¡ncipiosda
adm¡n¡straçãopública,ouquedequalquerformavenhamaconstitu¡rfraudeoucorrupção,durantea
llcitaçãoouaoIonSodaexecuçãodocontrato,seráobjetodeìnstaUraçãodeprocessoadministrativode
responsabiIizaçãonostermosdaLeiFederalns1-2'E46l2013edoDecretoEstadualng60'L06/20L4,
previstas nos arti8os 87 e 88 da LeÌ Federal ne
sem prejuízo da aplicação das sanções admin¡stratìvas
8.66611gg3, e no artigo 7e da Lei Federal ne 10'520/2002
a/ Ls
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GARANTTA pE EXEcucÃo coNTRATUAL

Não será exigìda a apresentação de garantia para a contratação que constitu¡ objeto do presente
instru mento.

ctÁusuLA pÉctMA QUARTA - ptspostcÕEs FtNAts
Fica ãjustado,

inda, que

a

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

ll.

Aplicam-se às omissões deste contrato as disposìções normat¡vas indlcadas no preâmbulo deste
Termo de Contrato e demais disposições regulamentares pertinentes.

lll,

Para dirimlr quaisquer questöes decorrentes deste Termo de Contrato, não resolvidas na esfera

administrativa, será competente o foro da comarca da Capìtal do Estado de 5ão Paulo.
E assim, 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 efeitos

de Direito, na presença das testemunhas

identif¡cadas.

co

CONTRATANTE

á
LAURA M,

DELSON

J.

D¡retora Supe

SCARPARO FITHO
Representa nte

TESTEMUNHAS:

-(r*-"t

Nome;

l\r-lt"'

Ê.¡¿i¡elti¡:lienFiEuei¡r:do

RG:

(11
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ANEXO A

TERMO DE REFERÊNCIA

1-

ESPECTFTCAçÃO OO OBJETO

U

IT

ND.

PR!ço-

PREçO

qUANÏ,

I

MENS,i

.

UNIT.:..

..TOTAL

:

MILHO; UTILIZADO COMO COMPONENTE PARA
RAÇÃO ANIMALj EM GRÃO INTEGRAL,

01

coMPosTo

NO MÁXIMO 13% DE UMIDADE; EMBALADOS EM
5ACO5 DE 60 KG

DE

sAco 60

1013

Rs

RS 32,60

33.023,80

KG

MARCA: SICAF
PROCEDÊNCIA: NACfONAL

2 - DO CRONOGRAMA DE ENTREGA

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Unidades
(!

o¡

o

c
0,

Item

o
'tt
o

Descrição

E

o

ào

o

c

L,

1

IVlILHO COMPONFNTE

(sAco 60 KG)

É.
LU

l

d
z
f

o
z
o
F<

ztD

<õ
U>
g<

o

LIJ

ú.ÉÉ

É. I

oo

Z
ùó<
a^,

Õ

I

LIJ

ú.

o
Ò
z
:N

o
ô
o
z

(J i;
uJ=

;<

a

& (J
ott Z
ùú<

tt1

ï>o
l)Éz
r-<1

l-t

<o
¿É

t-/

>Y
,'.:)

F

o
t-IJJ

Õ

ô

tr

z
l

d

LÉ

15 d ias

34

71,

34

38

77

60 dias

34

7L

JJ

38

77

105 d ias

33

7T

33

150 d ias

33

71,

TOTAL

L34

284

rn

q
78

133

L52

310

l,'

2. DO LOCAL DE ENTREGA

K

R\

2.1

A entrega dos produtos objeto deste contrato deve ser fe¡ta nos endereços relacìonados abaixo,
de segunda a sexta-fe¡ra das 8:00 às 12:00 e das 13:00 à 17:00 horas, coTrendo por conta da
10,/15
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Admlnlstração Central
cab¡nete da Super¡ntendênc¡a

contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalh¡stas
e previdenciários decorrentes do fornec¡mento.

,d,.

n
ETEC ANTONIO JUNOUEIRA DA VEIGA

Faz€nda Baixada, s/ne - Caixa Postal 68

o95

14540-000
IGARAPAVA

(16) 3172-1814
ETEC PROFESSOR CARMELINO CORREIA JUNIOR

Rodovia Cândido Portinari, km 405
046

-

C¡ty Petrópol¡s

14407-000
FRANCA

(16) 3703-803s 17712 /8226 /3703-77!Z
ETEC PROFESSOR FRANCISCO DOS SANTOS

Rodovia Conde Francisco Matarazzo Júnioi, km 127
057

L4200-000
SÃo 5IMÃO
(16) 3984-141s

/

3984-L7sZ

ETEC LAURINDO ALVES DE QUEIROZ

Fazenda Lageado, s/ne

079

14530-000
MIGUELÓPOLIS

(16) 383 s 1370
ETEC MANOEL DOs REIS ARAÚJO

Aveôidâ Parìs ne 79
083

L3

670,000

SANTA RITA DO P. QUATRO

(19) 3s82-2100

3. DA VALIDADE DO PRODUTO

3.1.

O prazo de validade do objeto da licìtação, será de 12 (doze) meses, contra qualquer defe¡to de
fabricação e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso imprópr¡o, contados da data do

recebimento def¡nitivo do mesmo.

3.2

Todas as despesas havidas no período da validade, substituìção do produto, transporte, mão-deobra e manutenção do bem correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo a CONTRATANTE
q ua

isquer ônus.
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DE NOTIFICAçÃO
TERMO DE CIÊNCIA E

CEETEPS

CONTRATANTE:

.

DE EDUCAçÃO TECruOLÓCICA
CENTRO ESTADUAL

,'PAULA

souzA"
EIRELI'ME
LAPEMA AGROPECUARIA

CONTRATADA:
CONTRATO:

DE FRAN.A
uNTDADE' DA REGrÄo
MrLHo ..MP'NENTE' Às

älÏliåt"t

OBJETO:

acima identificado' e'
respectivamente' do Termo
contratado'
e
Na qualìdade de contratante
para fins de instrução e
DE CONTAS DO ESTADO'
lo-t*'Uu*At
atos da tramltação
clentes do seu encaminham"'*
para acompanhar todos os
NOTIFICADOS
e
prazos
julgamento, damo-nos por CIENTES
interesse' para' nos
se for o caso e de nosso
e'
publìcação
e o mais que couber'
processual, até julgamento f'ntt " "u
da defesa' interpor recursos
o'*ito
;;;':;;;
e nas formas legaìs e regiment";;
que vierem a ser
os despachos e decisões
que
todos
de
doravante'
caderno do
Outrossìm, estamos CIENTES'
no o¡ár-lo oficial do Estado'
serão
ouurt_cal3s
no.,uo'd" oro.usso,
com o artlgo 90
tomados, rerativamente
de são Paulo' de conformidade
Estado
do
t""t"
ã"
Trìb;;;
mensagem eletrônica aos
Poder Legislativo, parte do

precedidos de
14 de janeìro de 1993'
¿t
zog'
n"
da Lei Complemuntn'
interessados.

são Paulo' çi¿lde

-9È¿þ:'

--ae

zott

CONTRATANTE

NotÎe: Laura M

J. Laganá

Cargo: Diretora

Su

Per¡nte ndente
gds@cps sp gov br

E-mail lnstitucionãl:

l:

E-ma¡l

br

lau ralagana @

LAURA

CONTRATADA

Nome: Delson

aro Filho

Cargo:

ìl.com

E-mail ln

hotmail.com

E-mail
(,

FILHO

DELSON ANTONIO

L2/
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Admin¡st¡àção Central

cabinete da

RESoLUçÃo

Su

perintend ênc¡a

REFERENTE A PENAUDADES

sDEcn Ne !2, ÐE 28-3-2074.

Dispõe sobre a aplìcação da penalidade de multa prevista nas Leis federa¡s ne 8.666, de 21 de junho de
1993 e ns 10.520, de 17 de julho de 2Q02, e na Leì estadual ne 6.544, de 22 de novembro de 1989, no
âmbìto da Secretaria de Desenvolvimento Econômìco, Ciêncìa, Tecnologia e lnovação.

o

SEcRETÁRtO DE DESENVOLVTMENTO ECONÔMrCO, ClÊNClA, TECNOLOGIA E INOVAçÃO, com
fundamento no d¡sposto no art¡go 3e do Decreto ne 31.1.38, de 09 de janeìro de 1990, RESOLVE:

Art, 1e. Na aplicação das multas previstas nos art¡gos 79, 80 e 81, ìnciso Il, da Le¡ Estadual ne 6.544, de
22, de novembro de 1989, nos artigos 86 e 87, inciso ll, da LeÌ Federal ne 8,666, de 21, de junho de 1993,
e no art¡go 7e da Lei Federal ns 10.520, de 17, de julho de 2002, serão observadas as dispos¡ções desta
Reso luçã o.

Art. 29, A recusa injustìficada do adjudicatár¡o em assinar o contrato, aceìtar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecìdo pela Adm¡nistração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa, na forma estabelecida no art¡go 5e desta
Resolução,

Art.3e, o atraso injustificado na execução do objeto do contrato sujeitará o contratado à multa

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% ldois décimos por cento) por dia de atraso,
calculados sobre o valor global do contrato;

b) para atrasos suÌler¡ores a 30 (tr¡nta) dias: multa de 0,4% (quatro décìmos por cento) por dia de
atraso, calculados sobre o valor global do contratoj
ll - em se tratando de execução de obras ou de serviços de engenharia:
a) para contratos com valor de até RS 100.000,00 (cem mil reais): multa de 0,2% (doìs décìmos por
cento) por d¡a 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 reaìs)t muìta 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

mil reais e

um

centavo): multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor
diário do contrato;

lll-

em se tratando de serviços contínuos; multa de 30% (trinta por cento) por dia de inexecução,
calculados sobre o valor dìário do contrato.
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Admln¡stração Centrãl
Gðb¡nete da Superintendênc¡a

51s O valor das multas prev¡stas neste artigo não poderá excedeT a 25% (vinte e cinco por
cento) do saldo financeiro ainda não realizado do contrato.
S2e

A multa pelo atraso injustif¡cado na execução do objeto do contrato será calculada a
partlr do primeiro dia útil segu¡nte àquele em que a obrigação avençada dever¡a ter sido

cum prida.

Art.4e. A ìnexecução parcial do contrato sujeìtará o contratado à multa de mora, observado o seguinte

l-

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

ll-

em se tratando de execução de obras ou serviços de engenharìa ou de serviços contínuos

a) para contratos com valor de até RS 100.000,00 (cem mil reais): multa de 30% (trinta por cento)
inc¡dente sobre o valor da parcela não cumprida do contratoi

b) para contratos com valor de R$ 100.000,01 (cem mil reaìs e um centavo) até R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais): multa de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da parcela não
cum prida do contrato;
c) para contratos com valor igual ou superior a RS 500.000,01 (quinhentos mìl reais e um centavo)
multa de L0% (dez por cento) ¡ncidente sobre o valor da parcela não cumprida do contratoj

lll-

em se tratando de serviços continuos: multa de Z0% (vinte por cento) por dia de inexecução,
calculados sobre o valor d¡ár¡o do contrato.

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

l-

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

ll-

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

a) parâ contrâtos com valor de até

RS 100.000,00 (cem mil reais): multa de 20% (v¡nte por cento)
inc¡dente sobre o valor global 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 15% (quìnze por cento) incidente sobre o valor global do
contrato;

c)

para contratos com valor igual ou superior a R$ 500.000,01 (quìnhentos mil reais e um centavo)
multa de L0% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato.

Art. 6e. Configurada a ocorrência de hipótese ensejadora de aplicação da penalidade de multa,

o

adjudìcatárìo ou o contratado será notìficado para, querendo, apresentar defesa prévia no prazo de

5
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(cinco) dias úteis. contados do primeiro dia subsequente à data da sua notificação'

S19

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

o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluìndo pela

aplìcação

ou não

da

penalìdade, dando ciência inequívoca ao adjud¡catário ou contratado'

529Adecisäoquedispusersobreaaplicaçãodamu|taserápublicadanoDiáriooficialdo

qual
Estado e deverá conter o respectivo valor, o prazo para seu paSamento e a data a partir da
o valor da multa sofrerá correção monetária
O itdjud¡cðtárìo ou o contr¡ìtðdo será notiflcado da decisSo, da qual caberá recurso E ser
apresentado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação

$3e

54s A decisão do recurso será publìcada no Diário oflcÌal do Estado,

sem prejuízo da

notificação do adjudicatário ou contratado,

Art.7e. Ao término do regular processo admin¡strativo, garantidos o contraditório e a ampla defesa, a
multa aplicada será descontada da garantia do respectivo contralado

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
eventualtrìente devidos pela Administração até sua total qu¡tação'

51e

Se

lnexistindo llagameütos it serenl reiìllz¿id05, o contratðd0 recolherá o valor ao cofre
público estadual, na forma prevista na legislação em vigor'

g2{

Decorrido o prazo estabelec¡do sem o pagamento da multa aplicada serão adotadas
providências pertinentes voltadas à sua cobrança judicial

539

as

das demais
Art, ge. As multas de que trata esta Resolução serão aplicadas sem prejuízo da comlnação
ns 1-0.520, de 2002 e
sanções adm¡nistratÌvas previstas na Lei Federal ne 8,666, de 1993, na Leì Federal
na Lei Estadual 6.544, de 1989.

Art.9s. Os editais de licitação deverão fazer menção expressa às normas estabelecidas nesta Resolução,
cujo texto deverá itltegrar os respectivos ed¡t¿]is e cont[atos, na forma de anexo'

Art.10.A5dìsposiçõesdestaRcsoIuçãoapIicatn.setambémàscontrataçõesfesUltantesde
procedimentos de dispensa ou de inexiglbilidade de licitação'

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

t!
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* ) Republicada por ter saído, no DOE , de 2g'03-20L4, Seção l, pá8inas, fL6 e 7I7 ' com incorreções no

o

rigin

a
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