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CONTRAÌO: Ne LL7lZOl7
PROCESS0 Ne

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE

6870/t 6

O

CËNTRO

ESTADUAL DE EDUCAçÃO TECNOLÓGICA "PAUIA SOUZA" CEETEPS,

EA

EMPRESA

M. P. O. VENTURA -

EPP,

OBJETIVANDO AQUISIçÃO DE RAçÃO PARA BOVINO, AVES

F/\RELO DE SOJA PAR,/\

AS UNIDADËS DA REGIÃO

E

DE

FRANCA, COM ENTRÊGA PARCELADA.

O Estado de São Paulo, por intermédìo do

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAçÃO TÊCNOIóG|CA ,,PAULA

SOUZA", autarquia de regime especial, nos termos do artigo

pelo Decreto-lei de 06.10.69, sito Rua dos Andradas, 140

-

1.5

da Lei Estadual ne 952, de 30.01.76, cr¡ado

Ba¡rro Santa lfigênia

62.823.257 /0001,-09, lnscrição Estâdual lsenta, compareceTam de um lado,

o

-

São paulo/Sp, CNpJ ne

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 conìpetência

conferidâ pelo Decreto-LeÍ Estadual ne 233, de 28 de abrll de 1970,

e

M. p. O. VENTURA - Epp, CNpJ. ne

11.790.393/0001-09, lnscrição Estadual 165,382,585.111, situada na Rua dos LimÒe¡ros, 179, Väle dos
Nogueiras, CEP: 13474-383, Amerlcana/SP. Telefone (19) 3604-9492, representada por sua Proprietáriâ,

Srê. MARLETE PRADO ÐE OLIVË|RA VENTUR.A, Rc ne 36.333.3L7-4, CPF ne 296.323.968-80em face
adjudicação efetuada

no

Pregão Eletrônico lndicado

em epígrafe, celebram

ô

CONTRA-IO, sujeitando-se às disposições previstas na Le¡ Federâl np I0.52O12002,

49,722/2005

e pelo

regulamento anexo

à

Resolução CC-27,

presente TERMO

a

da
DE

no Decreto Estaduaf n"

de 25 de maio de 2006,

aplÌcando-se,

subsidìarìamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nq 8.666/1993, do Decreto Estadual n'
47.297/2OO2, do regulamento anexo à Resoiuçäo CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas

regulamentares aplicáveis

à espécie, mediante as segu¡ntes cláusulas e condições que

reciprocamente

outorga m e aceÌta m:
CTAUSULA PRIMËIRA . DO OBJETO

constitui objeto do presente instrumento a aquisiçäo de AeUtStçÃO DE RAçÃO PARA BOV|NO, AVES
FARELO DE SOJA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO DE FRANCA,

E

conforme detalhamento e especificações

técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta dâ CONTRATADA e demais documentos constantes
do processo administratÌvo em epígrafe,
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constitu¡ ANEXO I do Ed¡tal.

paRÁcRaro pRtMEtRo
A primeira requisição, acompanhada do respectivo cronograma
de entrega, será fornecida à contratada
data de assinaturâ do contrato.

nâ

pARÁGRAFo sEGUNDo

o cronograma de entregas não fixarã prazo inferior a 15 (quinze)
dias úteis para o início dô fornecimento.
PARÁGRAFo rERcEtRo
As requisições deverão conter a iclentificação da
unidade requ¡sitante, indicação expressa tlo nrime¡o cjeste
contrato, do número dâ r¡c¡tação, do número do processo,
a identìficaçåo da contratada, a especificação dos
itens, as quantidades, datas e horários e endereço de
entrega.
PARÁGRAFO QUARTO

As requis¡ções seråo expedidas por qua¡squer meìos
de comunicação que possibiritem a comprovação do
respectlvo recebímento por pa¡te dâ contratada, incJus¡ve por
me¡o eletrôn¡co.
I - os bens deverão ser entregues nos pTazos
estabelecÌdos Ìro crorìograma, contados a part¡r do recebimento
da respect¡va requisição.
fl - Quando a requisição for encaminhada por meio
eletrônico, o prazo para entrega terá início no segundo
dìa útil posterior è data do envio, independentemente
de confìrmação de recebimento. A mensagem enviada
pelo contratante será ìmpressa e acostada aos
autos do processo.

PARÁGRAFO QUINTO

sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade
contratada, a critério do contratante, dentro dos
limítes legais, estrma-se o prâzo parâ entrega totar do objeto
r¡citado em 150 (cento e cinquenta) diäs,
contados a partir da data da assjnatura do contrato.
CLAUSULA TERCEIRA - DAs OBRIGACÕEs DA CONTRATADA

À corurRarnoa, além das obrigações cofrstôntes do lermo
de Referência, que constitu¡ ANEXo I do Edital
2.
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indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas
nos diplomas federal

e

estadual sobre licitações, cabe:

l-

zelar pela fiel execuçâo deste contrato, ut¡l¡zando-se de todos os TecuTsos materiais
e humanos

necessá rios;

ll -

designar

o

responsávef pelo acompanhamento da execução das atividades

e

pefos contatos com o

CONTRATANTE;

lll - responder

pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscâis, comercia¡s e tributár¡os,
resultantes da
execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei tederal n" g.666/1993;

lv - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com

as obrigações assumldas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigiclas na licitação incJicada
no preåmbufo.leste termo;
V - dar ciência ¡mediata e por escrito ao CONTRATANTË de quafquer

anormalidade que verificar na execução

do contrato;

Vl

-

prestar ao coNTRATANTE, por escr¡to, os escfarecimentos solicitados
e atender prontamente as
reclamações sobre a execução do contrato;
vll - responder por quâisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao coNTRAïANTE ou
a
terceiros decorrentes da execução do contrato;
vlfi - responder, civif e crlminalmente, por todos os danos que vier a causar direta ou indiretamente,
ao

CON-IRATANTE ou â terceiros.

PAR,ÁGRAFO PRIMEIRO

A CoNTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem qu€r que
seja, tampouco aceitar

ou se comprometer â ace¡tar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio
de outrem,
qualquer pagamento, doação, compensaçâo, vantagens financeiras ou benefícios
de qualquer

espécre

relacionados de forma diretâ ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado,
ainda, pelos
seus prepostos, colaboradores e eventuaÍs subcontratados, caso permitida a subcontratação.
PARÁGRAFO SEGUNDO

Em atendimento à Lei tederaf ne L2,a46/2073 e ao Decreto Ëstadual ne 60.706l2ol4,
a coNTRATADA se
compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer
outTos atos
lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se de práticas
como as seguintes:

l-

prometer, ofeTeceT ou dar, direta ou indiretamente, vêntagem indevìda
a agente público, ou
terceira pessoa a ele relacionada;

ll-

comprovada mente, fìnanciar, custear, patrocinar ou de quarquer modo subvencjonar a prátíca
dos atos ilícitos previstos em Le¡;
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com prova damente, utilizar-se de interposta pessoa
fisica ou jurÍdica para ocultar

ou dissimula¡

seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários
dos atos praticâdos;
no tocante a lic¡tações e contTatos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste,

combinâção ou quarquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitâtórìo público;
b)
impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
lic¡tatório públ¡co;

c)

afastar ou procurar afastâr ricitante, por meio de fraude ôu
oferec¡mento de
va ntagem de qualquer tipo;

d)
e)

fraudar ficitaçâo pública ou côntrato defa decorrente;
criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurÍdica para participar
de licitação
pública ou celebrar cont.ato administrativo;

f)

obtervantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento,
de modificações ou
prorrogações de contratos cerebrados com a
administração púbrica, sem autofizâção em rei,
no ato convocatório da ricitação púbrica ou nos respectivos ìnstrumentos
contratuâis; ou

B)

manipular ou fraudar

com a adm

v-

in

o equilíbrio econômico-financeiro dos conlratos

celebrados

istração públlca;

dificultar atividade de investigação ou f¡scarizaçâo de órgãos, entidades
ou âgentes púbricos, ou
intervir em sua atuação, inclusive no âmbíto das agêncÌas reguladoras
e dos órgâos de fiscallzação

do sistemå financeiro naciona

l.

PARÁGRAFO TERCEIRO

o

descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos primeìro
e segundo desta cláusula Terceira
poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral
do contrato, a cr¡tério da CONïRATANIE, sem prejuízo

da aplicação das sanções penais e administrâtivas cabÍveis e, tâmbém,
då instauração do processo
administrativo de responsabilização de que tratam a Le¡
Federaf n9 12.g46/20j,3 e o Decreto Estadual n9
60.1.06/2074.

Cúusur.A ouARTA - pAs oBRtGAcõEs po CoNTRATANTE
Ao CONTRATANfE
|

ca

be:

* indicar formalmente

o serv¡dor responsável pelo acompanhamento e fiscalização cla
execução do ajuste e,

aìnda, pelos contatos com a CONIRATADA;
ll - forrrecer à GoNTRATADA todos os dados e informaçöes
necessérios à execução do objeto do contrato;
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lll - efetuar os pagamentos dev¡dos, de acordo com o
estabelecido neste ajuste;

fv - permitir aos técnicos e empregados da
execução deste contrato;

CoNTRATADA âmplo âcesso às áreas físicas envolvidas
na

CLÁUsUtA QUINTA - DA FIscA.LIZAcÃo Do coNTRATo

o

CoNTRATANTE exe¡cerá

a

fiscal¡zação contratual por ¡ntermédio do gestor do
contrato, de nrodo

ã

assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A fiscalização não exclui e nem reduz a integrafresponsabiljdade
da CoNTRATADA, mesmo perante terceiros,

por quaisquer irreguraridades constatadas na execução
do objeto contratado, inexisÛndo, em quarquer
hipótese, corresponsabilÍdade por parte do CONTRATANTE.
PARAGRAFO SEGUNDO

A ausência de comunicação, por parte do coNTRATANIE,
referente a irregularidades ou falhas, não exime
CoNTRATADA do regular cumprimento das obrigações previstas
neste contrato

a

e no ANEXO I clo Ëdital.

o

objeto, em cada uma rje suas parcefas, seré recebido provisoriamente
em até 05 (cinco) d¡as úteis,
contados da dâta da entrega dos bens, acompanhado dâ
respect¡va nota fiscaf/fatura.
PARAGRAFO PRIMEIRO

Por ocasiâo da entrega, a GONTRATADA deverá corher
no comprovante respectivo a data, o nome, o ca[go, a
assìnatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela
secretaria de segurança pública, ou documento

equivalente, do servidor do CONTRATANTE responsável pelo
recebimento.
PARAGRAFO SËGUNDO

Constâtadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE
poderá:

l' se disser respeito à especìficação, ¡eie¡tá-lo no todo ou em parte, determinando
sua subst¡tu¡ção ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis. Na hipótese de subst¡tuição,
a

CoNTRATADA deverá fazê-ra em conformidade com
a indicação do CoNTRAïANTE, no prazo máximo de 05
(cinco) dias, contados da notif¡cação pot escrito,
mantido o preço ¡nicialmente

ll

contratado;

se disser respeito à diferença de quantirJade ou de partes,
determ¡nâr sua complementação ou rescindir
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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 05 (cinco)

dias,

contados da notificação por escrito, l¡antido o preÇo ìn¡cialmente contratado.

PARAGRAFO TERCEIRO

O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) d¡as úte¡s, após o recebimento
provìsório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidâde e das especìfìcações contratadas,
mediante "Iermo de Recebimento Definitivo,,ou .,Recibo,,, firmado pelo servidor responsável.

cLÁusutA sÉTIMA

-

Do pREços

A CONTRATADA obri8a-se a fornecer o objeto deste contrato pelo valor total de RS g9.107,92 (oitenta e
ñove mil, cento e sete reais e noventa e dois centavos), mediante os seguintes valores unitários:

IT

UND.

ËSPECtFtCAçÃO DO OBJETO

PREçO

QUANT,

MENS.

PREçO TOTAT

UNIT.

01

RACAO PARA BOVINO

sAco 40

KG

720

Rs s0,40

RS

a2

RACAO PARA GALINI"lA

SACO 40 KG

632

Rs 4e,01

Rs 30.974,32

03

FARELO DE SOJA

SACO s0 KG

329

Rs66,40

Rs 21.84s,60

36.288,00

TOTAT R$ 89.r07,92

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Nos preços äcima estão incfuÍdos, além do lucro, todas as despesas e custos d¡retos e indiretos relacìonacJos

ao fornecimento, tâis como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao
cumprimento do objeto desta licitâção, ìnclusive gastÒs com transporte.

PARÁGRAFo sËcuNDo

caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à contratação, perca as

condições de enquadramento como microempTesa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
ìmpedida de beneficiar-se desse regÌme tributário diferenciado por incorrer em alguma das vedações
previstas na Leì Compfementar Federâl np 123/2006, não poderá deixar de cumprìr as obrigações avençadas

perante a Admin¡stração, tampouco requereT o reequilÍbr¡o econômico-financeìro, com base na alegação de
que a sua proposta levou em consideraçäo as vântagens daquele regime tributárìo diferenciado.

(
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PARAGRAFO TERCEIRO
Os preços contratados permanecerão
fixos e ¡rreâjustáveis.

cuusuLn oltnvn

_

oos nrcuRsos oncnurrurÁRtos

No presente exercício as despesas decorrentes
desta contratação irão

onerar a categor¡a econômica 33 go
30 81' da un¡dade GestÒra 102401, Progrâma
de Trabalho: 12 363 1039 s2g2 aooo, Fonte
de Recurso

001001001, Unida de Orçamentária: 10063_
CI-AUSULA NONA . DOS PAGAMENTOS

os pãgamentos serão efetuados em 30 (tr¡nta)
dias, contados da apresentação de cada nota
fiscal/fatura
na(s) unidade(s) reracionadas no Termo
de Referência ANEXo r, à vista do respectivo ,,Termo
de

Recebimento Definitivo" ou "Recibo", em
conformidade com a cráusura Sexta deste instrumento
PARAGRAFO PRIMEIRO

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções
serão devolvidas à contratada e seu venc¡mento
ocorrerá em 30 (tr¡nta) dias, após a data de
sua apresentação
válida.

PARÁ,GRAFO SEGUNDO

constjtu¡ condição para a realização dos pagamentos
a inexistência de registros enì nome da contratada
no
"cadastro lnformativo dos créditos não
Quitados de órgãos e Entidades rjo Estado de são paulo *
cADfN
ESTADUAL", o quar deverá ser consurtado por
ocasião da rearização de cada pagamento. o
cumprimento
desta condição poderá se clar pera comprovação, pera
contratada, de que os reg¡stros estão suspensos,
nos
termos do artigo 8e da Lei Estâdual ne 1,2.7gg/2OOB.
PARAGRAFO IERCEIRO

os pagamentos serão feitos mediante créd¡to
aberto em contà coTTente em nome da contratada
no Banco
do Brasils/4.

PARAGRATO QUARTO

Havendo atraso nos pâgamentos, incidiré correção
monetária sobre o valor devido na forma da legislação
aplicável, bem como juros moratór'ios, a
razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, carcurados ,,pró-rata
tempore", em relação ao atraso verificado.
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PARAGRAFO QUINTO

- nQ do contrato;
- ne nota de empenho;

- nq do Drocesso: e
- identifìcação da Unidade com
endereco de entreea.

A coNTRATADA fica obrigada â aceitar,
nas mesmas condições contratadas, os acréscimos
ou supressões que
se fizerem necessários no objeto, a
critério exclusivo do CoNTRATANÍE, até o
l¡mite de 25% (v¡nte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado
do contrato,
PARÁGRAFO ÚNICO

Eventual alteração será obrigatoria

me nte formalizada pefa celebração
de prévio termo adit¡vo iro frresente
instrumento, respeitadas as disposições
da Lei Federai ne 8.666/1993.

cLÁUsUIÁ. DÉcIMA PRIMEIRA _ DA REscIsÃo

o contrato poderá ser rescÌndido, na forma, com
as conseguências e pelos motivos prev¡stos
nos artigos 77 a
80
e 86 a 88, da Ler Federal ns 8.666/1993.

I'ARÁGRAFO ÚNICO

A

CONTRATADA reconhece desde

já os direitos do coNIRATANTE nos
casos de rescisão adm¡nistrativa.

prevista no artigo 79 da Lei Federal
ne 8.666/1993.

A CoNTRATADA ficará impedicla de lic¡tar
e contratar com a Administração direta e indireta
do Êstado de são
Paulo' pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
se vier a prat¡car quarsquer atos previstos
no a¡tigo 79 da Lei
Federal ne 10520, de 17 de julho de 2002,
sem prejuízo da responsabifidade civil ou cr¡m¡nal,
quando
couber-
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PRtMETRo

A sânção de que trata o cdp¿lt desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas

na

Resolução cuja cópia cônstituì ANEXO lV do Edital indicado no preâmbulo deste instruìrento, garantido

Ò

exercÍcio de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP, no "sistema Eletrénico de Aplicação

e Reg¡stro de

Sançöes Adm¡nistrativas

"Cadastro Nacional

de

http://www.portaf transpa renci

-

e-Sanções", no endereço www.esa ncoes.sp.gov.br, e também no

Empresas lnidôneas
a.

e

Suspensas

-

CEIS", no

endereço

gov.br/ccis.

PARÁGRAFO SEGUNDO
As sançöes 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 aplicadâs por descumprimento de cláusulas contratuais, ou, quando

for o

caso,

efetuará a cobrança judicialmente-

PARÁGRAFO QUARTO

A prática de atos que alentem contra o patrimônio público nacionaf ou estrãngeiro, contra princípios

da

âdminlstràção pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante

a

licitação ou ao longo da execução do contrato, será obleto de instauração de processo admÍnistrativo de
responsa biliza ção nos termos da Lei Federâl np 72.a46/ 201-3 e do Decrêto Estâdual ne 60.106/2014, sem

prejuízo da aplìcaçäo das sanções administrativas previstas nos art¡gos 87 e 88 da l-ei Federaf ne 8.666/1993,
e no artigo 7e da Lel Federal ne !0.520 /2OO2.

CLAUsULA DÉCIMA TËRCEIRA .-DA GARANT!A DEEXEEIICÃO CONTRATUAL

Não será exigida

a

apresentação

de garantia para a contratação que constitui objeto do

presente

instru mento,

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA

-

DISPOSICöE5 FINAIS

Ficâ ajustâdo, ainda, que:

a. o Edital mencionado no preämbulo e seus anexos,
b. a proposta apresentada pela CONTRATADA;
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lf.

Aplicam-se às omissões deste contrato as disposiçöes normatìvas indicadas no preâmbulo deste Termo
de Contrato e demaìs disposições regulamentares pert¡nentes,

ìll.

Pârâ dirimir quaisquer questöes decorrentes deste Termo de Contrato, não resolvidas na esfera
adm¡nistrativa, será competente o foro da Comarca da Cap¡têl do Estado de 5ão Pauio.

E assim,

por estarem as partes justas e contratadas, foÌ lavrado o presente instrumento 02 (duas) vias de

igual teor e forma que, lido e achado conforme pela CONTRATADA

e pela

CONTRATANTE,

vai por elas

assinado para que produza todos os efeitos de Direìto, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

sâo Paulo,¿Jðde

<.1¿ðydg

de 201.7

CONTRATANTË

LAURA M.

Diretorâ

Su

CONTRATADA

OLIVEIRA VENTTJRA

MARLETE

J.

peri

Proprietá riâ

TESTEMUNHAS

%q-¿k@)

y'^,*^ Ç;¡¡-J^nu,Á!
worþe:

¡6, r¡i

;1.
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ANEXO A

TERMo DE REFERÊNcIA

r.

* EsPEcrFrcAçÃo Do oBJETo
UND.

rsRecrncnçÄo Do oBJETo

IT

MEN5.

QUANT

PREçO

PREçO

UNIT.

TOTAL

RACAO PARA BOVINO; PARA VACAS DE LEITË EM
LACTACAO; COM MININ/O DE 20% DE P8,68 A 74%

01

DE NUTRÍENTES DIGÊSTIVEIs TOTAIS, UMIDADE
MAXIMA DE ts%; COMPLEXO VITAMINICO
MINERAÍS COM 4 A 5% NA MISTURA; CONTENDO
SELENIO, COBRE, ZINCO, MANGANËS,

sAco 40

R5

720

Rs so,4o

632

Rs 49,01

KG

36.288,00

FLUOR,

COBALTO, SODIO, CALCIO, FOSFORO, MAGNESIO;

VllAMlNAs A, D E E; APRESENTACAo

FARELADA;

EMBALADA EM SACOS DE 4OKG

RACAO PARA GALINHAj CoMPOSICAO
MILHO MOIDO, TARELO

DE

BASICA

SO]A, FARELO DE TRIGO,

DE SOJA;

FOSFATO BlcALclo, OLEO

CALCARIO

CALCITICO, SUPIEMENTO IVINERAL, SUPLEMENIO

vlTAMlNlco, sAL (NACL)
o2

E D-L

METTONtNA;

sAco 40

EVENTUAIS SUBSTITUTOS FARELO DE SOJA, FARETO

RS

30.974,32

KG

DE TRIGO; NIVEIS DE GARANTIA PB 77%; EE 2 %; FB

6%, MM I5%, CA 4,2%, P 0,5%, UMIDADE 13%;
ENRIQUECIMENTO POR QUILO A BASE DE MILHO

E

FARELO DE SOIA; ACONDICIONADO EM SACO DE 40

KILO; ROTULO COM VALIDADE DË 12 MËSES

FARELO DE SOJA; PARA SER UTII.IZADA COMO
RACAO ANIMAL, NIVEIS DE GARANIIA DE PROI"EINA

BRUTA (MlN) 48%; UMTDADË (MAX)12%, EXTRATo
06

ETEREO

(MIN) 1%, FIBRA BRUTA (MAX)

5%,

SACO 50

Rs21.845,6
329

Rs66,4o
0

KG

MATERIA MINERAL(MAX) 6%; AIIVIDADE UREATICA

(PH) 0,0s-0,30 PRoTEINA SOLUVELEM KOH 0,2%

(MlN);

TMBALAGEM

K

APROPRIADA, DEVENDO
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CONTER

REGISTRO

NO

MIN¡STERIO

DA

AGRICULTURA

2 - DO CRONOGRAMA DE ENTREGA

CRONOGRAMA DE ENTREGA
U

o

uo

(¡)

o
o

!

(o

Item
Descriçäo

E

G
bo

(J

15 dias
RAÇÃO P/
1

?

BovtNo -

o

o
U

l

U

É

z

É.
LU

r_

a
z
:l

o
z
o

ztò

ÉÉ.ú

oo

uJ

9!

ô

z

*z

r-<

68

0
0

õ
É

LLI

É

a
o
Õ

ú
o

o
ô

z

Lr-j o

<ú
(_) >
--<

60 cjias

NIDADES

o
Éu1

o-O
rr F
úz
t-- <

o

Ê

:]N

<o

z
è<o

UÙ]

,'.:)
ü<

2.2

90

0

22

90

0

90

o

t.à

VACAS EM LACTAÇÃO

105 diâs

67

0

(sAco

150 dias

67

0

23

90

o

TOTAL

270

0

90

360

0

15 dias

2T

37

2I

41.

60 dias

20

4I
4t

37

20

41

RAçÃO P/ GATINHAS

105 dias

)o

40

36

20

40

(sAco

150 dìas

20

40

36

20

40

TOTAT

81

162

146

81

1,62

TOTAL

113

LL3

l_

¡.3

L1_3

L13

15 dias

1,1

30

6

5

32

60 dias

10

29

6

5

32

105 dias

10

29

6

5

32

150 dias

10

29

5

5

32

TOTAL

41

rt7

23

20

L28

DE

DE

40 KG)

40 KG)

FARELO DE SOJA
3

(sAco

DE s0 KG)

l-.-

o
Fô
ô
F-

z
o
l

c)
$l
F.

Or

er{

.
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2. DO LOCAL DE ENTREGA

2.r

A entregä dos produtos objeto deste contrato deve ser feita nos endereços relacionados
abaixo, de
segunda a sexta-fe¡ra das 8:00 às 12:00 e das r.3:00 à u:00 horas, correndo por conta
da contrâtada

todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabafhistas
previdenciários decorrentes do fornecìmento.

Cod.

e

Unidade de Enslno
ANTONIO JUNqUEIRA DA VEIGA
Fazenda Baixada, s/n9 - Caixa postal6g
ETEC

033

14540-000
IGARAPAVA

(76].31.72-7814
ETËC PROFESSOR

046

CARMELINO CORREIA JUNIOR
Rodovia Cândido Portinari, km 405 - City petrópolis

tMoT-o00
FRANCA
11"61

37O3-8O3s

/

771,2

I

8226

/

3703_7712

ETEC PROFESSOR FRANCISCO DOS SANTOS

Rodovia Conde Francisco Matarazzo Júnior, km 127
057

14200-000

sÃo

slvÃo

(16) 3984-14.1s

/ 3984-17s2

ETEC TAURINDO ATVES DE QUÊIROZ

Fazenda Lageado, s/ne
079

14530-000

wrcuelóporrs
(16) 383s 1370
ETEc MANoET

083

Avenida Paris
13670-000

Dos Re¡s nnnúlo

n-o

79

SANTA RITA DO P. QUATRO

(1e) 3s82-2100

3. DA VALIDADË DO PRODUTO

3'1 o prazo de validade

do objeto da lic¡taçåo, será rie 12 (doze) meses, contra quâlquer defeito de
fabricação e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio, contados da data do recebìmento
defin¡tivo do mesmo.

3.2

Todas as despesas havidas no período da validade, substituiçäo do produto, transporte,
mão-de-obra e

manutenção do bem correrão por conta dâ CONIRATADA, não cabendo a CONTRATANTE quaisquer

ônus.

?
ì
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ANEXO B

rrRuo

oe c¡Êrucrn e or ruotrrrcnçÃo

roucnçÃo rrcruotóGtcA

,,pAULA

CONTRATANTE:

cEETEps - cENTRo ESTADUAL DE

CONÏRA-IADA:

M. P. O. VENTURA - EPP

CONTRATO:

Ns Lt7 /20L7

OB] ETO:

nqursrçÃo oe nnçÃo eARA BovtNo, AVEs E TARELo DE soJA eARA As
UNTDADES oa neclÃo DË FRANCA,

souzA,,

Na qualidade de Contratante e Contratâdo, respect iva me nte, do Termo acìma identificado, e, cientes
do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, dámonos por CIENTES e NOllFlCADos para acompanhar todos os atôs da tramìtação processual, até jufgamento
final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legaìs e
regimenta¡s, exeTcer o dire¡to dä defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos ClËNTES, doravante, de que todos os despachos e decìsões que v¡erem a ser
tomados, relativamente ao afudido processo, serão publìcados no Diário Oficialdo Estädo, Caderno do Poder
Legìslativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o art¡go 90 da Lei
Complementar n" 709, de 14 de janeiro de 1993, precedìdos de mensagem eletrônlca aos interessados.
são paulo.

J

ú a. ,-^,¿.rf,",
l--

de 2017.

EQ!\TRATANTE

Nome: Laura M. J, Laganá
Cargo: Diretora Superintendente
E-mail

gds

I

.br

LAURA M.

CONÏBAÏADA
Nome: Mârlete Prado de Ollveira Ventura
Cargo; Proprietária
E-mail lnstituc¡onal: a lessandro@ mponegocios.com. br
E-mail pessoal: ma rlete@mponegocios.com, br

MARLËTE PRADO DE OLIVEIRA VENTURA

a4/
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" Santa lfigênia "

cl.ls.sp.gov br
0 1208-000
São Paulo

" 5P. Tel.: (11) 3324.3300

LV

Administrãçåe Centra¡
Gåb¡nete da superintendênc¡a

RESOTUçÃO REFERENfE A PENALIOADES SDECTI Ne 12, DE 28-3-2014'

Dlspõe sobre a aplicação da penalìdade de multa prevista nas Leis federais ne 8.666, de 21. de junho de 1993
e ne 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei estadual ne 6.544, de 22 de novembro de 1989, no âmbito da
Secretar¡a de Desenvolvimento Econômico, Ciência, fecnologia e lnovaçãÕ.
O SECRFTÁRIO DE DESENVOLVIMENTO EcoNÔMlCO, ClÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAçÃO, com fundamento
no disposto no artigo 3e do Decreto ne 3l[ 138, de 09 de janeiro de 1990, RESOLVE:

Art. Le. Nâ aplicação das multas previstas nos artigos 79, 80 e 81, inciso ll, da Lei Estadual ns 6.544. de 22, de
novembro de 1989, nos artigos 86 e 87, inciso ll, da Lei Federal ne 8.666, de 21, de junho de 1993, e no artigo
7e da Lei Federal ne 10.520, de 17, de julho de 2002, serão observadas as dìsposições desta Resolução.

Art. 29. A recusa ìnjustìf;cada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitâr ou retirar o instrumento
equivêlente dentro do prazo estabelecido pela Administraçâo, caracteriza o descumprimento total da
obr¡gação assumida, sujeìtando-o à aplicação de multa, na forma estabelecida no artigo 5e desta Resolução

Art. 39. O atraso injustificado na execuçâo do objeto do contrato sujeitará o contratado à mulla de mora,
observa do o seguinte:

l-

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

a) para atrasos de até 30 (trinta) dìas: multa de Q,2% ldots décimos por cento) por dia de atraso,
calculados sobre o vafor global do contrato;
b) para atrasos superiores a 30 (trìnta) dias: nrulta de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso,
calculados sobre o valor global do contrato;
ll - em se tratando de execução de obras ou de serviços de engenharia;
por cento)
a) para contratos com valor de até RS 100.000,00 (cem mil reais): multa de 0,2% (dois décimos
por dia de atrâso, calculados sobre o valor da parcela da obrìgação contratual não cumprida;

b) para contratos com valor de RS 10o.ooo,o1 (cem mìl reais e um cêntavo) até RS 500 000,00

(quinhentos mil reais): multa de 0,3% (três décrmos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o
valor da obrigação contratual não cumprida;e

c)

para contratos com valor de ¡guâl ou supeTìor a Rs 500.000,01 (quinhetrtos nril reais e ur-n centavo):
multa de o,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor diário do
contTato;

lll-

em se tratando de serviços contínuos: multa de 30% (trinta por cento) por dia de inexecução, câlculados
sobre o valor diário do contrato.

çle

por cento)
O valor das multas previsfas neste artigo não poderá exceder a 25% (vìnte e cìnco

do saldo financeiro ainda não realizado do

contrato.

n,ì

ç29

A multa pelo atraso injustif¡câdo na execução do objeto do contrato será calculada a partir

primeiro clia útil seguinte àquele em que a obrigação avençada deveria ter sido

cumprida

Ls/LV
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At-t 49 4 inexecução parciaf do contrato sujeitará o contratado à multa de mora,
observado o seguintel

lIl

-

em se tratando de compTas ou de prestação de serviços nâo contínuos: multa
de
incidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;

1,o% (dez

por cento)

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

a) para contratos com varor de até R$ loo.ooo,oo (cem mir reais): murta de 30% (trìnta por
ceñto)
incidente sobre o valor da parcefa não cumprida do contrato;

b) para contratos com valor de

RS 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R$ 5OO.O0O,OO
(quinhentos miÍ reais): multa de 20% (vinte por cento) incidente
sobre o valor da parcela não
cumprida do contrato;

c) para contratos com valor ¡guâf ou superior a RS 50o.ooo,o1 (quinhentos mil
reais e um centavo):
multa de 1-0% (dez por cento) incidente sobre o varor da parcera não cumprida do
contrato;

lll-

em se tratando de serviços contínuos: multa de 2oo/" (vinte por cento) por dìa
de ¡nexecução, calculados
sobre o valor diário do contrato,

Art

5e. A inexecução

l-

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

lf-

em se tratando de execuçâo de obras ou serviços de engenharia ou de seruiços contínuos:

totaldo contrato sujeitará o contratado à multa de mora, observado o seguinte:

â) para contratos com valor de até Rs 1o0.o0o,oo (cem mil reais): multa de
Ìncidente sobre o valor global do contrato;

b) para contratos com varor de Rs 1oo.ooo,o1 (cem mir

Teais

20% (vinte por cento)

e um centavo) até Rs 5oo.0oo,oo

{quinhentos mil reais): multa de 15% (quìnze por cento) incidente sobre o valor global do contratoj

c) para contratos com valor igual ou superior â RS 5oo.ooo,o1 (quinhentos mil
multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato.

reais e um centavo):

Art

69. configurada â ocoTrência 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 dia subsequente à data da sua not¡ficação.

S19 Recebida a defesa, a autoridade competente deverá se manifestar mot¡vadamente sobre o
acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela aplicação ou não da penalidade,
dando ciência inequívoca ao adjudicatário ou contratado.
52e A decisão que dispuser sobre a aplicação da multa será publicada no Diário oficiaf do Estado
e deverá conter o respectivo valor, o prazo para seu pâgâmento e a datâ a parttr da qual
o valor da
multa sofrerá correção monetár¡a.
Le/
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539 O adjudicatário ou o contrâtado será notifìcado da decisão, da qual caberá recuTso a
apresentado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebÌmento da notificação.

seT

S4e A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial do Estâdo, sem prejuízo da notificaçâo
do adjudicatário ou contratado,
Art. 7e. Ao término do regular processo administrativo, garantidos o contradltór¡o e a ampla defesa, a multa
aplicada será descontada da gârântia do respect¡vo contratado.

ç19

a multa aplìcada for superior ao valor da garantìa prestada, além da perda desta, o
contratado responderá por sua complementação, mediante descontos nos paEamentos
Se

eventualmente devidos pela Admìnistrâção até sua total quitação.

929

Inexistìndo pagamentos a serem realizados, o contratado recolherá o valor ao cofre público
estadual, na forma prevista na legisfação em v¡gor.

939

Decorrido

o

prazo estabefecido sem

o

pagamento da multa aplicada serâo âdotadas as

providências pertìnentes voltadas à sua cobrança judicial.

Art. 8e. As multas de que trata esta Resolução serão aplicadas sem prejuízo da cominação das demais
sanções administrativas previstas na Le¡ Federal ns 8.666, de 1993, na Lei Federal ne 10.520, de 2002 e na Lei
Estadual 6.544, de 1989.

Art. 9e. Os editais de licitação deverão fazer menção expressa às normas estabelecidas nesta Resolução, cujo
texto deverá ìntegrar os {espectivos edita¡s e cont[atos, na forma de anexo,
Art. l-0. As disposiçöes desta Resolução aplicam-se também às contratações resultantes de procedimentos de
dispensa ou de inexigibílidade de licìtação.

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

(*

) Republicada por ter saído, no DOE, de 29-03-201,4, Seção ì, páginas,

1,1,6

e

SCTDF -1,

1.17, com incorreções no

origina l.
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