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TERMo DE ptntøtssÃo DE

uso REMUNERaI+, or Ánre LocALtzADA
NAs DEpENDÊNctAs DA FATEî |ATUí - pRoF. wtLsoN RoBERT'
RtBFtRo DE .AMARG), DEST|NADA À ExpLoRAçÃo DE sE?vtços DE
REPROGRAFIA, EM QUE COMPARECE O CEETEPS - Centro Estodudl de

Educøção Tecnológicø 'Pøula Souzã, NA QUALIDADE DE PERMITEN'fE, Ê

¡os cy'Yl

dias do mês

o

-

de

çrl4ünÍ9

Á

EtSE SOFTWARE Ë APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.ME, NÁ

eu

ALIDAD E DE pE n m ss t o ¡t Án

ø.

clo ano clc 2017, na Ciclacle cle São Paulo/SP, comparecem de um lado

CENTRO E5TADUAT DE EDUcAçÃo TECNOLóGICA "PAULA SOUZA", autarquia de regime especial,
nos termos do artiSo 15 da Lei Estadual ns 952, de 30.01.76, crlado Þelo Decreto-lei de 06.10.69, sito à Rua dos
Andradas, 140 - Bairro Santa lfigênia - 5ão Paulo/SP, CNPJ nq 62.823.251/AA07'O9, lnscrição Estadual lsenta,
CEETEPS

compareceram de um lado, o CENTRO acima mencionado, representado por sua D¡retora Superintendente, a
Professora LAURA M. J. LAGANÁ, RG ne 7.71r5.615-4, CPt n-. 005.923.818-62, doravante designado PERMITENTE,
e, de outro lado, a empresa ELSE SOFTWARE E APOIO ADMINISTRAIIVO LTDA-ME, com sede na Rua Dr. lsmael
D|as,21,7, CEPr 03631-010, Guaiauna, São Pau'o/SP, Telefone: (11) 4198-3131, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do M¡nistério da l-azenda sob o ns 23.179.376/0001-00, doravante designadâ PERMISSIONÁRlO,

neste ato, representada por seu 5ócio Diretor', Sr. LEVI PAULO CORREA, RG. ne 30.917.590 2 e C p.F. ne
212.577.468-61, e pelos mesmos foi dito, na presença das testemunhas ao final consrgnadas, que, em face da
adjudicação efetuada na Concorrência ne Oo7 /zo].7, conforme despaclro exarado a fls. 407 do Processo lic¡tatór¡o
ne 6077/2014, ajustam, pelo presente, a outorga de perm¡ssão de uso remunerada de bem público estaduã], que
será re8ida pel¿ Lei federaf nq 8,666/93 e, no que couber, pela Lei estadual ne 6.544189, aplicando-se, ainda, as
disposições da Resolução SDECTI Nq 12, de 28-3-2014, mediante as seguintes cláusulas e condÌçôes:
CtÁUSU LA PRIMEIRA

DO OBJETO

Constitui objeto deste tcrmo a outorga de Þernìissão de uso renrunerada de área destinad¿ à
expÌoração de serviços de REPROGRAFIA, situ¿rda nâs depenciências da FATEC TATUí - PROF. WILSON ROBERTO
RIBEIRO DE CAMARGO, RODOVIA MÁRIO BATISTA MÓRI, 971

TATUTsP

-

-

JARDIM AEROPORTO

_

CEP 18280-OOO.

TEt./FAX (15) 3205-7780, conforme ìremorial descritÌvo constante do Anexo

ldo

Edital

de

Concorrência îe O07/2017, cla proposta apresentâda pelo PERMIssIONÁRlO, do presente rnstrumerrto, bem con¡o
dos de¡nars docunìentos constatìtes do Processo f- 6OjI/2O1,4.
PARÁGRAFO PRIMEIRO

-

O local destinado à REPROGRAFIA encontra-se devrclamente ¡ndicado

e

descrito no Anexo I a que se refere o coput desta cláusula,

instalação da RËPROGRAFIA deverá estar concluíc{a, pelo
PERMISSIONÁRlo, no pr¿rzo tle 15 (quinze) dias, a contar cla assinatura deste termo, a partir clo qual o
PARÁGRAFO sEGUNDO

- A
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mencíonado estabelecimento deverá estar funcionando regularmente, atendendo o corpo discente, docente e
demals pessoas eventualmente visitantes da mencionada tAT[C.

panÁeRnro TERcEIRo

- A REPROGRAFIA cleverá funcionar de segunda a sexta fe¡ra, no horário das
08h00 às 11h30, das 13h30 às 16h30 e das 18h30 às 21h30 horas e aos sábados clas 08hoo às i_1h30.
O prnVlSSlOruÁRlO se obr¡ga a abrir a REPfìOGRAf:tA, fo¡a do horário
cstalleecido no parágrafo terceiro, llerfì corÌìo aos fìnais de semana, por ocasião dos eventos que forem
promovidos nas depenclências da FATEC rnruí- pRo¡. wllsoN RoBERTo RtBEtRo DE CAMARGo, a critério .jo
PARÁGRAFO QUARTO --

PERMITENTE, ou ainda quando por este solicitado, clesde que tais eventos e solicitações lhe sejam comuntcados
com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas).

-

Correrão por conta do PERMISSIONÀRIO todos os custos decorrentes da
instalação e funcionamento da REPROGRAFIA, abrangendo, dentre outros itens, equipamentos, mobiliário,
utensilios, encar8os previdenciários, irabalhistas, fiscais, seguros, alvará de funcìonamento e quaisque¡ outras
despesas inerentes à atividade exercida, ressalvado o contido na parte final do item 12 da cláusula segunda,
referente às despesas de luz.
PARÁGRAFO QUINTO

clÁusuLa s¡currroA - DAs oBRtGAçõEs

E

REspoNsABtLtDADEs Do prRvllssloruÁRto;

Ao PERMISsIoNÁRlO, alelnr clas obrigaçôes estabe ecidas em cláusulas próprias deste instrumento e
seus anexos, benr conto daque'las estabelccjclas em lei, cabe:

1)

Manter durante toda a vigência deste terrno, em compat¡bìlidade com as demais obrigações assunridas,
todas as condições de habilitação e quallf¡cação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;

2)

Manter no local de func¡onamento da REPROGRAFiA representante autor¡zado/preposto, credenciado por
escrito junto ao PERMITENTE, para receber instruções, aconrpanhar as vistorias efetuadas a título de
fiscalização e prestar os esclarecimentos que lhe forem sol¡citadosj

3)

Providenciar o l¡cenciamento para o funcionanrento da REPRoGRAFIA, responsabilizando-se pelo pagamento
de taxas, emolumentos e qua¡squer outras despesas que recaiam sobre a ativ¡dade exercidaj

4)

cumprir a legislação e posturas do Município e as disposições legâis estaduais e federais que digam respeito
ao fu ncionamento da REPROGRAFTA:

5)
6)

Afixar, em localvisível, o (s) documento (s) rclatrvos à aLrtorizâção clc funciooamento da REpROGRAflA;

Encaminhar cópìa autenticada

do is) documento (s) relativos à autorização de funcionamento

da

/,,

REPROGRAFIA;

7)

Promover, sem qualquer ônLrs para o PERMITENTE, e após prévia aprovação por parte deste do respectivo
projeto, a instalação dos equ¡pâmentos, rrobilìário e utensílios adequados e necessários ao funcionamento
da REPROGRAFIA e ao atendimento do corpo discente, clocente e cìemais pessoas eventualmente v¡sitantes
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da mencionada

FATEC, bens esses

que serão retirados, por ele

-

PERMISSIONÁRlO

-

quando do

encerramento do prazo de vigêncra da perm¡ssão de usoj

8)

Utifizar somente mater¡ais de alta qual¡dadej

9)

Manter em perfeìtas condições de uso e higiene as instalações, equipamentos, móveis e utensilios que digam
respeito à prestação dos serviços de REPROGRAFIAj

10) Arcar cont as despesas referentes ao consumo de telefooe e deilìais custos inerentes à atividade exercida,
conr exceção das despesas de luz clue estariio atlrangidas no valor da retribuição mensal devida ao
PIRM ITENTE;

11) Identificar todos os equipamento e rnobrl¡ário

de sua propriedade, de fornlê a não sererr confund¡dos com
similares pertencentes ao PERMIfENTE ou a terceiros;

12) Providenc¡ar, sem qualquer ônus para o

PERMITENTE,

a

manutenção preventiva

e

corret¡va dos

equ¡pamentos, materiais e mobilÌário, promovendo a sua substituição, quando necessário;

13)

Providenciar, durante os trabalhos de manutcnção corretiva, a substitu¡ção tempôrár¡a do equ¡pamento,

material ou mobiliário afetado, de forma

a não prejudicar o

atendimento dos frequentadores

da

REPROGRAFIAj

14)

Responder integralmente pelos serviços oferecrdos, inclusive por.aqueles que, em virtude de culpa ou dolo,
sejam eventualmente prestados fora do padrão cle qualidacle exigido ou em desacordo com as condrções ora
ajustadas, flcando o PERMIIINlE isento de qualquer rcsponsabilidade, seja a que título for;

15) lnfornìar à área de

segurança do PERMIIÊNTE os nomcs e firnções dos seus empregados que estarão
atuando nas dependéncias d¿ REPROGRAFIA;

16) CumÞrir e fazer com que toclo o pessoal em serviço observe os regufamentos disciplinares,

de segurança e de

hig¡ene existente no local de trabalho, bem conro as exigências emanadas da CIPA {comissão interna de
Prevenção de Acidentes) e, principalmentc, as contidas na legislação en] vigor que rege a matéria;

17) Manter

a disciplÌna entre seus enrpregad<ls, aos qua¡s será expressanìente vedaclo fuma¡ e consumir beb¡da
alcoólica nas dependênciâs da FATEC TATUi - pROF. WTLSON ROEERTO RtBÊtRO DE CAMARGO;

18) Afastar tnìediatamente

das dependências qualquer enrpregado, por mais qualiftcado que seja, cuja presença

venha a ser cons¡derada inadequada pelo PERMII ENTE, promovendo a sua imediata substitutçãoj

19) Manter

pessoal hâbilitado, uniforßìÌzado nunr só padrão, devrdanrente identificaclo alravés de crachas;

20) lnstruir

os seus empregados quaÌrto à ptevenção de incêndios nas áreas do pERMITENTE;
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21) Orientâr e possibilitar

aos seus enrp|egados condições de traballro de forma a evítar risco de acidentes,
responsabilizando-se pelo currprimento dos encâr8os trabalhistas, previdenciários, fisca¡s e quaisquer outros

incicjentes sobre a atividade exercida;

22)

Responder pela discíplina dos seus funcionários, zelando para que mantenham o devido respeito e cortesia
no trâto com os colegas de trabalho e corpo cliscente, docente e demais pessoas eventualmente v¡sitantes
que venham a frequentar a REPROGRAFIA;

23)

Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;

24)

Responsabilizar-se por eventuais paralisações das ativiclades, por parte dos seus empregados, garantindo
continuidade dos serviços sem repasse de qualquer ônus ao pERMfTEN-IE;

25)

Evitar a crrcLrlação desnecessária de seus errpregaclos fora cla área que fhes for destinacla;

a

26) Assunìir toda a responsabrlidacle e tonrar as nlediclas

necessárias ao atenclimento dos seus empregados
acidentados ou acometidos de nralsúbito clurante o trabalho;

27)

Encâminhar prontamente ao PERMIIENTE relatório informando a ocorrêncla
fazendo constar o nome do iu|rcionário, tipo cie acidente e proce¡jimento adotadoj

28)

Assegurar livre acesso à fiscalização do PERMITËNTE e atender a eventuais exigências relacionadas ao objeto
do presente termo, no prazo que lhe for estabelecido, bem como fornecer às informações e dados que lhe

de acidente de trabalho,

forem solicitadosj

29) Atender prontamente as reclamações
30)

sobre seus serviços;

Responder pelos danos ou prejuízos causaclos ao PERMITENTE ou terce ros, decorrentes cle dolo ou culpa de

seu preposto e/ou enrpregados, não excluiìdo ou reduzindo essa responsab¡lidade a fiscalizaçåo ou
acompa nhamento feito pelo pERMt-IËNTE;

31) Dar ciência

imediata

funciona mento da

e por escrito ao

RE PROG

de qualquer anormalidade que verificar durante

o

RAFIAj

32) Programar o receb¡mento dos
frequentadores da

l)hRMITENTE

seus fornecedores para horário que não preludique

o

atendimento dos

REPROG RAFIA;

33) Acompanhar e manter os fornecedores de produtos e mater¡ais na áreà dest¡nada ao

respêct¡vo

recebimentoj

rK

34)

Praticar preços compativeis conl os do nrercadoj

35)

Afixar em local visível a tâbel¿ cle preços rlos pt.oclutos e serviços;
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36)

Devolver a área objeto da perntissão no tÌlesnlo
estado ctn que a rccebeuj

cLÁusur¡ r¡Rc¡rnA _ DAs oBRtGAçÕEs E R EspoNSABtLtDADES
Do

pERMTTENTE:

O pERMITENIL obri8a sc ¿:

1)

2)

Possibilitar aos técnicos e empregaclos do PERMlssloNÁRlo
acesso às áreas que digam respeito aos servjços de
REPROGRAFIA, observadas as nornras de segurança
interna;
Prestar aos enrpregados do PERMlSsloNÁRlo as
informações e esclarec¡mentos eventualmente soljcitados,

refat¡vos ao funciônan.lento da REpROGRAFIA:

3)

Exercer a fiscalização dos serviços de REPRoGRAFIA,
por interméc1ìo de com¡ssão ou servidor designado para
taff¡nafjdade, na conformidacJe da cláusula quarta.

cLÁusuLA euARTn _ on HscnLrznçÃo:

o

PERMITENTE

exercerá a f¡scalização dos servíços cle REPRoGRAFIA,
por inte¡rédio de com¡ssão ou
serviclor designado para tal firraliciade, medjante
v¡stor;as Þeriódrcas e extraordinárias, com vrsta
a verificar o
atendjmento regular e adequado, dentre outros, dos
seguintes itens:

1)

Qualìdade, higiene e conservação dos produtos oferecidos;

2)

Pontualidade no cunlprímento dos horárjos
fjxadosj

3)

Estado dos equipanrentos e utensírfos utírizados
na prestação dos serviços de REpRoGRAFIA:

4)

Quantidade e qualificação dos funcionários

cJo

pERMISStONÁRloj

PARÁGRAFO pRlMËlRo

- A realização das v¡storiðs cJeverá ser registrada no livro diário
anotações pertinentes deverão sc,r'rubricadas pelos prcpostos
do pERMTTENTE e do pERMrssroNÁRro.

e

as

PARÁGRAFo sEGUNDo
REPRoGRAFIA comunicará

o

- A conrissão ou scrvidor incunrl¡ido da fiscalização dos servrços de
gestor do ft)ntrato, nc âmllito a d rn ¡n istrat¡vo,
as eventuais irreguiaridacles

constatadas para ¿s provjdências pertirìentes.

clÁusutA QUINTA - DA
REAJUSTE:

REIRTBUTçÃo MENSAI DEVTDA

pEro pERMrssroNÁRro E Do

sEU

PÊRMlssloNÁRlo clepositará mensalmente, na
conta ne :f,oo.872-2,aberta em nome do pERMtTENTE
no Banco do Brasil S.4., agência ñe j.g97-X, a quantia
de RS 580,00 {qu¡nhentos e oitentä rea¡s}, a
titulo de uso da
área destinada à REPROGRAF|A.
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PARAGRAFO PRIMEIRO

-

O prime¡ro pagamento deverá ser efetuado no prazo de 30 (trinta) dras,

a

contar da assinatura do presente termo de perrrissão de uso, e, os demais, em igual dia dos meses subsequentes.
PARÁGRAFO SEGUNDo - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção
Ìxonetária, {calculada pela UFTSP), l¡em conro juros nroratórios, ¡os te¡ nros do artigo 395 do Código Civtl, juros
esses à taxa de 0,5% (nrejo por cento) ao môs, calculados pró ratotentpore, enr relação ao atraso verificado, nos

ternros do Decreto Estädualne 3 2.1:]7, de 10 de agosto de 1990.
PARÁGRAFO TERCEIRo - O valor cla retrÍbuição mensal será reajustado a cada período de 12 (doze)
meses, contado da data de assinatura do termo de permissão de uso, med¡ênte a aplicação do IPC-FIPE, da
Fundação de Pesquisas Econômicas, ou outro índice que vier a ser adotado pelo Ëstado de são paulo.

PARÁGRAFO QUARTO - A demora na ifrstalação e início clo funcionamento da REPRocRAF|A não
isentará o PERMlssloNÁRfo do pagamento clo valor devicJo a título de retribuição mensal, no prazo e condições
indicados nesta cláusula, sem prejuízo das sanções cabíveis na espécie;
cLÁUsULA sEXTA _ DA VIGÊNcIA:

O presente termo de permissão de uso terá vi8ência de 60 (sessenta) meses, contaclos a partir da
data da sua assinatura;
PARÁGRAFo PRIMFIRO - A p[esente peíìrissão de uso será reavaliada a cada 12 (doze) nreses,
contados a partir da data da sua assinatura, reconheccnclo-se à PERMITENI Ë o direito de revoga-la, caso näo nrais
subsistall os motivos que justiiicaranì a sua outorga; ou por qualqLler outra razão, ela não mais atencla à
conveniência e oportunidade deste CËETEpS.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A revogação tla permÍssão, nos moldes descritos no item 10.6., nåo
Berara
à PERMISSIONÁRlA direito a qualquer espécie cle i¡rden¡zação.
CLÁUSULA sÉTIMA

-

DAs sANçöEs PARA

o cAso

DE

INADIMPLEMENTo:

A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer clos deveres elencados
neste instrumento, sujeitará o PERMISSIONÁRlO, garantrda a prevra defesa, sem prejuÍzo da responsabilidade civil
e criminal, às penalidades det

a)

Advertência poI faltas levr:s, assiDt entendi{las conro aquelas que ôão acarretarem preju
significativos ao objeto da contr¿tação;

b)

MLrltal

b.1) Moratórra de 1% (unr por cento) por dia de atr¿so, injustificado, sobre o valor
nrensal da permissão de uso;

c)
d)

de 10% (dez por cento) soLtre o valor total do contrato, no caso de
¡nexecução total ou p¿rcial de ôbrigação assumicla;
Suspensão de l¡citâr e inrped¡mento de contratar corn o cEETEps pelo prazo de até dors
Conìpensatór¡a

a

no5;
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e)

Declaração de inÌdoneiclade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e
indireta do Estado de são Paulo por até û5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos

determ¡nântes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própr¡a
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a PERMISSIONARIA
ressarcir â PERMITENTE pelos prejuízos causados;
PARAGRAFO PRIMEIRO

- A aplicação de qualquer das penalidades prevÌstas realizar se d em

Þrocesso administlativo que assegurará o contraditório e a anrpla defesa observando-se o procedimento previsto
n-o 8.666, de 1.993, e, subsidiarianrentc, na Lei Istadual nq 6.544, de :1999.

na Lei

PARAGRAFO SEGUNDO - A ¿utoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
cons¡deração a gravidade da conduta do infrator, o caráler educat¡vo da pena, bem como o dano causaclo à
PERMITENTE, observado o princíp¡o da proporcionalidade.

cla

PARAGRAFO TERCEIRO - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (c¡nco) dias, a contar
data do recebimento da co,¡unicação env¡ada pela PERMISSIONÁRtA.

PARÁGRAFo QUARTo - As sanções multas previstas no caput desta cláusufa poderão ser impostas
juntamente, gârantido o exercício de prévia defesa e, quando aplicadas, devem seI registradas no CAUFESP e nos
demais sìsternas de infotmação pertinentes.
PARAGRATO QUINTO

-

As nrultas sâo autônomas e a aplicação de uma nâo exclui a outras, e, o seu

pagamento, não exinre o PERMISSIONARio d;r responsabrlrcJade por perdas e danos decorrentes clas infrações
cometldas, nenì impedirá que o Pl-RMITENTÊ revo8Lre a pernrissão de uso ou Ímponha as derraìs sânçõ!'s qLrc 5e
mostra rem cabíveis na espécie.
CLAÚSULA OITAVA _ DA GARANTIA DE EXECUçÃO CONIRATUAL:

Para fiel cumprimento de todas as obrigações contr¿ìtuais assumidas, a CONTRATADA prestou
sob
a
modalidade de deÞósito em dinheiro, no valor de RS 348,00 (trezentos e quarenta e o¡to rea¡s),
Sarantia
correspondente a 5% {cir'ìco ¡ror cento), do valor cla permissão de uso para 12 {doze) meses, em confornridade
com o disposto no artiBo 56 da Lei ne 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
paga

-

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhlda,

o

mento del

L

Prejuízo advindo do rìão cumprimento clo objeto do Contrato e do não adimplemento das denìais

obrigações nele llrevtstasi

ll.
lll.

/
(

Prejuízos causados à PIRMl]-EhlTE oLr a terce¡ro durante a execução do contrato;

Multas nìoratóriirs, punltivâs e conrpe nsatór ias aplicaclas pela PERMITENTE à PERMISSIONARtA.

PARÁGRAFO SEGUNDO

- A garantia

deverá vigorar l)or prazo equivalente ao de vigência do

Contrato.
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PARÁGRAFo TERCEIRo

-

Llinete

cfÞ Su

periÍìtendóncia

A cobertura prevista no parágrafo primerro desta cláusula abrangerá todos

os fatos ocorndos durante a vi8ência do contrato, ainda que

o sinistro sela comunicado

pela

PERMITEN'tE após a superação do termo final de vigência do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - Se a PERMISSIONÁRlA optar pela nrodalidade seBu ro-ga ra ntia, das
condições especiais da respectiva apólice deverá constar disposição expressa, estipulando a responsab¡lldade da
Seguradora pelâ côbertura de todos os eventos descrtos no parágrafo prlmeiro desta cláusula, observado o
d¡sposto no parágrafo tercerro.
PARÁGRAFo QUINTo

-

Caso a apól¡ce não seja emitida de forma a atender à exigência prevista no

parágrafo anterior, a PERMISSIONARIA poder.r apresentar declaração, firmada pea seguradora emitente da
¿pólice, atestando que o seguro-ßa[antia apresentado é suficiente para a cobertura de toclos os eventos desc[itos
no parágrafo prinìeiro clesta cláLrsula, observado o dÌsposto no paráßrafo terceiro.

-

PARÁGRAFO SEXTO

No caso de alter'ação do valor do contrato, a garantÌa deverá ser readequada

nas mesnras condições.
PARAGRAFO SETIMO

-

Se o valor da garantia

for utilizado total ou parcialmente em pagamento de

qualquer obrigação, e não rescind¡do o contrato, a PI,RMISSIONÁRlA obr¡ga-se a fazer a respectiva reposição no
prazo máxrmo de 05 (c¡nco) dias úte¡s, contados da data em que for notificada.
PARÁGRAFO oITAVO

- Não serão

aceitas garantias que incluam outras isenções de

responsabil¡dades que não as seguintesl

I

Caso

fortuito ou forla maror;

ll -Descumprimcnto das ollrigações pela PERMISSIONÁRlA decorrentes de atos ou fatos irìrputáveis
cxclusivanlente à

PER M

lTtNTE.

-

Após a aferição do cumprimento integral de todas as obrigações contratuais,
será considerada extinta a Barantiê conì a devoluçãô cia apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de ¡mportâncias clepositadas e, quando em dìnheiro, será atualizada n.ronetariamente, conforme dispõe o 54-'do
PARAGRAFo NOVO

artigo 56 da Lei fecleral na 8,666/1993.
CLÁUSUI.A NONA _ DA REVOGAçÃoI

,4

/ /f

A violação pelo PERMISSIONÁRIO das obrigações e condiçôes estabelecidas neste termo

revogação de pleno direito da presente permissão de uso, indepenclentemente de interpelação ou

acarretaràÁ./ Í,0

notrcâçao, n/
t,{í

\\
\:

judicial ou extrajuclic¡al, sem prejuízo das sanções previstas na cláusula sétima.

CLÁUSULA DEcIMA

DA cEssÃo

ou

TRANSFERÊNC|A

Dos

DTRETTOS

E

oBRTGAÇÕEs

CONTRATUAIS:
É defeso ao PERMISSIONÁRlO ceder oLr lranslcrir, tolai ou parciainrente, os dircitos e obrigações
cstiflLrlacios no presentc tcrmo
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ajustado, ainda que

-.#"\

coyERNo D0 ESrAËro

-wAOPAUtO
Adm¡11istraçåio Centrâl

binete dð

-

Su p e rintendênciã

DAs DtsposrçÕEs FtNAtsl

:

Consideram-se partes integrantes do presente termo de permissão, como se nele est¡vessem

transcritosi

a)
b)
c)
ll

-

lll

-

O Edital da Concorrência ne 00712017 e seus ânexosj
A PROPOSTA apresentada pelo

PE

RIViISSIONÁRlOj e

A Resolução SDECTI Ne 12, de 28-3-2014.

Aplicam se às ofirissóes deste termo de pernrissão as d sposições da Lei federal n9 8,666/93, dô
Lei estadual ne 6.544/89, no que couber, e as demais d¡sposições regulamentares aplìcáveis à espéc¡e.
Para dirimir qualsquer questões decorrentes cleste termo de permissão de uso, não resolvidas na

esfera administrativa, será conrpetente o foro da Conrarca da Capital do Estado de São Paulo.

E, por estarem o PERMITENTE E PERMISSIONÁRlO devidðmente ajustados e de acordo, foi lavrado o
presente instrumento enr 02 (duas) vias de igual teor e formô que, licìo e achado conforme, vai por eles assinado
para que produza todos os efeitos direito, na presençil das testemunhas abaixo identificadas:

tsstoNARto

LAURA M, J.

TEVI PAUTO CORREA

D¡retora Superinte

Sócio Diretor

TESIE M UN HASi

-ltq--i

Nome

\t'r.{¡

-

å¡ä.a¿\ülHsllenfT{ueiùud{t
,^ ¡)!'.ij',e.Q l €{rìu\^Jmlilllt¿iirto I

Þr: +\
,.. \r\)

ì1-

t

RG

¿t

I

i fJrri,(:llri :ill.¡lr)!'. Dr
flu¡ dos AÌidrdd¡s, l,l(l . !.d¡l.ii llrqrìr',i,:r . 0120tì 00¡ * :i¡1o P:ìLllo ' :ilJ , l.c.: (11)

/\2

1.12,,1.3:J0u

w

ffi"*dÅ{iffi
Gð

Aa¡min¡stÍâçãô central
Su per¡ntendén ciã

binete da

REsotuçÃo sDEcTl Ne 12,

DE

28-3-2014.

Dispõe sobre a aplicação da penalidadc de multâ prevista nas Leis federais ne 8.666, de 21 de junho de
1993 e nq 10.520, de 17 de julho de 2002, e na l-ei estadual np 6.544, de 22 de novenlbro de .[989, no ámbito da
Secretaria de Desenvofv¡tnento Iconônlico, Ciéncia, Tecnologia e lnovaçåo.

O

SFCRIIARIO DE DISt\VOLVIMI I,JIO ICONÓMICO, LIINCIA, ILCNOLOCIA E INOVAÇÃO,
3 s do Decreto ns 31.138, de 09 de janeiro de I990, R ESOI VE:

COM

fu nda mento no d¡sposto no artigo

Art. 1s. Na aplicação das muftas previstas nos artigos 79, 80 e 81, incrso ll, da Lei Estadual ne 6.544, de22, de
novembro de 1989, nos artigos 86 e 87, inciso ll, cla Lei Federal ne 8,666, de 21, de junho de 1993, e no artigo 7e
da Lei Federal ns 10.520, de 17, de julho de 2002, serão observadas as disposições desta Resolução.

Art. 2e. A recusa injustificada do adjudicatário e¡r assinar o contrato, âceitar ou retirar o instrumento equÌvalente
dentro do prazo estabelecido pe a Adnrinistração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o à aplrcação de multa, na forma estabelecida no artigo 59 desta Resolução.

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

mora,

observado o seguinte:
enr se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos:
a) para atrasos de até 3O (trinta) dias: nrulta cle 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculados
sobrc o valor global do contraio;
b) para atrasos superiores a 30 (trinta) dias: multa dc 0,4% (q!atro décrmos por cento) por clia de atraso,
caJculados sol¡re o valor global do contratoj

em se tratando de execução de obras ou de serviços de engenharia:
a) para contratos com valor de até RS 100.000,00 (cem mi reais): multa de 0,2% (dors décimos por 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 icem mil rea¡s e um centavo) até R$ 500.000,00 (quinhentos mil

reais)l multa de 0,3% itrês décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da obrigação
contratual não cumprida; e

c)

lll-

para contratos com valor de igual ou superior a RS 500.000,01 (quinhentos mil reais e um centavo)r multa
de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor diário do contratoj

em se tratando de serviços coÌrtínuos:
sobre o valor diério do contraro.

nluta

cle 30% (tIinta por cento) por dia c1e rrexecução, ca]culados

51s O valor das orultas previstas neste artigo não poderii exceder a 25% (vinle e cinco ¡lor cento) do salclo
financeiro ainda não realizado do cont¡ato.

K

52e A multa pelo atraso injust¡f¡cado na execução do objeto do contrato será calculada a partir do pri,¡eiro
dia útil segu¡nte àquele enr que a obrìgação avençada deveria ter sido cumprida.
à nìulta de mora, observado o seguinte:

Art.4s. A ìnexecução parcialdo corrtrato sujertará o contratado

l*
ll-

em se tratando de comprâs ou de prestação

c1e serviços não contínuos: multa de 10% {dez por cento)
incidente sobre o valor da parcela não cunrprida do contrato;
em se tratando de execução de obras ou serviços de engenharia ou de serviços contínuos:
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a) para coni|atos con¡ valor de até RS 100.000,00 (cenr mil reais): multa de 30% {trinta por cento) incidente
sobre o vafor da parcela não cumprida do contrato;

b) para contratos com valor de R$ 100.000,01 {cem mil reais e um centavo) até Rs 500.000,00 {qu¡nhentos
mil reais): multa de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;
c) para contratos com vaior ißua1 ou sLrllerior a RS 500.000,01 (qui hentos nril reais e un1 centavo): nrultâ rle
10% (dez por cento) incidente soL¡re o valo¡ d¡ parcela não curnpr¡dð do contrato;

em se tratando de serviços contínuo5: nlulta dc 20% (vinte por cento) por dia de inexecução, calculados

lll-

sobre o valor diário do contrato.

Art. 5e. A tnexecução total do contrato sujeitar¿i o contratado à nrulta de mora, observado o seguintei
l- em se tratando de compras ou cle prestação de serviços contínuos ou nãor multa de 20% (vinte por cento)
¡ncidente 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 mrl reais): multa de 20% (vinte por cento) rncidente

sobre ô valor global do contrato;
100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até RS 500.000,00 (quinhentos
mil reais)i nrulta de 15% (quinze por cento) incidente sôbre o valor Elobal do contratôi

b) para contratos com valor de

c)
Arl.

RS

par¿ contratos com valor lßu¿l ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um centavo)r nlulta de
10% (dez por cento) ¡nciclente soLire o valor global do coÌ]trato.

6e. Configuracla a ocorrência de hiÞótese ensejacJora de aplícação da penaliciade de multa, o adjuclicatário ou

o contratado será not¡ficado ¡tara, querendo, apreser'ltar cìefesa prévia no prazo de 5 (cinco) dÌas úteis, contados
do primeiro dia subsequente à dala da sua notificaçâo.

ç1e Recebida a defesa, a autoridade competente deverá se manifestar motivadamente sobre o acolhimento
ou rejeìção das razões apresentadas, concluindo pela aplìcôção ou não da penalidade, dando ctência
inequívoca ao adjudÌcalár¡o ou contratado.

$2s A decisão que dispuser sobre a aplicação da multa será publicada no Diárìo Oficial do Estado e deverá
conter o respectivo valor, o prazo p¿r¿ seu pagar$ento e a data a partir da qual o valor da multa sofrerá
correção monetá ria.

,/'').
53q O adjudicatário ou o contratado será notificado da decisão, da qual caberá recurso â ser ãpreselltado no

(1

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebinìento da notificação.

t\
S4s

A

decisão do recu|so será publicada no Diário Oiicial

do Estado, senr prejuízo da notificação

do

adjudicatário ou contratado.

Art.7e. Ao término do regular ¡:rocesso adrninistrativo, Barantidos o contraditório e a anrpla defesa, a nrulta

/

aplicada será descontada da Barantia do resÞectivo contrâtado,

7a/t2
r,vwrr.r,c¡rs.s p. tlov. bt'
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51q Se a multa aplicada for superior ao valor da Sarantia plestada, além da perda desta, o contratado
responderá por sua complemerì Lação, me¿liante clescotrtos nos pagamentos eventualmenle devidos pela
Admin¡stração até sua tolaf quitação.

ç2e lnexist¡ndo pagamentos a serem realizados, o contratado recolherá o valor ao cofre público estaduaf,
torma prevista na legislac ão em vigo,

na

.

ç3e Decorrido o prazo estabelecido sem o pagamento da multa aplicada serão aciotadas as providênciâs
pertinentes voltadas à sua cobrança iudicial.

Art.8e. As multas de que trata esta Resolução serão aÞlicadas sem prejuízo da conìinação das demais sanções
administrativas previstas na Lei FeLieral ne 8.666, clc 19q3, na Lei Fede|al ne 10.520, de 2002 e na Lei Fsladual
6.544, de 1989.
Art. 9e. Os editaìs de licitação deve,ão fazer nrenção exp|essa às normas estabelecidas nesta Resolução, cuJo texto
deverá integrar os respectivos eclltais e conLratos, na forma de anexo-

Art. 10. As disposições desta Resolução aplicam-se tanrbém às contratações resultantes de procedimentos de
dispensa ou de inexig¡b¡l¡dade de licitação.

Art. 11. Esta Resolução entrará efiì vigor na clata da sua publicação, ficando revogada a Resolução

SCTDE -1,

de 22

de fevereiro de 1994,
(

* Republicada por ter saído, no DoE , de 29'03'20!4, seção l, pá8rnas,
)

1'1'6

e 7I7, com incorreções no origlnal.

Desenvólvimento Econôm¡co, ciênc¡a, Tecnolog¡a e lnovação
GABINETE DO SECRETARIO
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