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CONI-RATO: No - 01V2018
PROCESSO No 7292116
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O Estado de 5áo Pauto, por intermédio do CENTRO ESTADUAL Of foUCnçÃO feCruOlóCtCn
"PAUIÁ SOUZA', inscrita no CNPJ n. 62.823.2 5710001-09, com sede a Rua dos Andradas, 140,
Santa lfigênia - Sáo Paulo - SP doravâhte designado(a) "CONTRATANTE", neste ato representada
pela sua Diretora Superlntendente, a Ptofessora Laura 14. L Laganá, RG. no 7.715.675-4 e CPF rr'
CPF. 005.923.818 -62, no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei Estadr.ra[ n" 233, de 28
de abrit de 1970,
GEOCETUTER corqÉRcto DE EQutpAMÊNros óprlcos ELETRôNtcos
LTDA'EPP, inscrita no CNPI sob n. 07.110.365/0001-18, com sede na Rua João Cachoêir.a,48gConjuntô 804 BAIRRO: Vita Nova Corrceiçáo - 5ão Paulo/SP CEP: 04535-0001 Tetefone; (1.1.) 25160177 ou 3079-0520, a segulr denominada "CONTRATADA", neste ato representada peto Senhor
Cartos Atberto Pimentet, portador do RG n. 12.501.026-6 SSP/SP e CPF no 055.789.358-50, em
face da adjudicação efetuada no Pregão Etetrônico indicado em epígraíe, cetebram o presentê
TERN4O DE CONTRATO, sujeitarrdo-se às disposiçóes previstas na Lei Federal no 10.520/2002, no
Decreto Estadual n" 49.722/2005 e pelo regulamento anexo à Resotução CC,27, de 25 de maio
de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal no
8.666/1993, do Decreto EstoduaI n" 47.297/2002, do regutamento anexo à Resotução CEGp-10,
de 19 de novembro de 2002, e demais normas regutamentares aplicáveis à espécie, Ìnecliante âs
seguintes c[áusutas e condições que reclprocarnente outorgam e aceitam:
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Corrstitui objeto do presente irrstrumerrto a aquisição de AeUlSlçÃO DE ESTAçÃO TOTAT
ELETRONICA conforme detalhamento e especificaçóes técnicas constantes do Terrno de
Referêncta, da proposta da CONTRATADA e demais documentos corlstantes do processo
admirristrativo em epíg rafe.
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FARÁGRAFO PRIMEIRO

'ìil

Os bens deverão ser entregues elÌì 30 (trinta) dias corridos, contados da data da assinatura do
corltrâto pela contratada.

PAúGRAFo SEGUNDo

A entrega dos produtos objeto deste contrato deve ser feita nos endereços retacionados no
Termo de referência ANEXO l, de segunda a sexta-feira das 8;00 às 12:00 e das t3:00 à 17:00
horas,
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Correráo por conta da contratada todas as despesas de ernbalagem, seguros, transpone, triburos,
encargos trabathistas e previdenciá rios, decorrentes do entrega e do própria aquisição dos

produtos.
PARÁGRAFO QUARTO
Os produtos deveráo ser entregues devidarnente embatados, de forma a não serem cJanificacios
durante a operação de transporte, carga e descarga, assina[ando-se na embatagem marca,

destino, rrúmero da licença de impórtação ou documento equivalente, quando for o caso, e as
detnais caracteristicôs que o iderrtifiquem, atém da fatura cornerçial, grn 02 (duas) vias corrterrdo
suas especificações detathadas, necessárias à corrÍerência dos bens.
PARÁGRATO QUTNTO

Não sorSo âcêitôs produtos, bem conro quaisquer de seus componentes, refabricados ou
recorrdicionados.
FARÁGRAFO SEXTO
Os equipamentos deverâo ser entregues acompahhados de um manuaI operacionaI e um manuaI
técnico, redigidos eÌn portu guês.

PAúGRATo SÉTIMo
Durante

o

período

de garantia deverão ser substituídas, sem nenhum ônus para

CONTRATANTE, peças

ou partes defeituosas, salvo quarrdo o defeito for provocado por

o

crso

indevido do produto, devidamerrte comprovado.
PARÁGRAFO OITAVO

Durante

o

período

de garantiâ deverão ser substituídas, sem nenhum ôrrus para o

CONTRATANTE, peças

ou partes clefeituosas, satvo quando o defeito for provocado por uso
indevido do produto, devidamelrte comprovado.
CLÁUSULA-ÌERCEIRA

. DAs oBRIGAçóES DA çoNTRATApA

À COtUtRntnon, atém das obrigaçóes constantes do Termo de Referência, que constituiANEXO
I do Editat indicado no preâmbulo, e daquetas estabelecidas em [ei, em especialas definidas nos
diptomas ÍederaI e estaduaI sobre (icitações, cabe:
| - zetar peta fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos rÌìateriais e humanos
necessários;

Íl - designar o responsável pelo acornpa rrharnento da execlrção das atividades e pelos contatos
com o CONTRATANTE;
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lll - resporrder pelos encargos trabalhistas, prevld enciários, fiscais, connerciais e tributários,
resuttantes da execução deste contreto, hos têrmos do artigo 71 da Lei FederaI nu 8.666/L993ì

-

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçoes
assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicaçao exigidas na licitaçào indicada no
preârnbr.rto deste termo;

lV

V " dar ciência imediata e por escr(to ao CONTRATANTE de qua[quer anormatldade que veriflcar
na execução do contrato;
Vl - prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esctarecimentos soticitados e êtender prontamente
as reclarnaçóes sobre a execução do coÍìtrato;

Vll -

responder

por quaisquer danos, perdas ou prejukos causados diretamente

ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contfato;

Vlll , prestar

a garantia técnica para o objeto deste contrato, nos termos do Termo de Referência.

responder, civil e crimitratmente, por todos os danos que vier
irrdiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros.

lX

-

a

causar direta ou

PAI{AGRAFO PRIMEIRO

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

seja,

tampouco aceitar ou se coÌnprometer a aceitar de quem quer qLrê seja, por cohtâ própriâ ou por
intermédio de outrem, qualquer pagaÌtìento, doação, compensação, vantagetìs firrarrceiras ou
beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato,
o que deve ser obseruâdo, ainda, petos seus prepostos, colaboradores e eventuais
subcontratados, caso pennitida a subcontratação.

PAúGRAFO SEGUNDO
Em atendimento

à Lei Federal no L2.$46/2013 e ao Decreto

Estadual

n"

6Q.106/2014,

a

CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção
e quaisquer outros atos tesivos à Admlnistração Pública, nacionalou estrangeira, abstendo-se de
práticas como âs segúirìtes:

lll

prometer, oferecer ou dar, direta ou lndiretamente, vantagem indevida a agentê
púbtico, ou a terccira pcssor 0 clc rclacionsdo;

-

comprovada mentê, financlat custear, patrocinar ou de qua[quer modo subverrcionar
prática dos atos itícitos previstos em Lei;

a

lll

-

comprovada mente, utitizar-se de irìterposta pessoa flsica ou jur(dica para ocuttar ou
dissimuiar seus reais interesses ou a identidade dos beneÍiclários dos atos praticados;

lV

-

no tocante a ticitaçcies e corìtrotos:

a) frustrar ou fraudar,
ca

mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expedierìte, o

r.lter competitivo de procedirnento licitatório público;

W..rv_r{,.çtì.9..Sl.l,go_v_'0t'
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b)

irnpedir, perturbar ou Íraudar
licitatório público;

c)

afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vaÍìtagem de quatquer tipo;

d)

fraudar ticitação públ.ica ou cohtrato dela decorrente;

e)

criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoajurídica para particÌpar de ticitação
pública ou cetebrar contrato administrativo;

f)

obter vantagern ou benef(cio irrdevido, de modo fraudulento, de modificaçóes
ou prorrogações de contratos celebrados com a administraçáo púbtica, sem
autorizaçãó ern [ei, rro ato corrvocatório da licitação pública ou nos respectivos
instrumentos cotìtratuais; ou

g)

rnanipular ou fraudar o equit(brio econômico-íinanceiro dos contratos celebrados
com a admirristração púbtica;

a

realização de qualquer ato de procedimerrto

dificuttar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, errtidades ou agentes
públicos, ou intervlr em sua atuilção, inclusive no âmbito das agências reguladoras e
dos órgãos de fiscalização do sisterna financeiro rracionat.

PARÁGRAFO ÌERCEIRo

O des cu tnpritnento das obrigaçóes previstas rros Parágrafos Primeiro e Segundo desta Ctáusuta
Terceira poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unitateral do contrato, a critório da
CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicaçáo das sançoes penais e administrativas cabíveis e,
tanrbóm, da itlsteuração do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei
Federal no L2.846/20L3 e o Decreto Estadual no 60.I06/20L4.

CLÁUSULAqIIARÌÂ:..DAS.-O-:88!GACÓEIPqçNI'RArÁNIE
Ao CONTRATANTE cabe;

lll lll

'

lV-

indicar fornìalmente

o

servidor responsável pelo acompanlraÍììento

e

flscalizaç5o da

execução do ajuste e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA;
fornecer à CONTRATADA todos os dados c inforrnaçõos necessários à execução do objeto

do contrato;
efetuar os pagamentos devldos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;
pennitir aos técnicos e emplegados da CONTRATADA amplo acesso às áreas fÍsicas
envolvidas no execução deste contrato;

çLÁqs_urA outNTA - pA FrscALlzAçÃo po coNTRAf.e
O CONTRATANTE exetcerá a Íiscatização contratuaI por intermédio do gestor do contrato, de
modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas.
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pnnÁennro PRIMEtRo
A fiscalização não exclui e nem reduz a integraI resporrsabilida de da CONTRATADA, mesmo
perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto contratado,
inexistindo, em qua[quer hipótese, corresponsabitidade por parte do CONTRATANTE.
PARAGRAFO SEGUNDO

A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a irregutaridades ou falhas,
não exilne a CONTMTADA do regutar cumpriÌneÌìto das obrigações previstas r'ìeste contrato e
no ANEXO I do Edital.
CLÁUSUIA SEXTA. DAS CONDICóES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto, será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dios úteis, contados da data da entrega
dos bens, acompanhado da respectiva nota ÍiscaVfatura.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Por ocasião da errtrega, a CONTRATADA deverá cother no comprovante respectivo a data, o
Ììome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Gerat (RG), ernitldo pela Secretaria de
Segurarrça Púbtica, ou documento equivalente, do servidor do CONTRATANTE respotrsável pelo
recebimento.
PARAGRAFO SEGUNDO
Constatadas irregu[aridades no objeto contratua[, o CONTRATANTE poderá

l.

Se disser respeito à especiíicaçáo, rejeitá-to no todo ou em parte, determinarrdo

sua

substituição ou rescindindo a contratação, senr prejuízo das perralidades cabiveis. Na hipótese
de substituição, a CONTRATADA dwerá fazê-la em corrformidade corn a indicação do
CONTRATANTE, no prazo rnáxirrro de 05 (cinco) dias, contados da rrotiíicação por oscrito,
mântido o preço iniciaLnente contratado;

ll.

Se disser respeito à diferença de quantidade ou de porles, determinar sua conrplementação

ou rescindir a contratação, sem prejuko das penalidades cabíveis. Na hipótese de
comptementação, a CONTRATADA deverá fazê-ta enr conformidade com a indicação do
CONTRATANTE, ho prazo rnáxirrro de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito,
mantido o preço irricialmente contratado.

PARAGRAFO TERCEIRO

O recebimento do objeto dar-se-á d efirritivamente no prazo de 05 (<inco) dias úteis, após o
recebirnento provisório, urna vez verificado o atendimento integral da quantidode e das
especiíicações contratadas, n-rediante "Termo de Recebimento Definitlvo" ou "Recibo", frrmado
pelo servidor

clÁusutA

w;

res porrsávet.

SÉTIMA

- po

PREços

CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste cor'ìtrato perfazendo o totat de R$
300.3 52,oo(trezentos mil e trêzêntos ê cir'ìquenta e dois reais), mediante os seguantes valores

A

unitártos:
Rua dos Ândrâdâs, 140
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ESPECIFICAçAO DO OBJETO

UND.
MENS,

QUANT

PREçO

PREçO
TOTAL

UNIT.

Estação Totat Etetronica; parc Estação Totat

Eletronica, para

Leva rìtameÍìtos

Topográíicos; LeitLrra Arigutar de Leitura
Arrgular de 1" e 5" coníigurável; Precisão
Angular de Ptecisão Angutar de 5" No
Míninro, Alcance Minimosern Prisma de
500m,com Prisma a Partir de 4000m;
Precisão Linear de No lt4ínimo (3 + 2 Ppm)
Sem Prisma, Com Alcance Linear de No
lY(nimo (2 + 2 Pprï) Com Prisma; Com
Atcance Linear de No lV(nimo (2 + 2 Ppm)
Com Prisma; Alcance Oa Lurreta de Máxirna
de 30x e Foco lÍínimo a Partlr de 1 M; Com
Capacidade l4inima de Com Capacidade
M(rrima de 60.000 Pontos Em 40 com
possibitidade de expansão Obras, do

Cotetor

01

de

Dados lnterno; Com Com

Software Topográfico; Visor de Visor de

UNII)

32

R$ 9.386,00

R$ 300.3s2,00

de

Cristat Liquido (com No
lvlinimo192xS0 Pixets);Tectado Atfanumérlco
Com Teclado Éxtensivel urn de cada lado
com dois disptays e Marruat Português; 01.
Tripe de Aturnlrrio Conr Trava Borboleta, 01
Disptay

de Transporte, 01 l4arrual Em
Português; 02 Bastões Tetescópicos de
2.50m,02 Prismas Com supofte com Cabo
Usb Ou Perr Drive; 01 Bateria Recarregável
de Li-ion e 01 Carregador de Bateria para
Recarregar Duas Baterias; 5 Licenças de
Éstojo

Softwa re Topográfico Por EquLpamento;

MARCA: FOIF
MODELO: 0T5685 R500
PROCÉDÈNCIA: IMPORTADO

PARAGRAIO PRIMEIRO
Nos preços acima estâo irrcluídos, atém do [ucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos
retaciortados ao forrrecimerrto, tars como tributos, rernunerações, despesas Íinanceiras e
quoisquar outras necessáriês âo curnprimento do objeto desta licitação, inclusive gestos com
tra nsporte.
PNRÁENNTO SEGUNDO

a CONTRATADA seja optantê pelô Simples Nacional e, por causa superveniente à
contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte ou, ainda, torne-se impedida de berreficlar-se desse regime tributário diferenciado por

Caso

incorrer em algurna das vedaçóes previstas na Lei Complementar FederoI no 123/2006, não
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poderá deixar de cumprir as obrigaçôes avençadas perante a Admirristraçâo, tarlpouco requerer
o reequil(brio econôrnico-fina rrceiro, com base na ategação de que a sua proposta [evou em
consideração as vanta gerls daquele regime tribrLtário diferenciado,
PARAGRAFO TERCEIRO
Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis.

CLAUSUIÁ OITAVA

-

DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

No presente exercício as despesas decorrentes desta contrataçáo irão onerar a

categor'u
econômica 44 90 52 33, da unidade Gestora 102401, Programa de Trabatho: 1.2 363 7039 2226
0000, Fonte de Recurso 001001001, Unidade orçamentória: L0063,
CLÁUSULA

NoNA.

DOS PAGAMENToS

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada rrota
fiscayfatura na(s) unidade(s) relacionadas no Termo de ReÍerência ANEXO l, à vista do respectivo
"Termo de Recebimento Definitlvo" ou "Recibo", em conforffìidade com a C[áusula Sexta deste
instrúmento.
PARAGRAFO PRIMEIRO

As notas Íiscais/faturas que apresentarem incorreçÕes serâo devolvidas à contratada e seu
venclrìento ocorrerá em 30 (trinta) dias, após a data de sua apreserrtação válida.
PARAGRAFO SEGUNDO

Constitui condlção para a realizaçáo dos pagamentos a inexistência de registros em nome da
corltratada rro "Cadastro lníormativo dos Créditos náo Quitados de Orgãos e Entidades do Estado
de São Paulo - CADIN ESTADUAL", o quaI deverá ser consultado por ocasião da realização de
cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, peta
coììtraÌada, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8' da Lei EstaduaI rro
L2.799/2008.
PARAGRAFO TERCEIRO
Os pagamerrtos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente em nome da contratada
no Banco do Brasít S/A.

PARAGRAFO QUARTO

Havendó ôtraso nos pagamentos, incidir'á correção monetária sobre o vator devido na forma do
legislação apticável, bern corno juros moratórios, a razáo de 0,SoÁ (meio por cento) ao lnês,
catcutados "pró-rata tempore", ern relação ao atraso veriíicado.
PARAGRAFO QUTNTO
A(s) Nota(s) Fiscal/fatura deverá ser emitida ern norne do CENTRO ESTADUAL DE EOUCAçÃO
TECNOLÓGICA ''PAULA SOUZA'' - RUA DOS ANDRADAS, 140 - SANTA IFIGENIA - CEP.

Rua dos Andradas, 140
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lSÉNÌ4, errcamirrhada à cada unidade recebedora, de qLre obrigatoriamente deverá constar:

-

- no do contrato;
- nü nota de ompenho;
- no do processo; e
' identificaçâo da Unidade.

CLÁUSULA DÉCIMA

-

DA ALÍERACÃo DA oUANTIDADE Do

oIJETo(QNÌEATADQ

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas rïesmâs condições contratadâs, os acrésclmos ou
supressóes que se fizefem necessários no objeto, a critério exctusivo do CONTRATANTE, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do vator inicial atuatizado do contrato.
PARÁGRAFo

úNIco

Eventual alteração será obrigatoria mente formalizada peta cetebração de prévio termo aditivo ao
presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal no 8.666/1993.

ctÁUsuA DÉqMA

PRIMEIRA

-

DA REscIsÁo

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequâncias e pelos motivos previstos nos
artigos 77 o 80 e 86 a 88, da Lei Federal nú 8.666/7993.

PARAGRAFO UNICO
CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTMTANTE nos casos de rescisão
administrativa, prevista no artlgo 79 da Lei FederaI no 8.666/L993.

A

cLÁUsutA DÉqMA SEGUNDA - DAs sANcÓEs PARA o cAso

DE INADIMPLEMENTo

A CONTRATADA ficará impedida de licitar e corìtratar com a Administração direta e indireta do
Estado de Sào Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer atos previstos
no aftigo 70 da Lei FederaI no 10.520, de 17 dejulho de 2002, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminat, quando couber.

PAúGRAFO PRIMEIRO
A sançáo de que trata o caput desla Cláusuta poderá ser aplicada juntarÍêrìte cont as multas
previstas na Reso[ução cuja cópia constltui ANEXO lV do Edltat indicado no preârnbuto deste
instrumento, garantido o exercício dê préviâ e anrpla defesa, e deverá ser registrada no CAIJFESP,
no "Sistêmô Eletrônico de Apticaçào e Registro de Sançôes Administrativas - e-Sançcies", no
errdereço www.esancoes.sp.gov.br, e tambórn no "Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e
Suspensas - CElS", no endereço http://www.portaltra nsparencia.gov.brlceis.

(

PARÁGRAFO SEGUNDO
As sançóes são autônomas e a aplicação de unra não exctui a de outra.

ww_vy..rìt).ll.Sn'qpy_..Ur-
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pnúenlro tencrtno
O CONTRATANTE reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes às
tnuttas que eventuatmente íorem aplicadas por d escumprirnerrto de ctáusutas contratuais, ou,
quando for o caso, efetuará a cobran ça judicialmente.

pnnÁennno euARro

A prática dê atos que atentem contra o patrirnônio púbtico nacionaI ou estrangeiro,

contra
princípios da administração púbtica, ou que de qualquer forma venharn a constituir fraude ou
corrupção, durante a licitação ou ao [ongo da execução do contrôto, será objeto de instauração
de processo administrativo de responsabitiza ção nos termos da Lei Federat no L2.846/ 2013 e do
Decreto Estadualno 60.106/2014, serrr prejuízo da apticação das sanções administrativas previstas
nos artigos 87 e 88 da Lei Federat n'8.666/1993, e no artigo 70 da Lei FederaI no 10.520/2002.

cúusur-A

pÉcr MA TERCETRÂ_--p.AF"A_RA]|LTIAq_E_IXEGUçÃo GoNTMTUAT

Não será exigida a apreserrtação de garantia para a corìtratoção que constitui objeto do presente
instrumento.

cLÁusuLA

DÉSIM_A o.uARTA

- ptsposrçóEs FINAIS

Fica ajustado, ainda, que:

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

ll.

Aplicam-se às omissóes deste corìtrato as disposições nonnativas irrdicadas rro preâmbuÌo
deste Termo de Contrato e demais disposições regulamentares peftinentes.

lll.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Contrato, niio resolvidas na
esfera a d nrirr istrativa, será competentè o foro da Comarca da Caprtal do Ëstado de 5ao Pauto.

0
K
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por estarem as partesjustas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento 02 (duas)
iguatteor e forma que, tido e achado corríorme peta CONTRATADA e peta CONTRATANTE,
vai por etas assinado parô que produza todos os efeitos de Direito, na presença das testemurrhas
abaixo identificadas.
E assim,

vüas de

São Pauto,fuL

de dü,-n,r de 2018.
\

CONTRATANTE

I4URA M,

ADA

J.

Diretora

or

TESTEMUNI.ìAS:
I

do Nlrclm.nb cüb
,,.y'. Llctlrl,ün
Assiíenre Ìéok!
ì-t A:::

Nome:

RG:

qil

Nome:
l\lrrì
RG: qz ,r,? u í ì,,4 -. ,,l'
^drnin

1t,\'..1C,:,-- ì,

Rua dos Andradas, 140
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i^ ^^ ^-,,.
i - ESFECIFICÃçAO
DO OAJETO

IT

ESPECIFICAçAO DO OBJETO

UND.
MENS,

QUANT

PREçO
UNIT.

TOTAL

R$ 9.386,00

R$ 300.3s2,00

PREçO

Estação Total Eletronica; para Estação Total
Eletrorrico, para Levarìtamentos Topográficos;
Leitura Angular de Leitura Angu[ar de 1" e 5"

configurávet; Precisão Angular de Precisão
Angular de 5" No Minimo, Alcance Minimo
sem Prisma de 500m,com Prisma a Partir de
4000m; Precisão Linear de No Míni.mo (3 + 2
Pprn) Sem Prisma, Com Alcarrce Linear de No
lVlnimo (2 + 2 Ppm) Cotn Prisma; Com
Alcarìce Linear de No Mlnimo (2 + 2 Ppnr)
Com Prisma; Atcance Da Luneta de lVáxima de
30x e Foco Mínimo a Partir de M; Com
Capacidade MÍnima de Com Capacidade
Mínima de 60.000 Pontos Em 40 com
possibitidade de expansão Obras, do Coletor
de Dados Interno; Com Com Software
Topográfico; Visor de Visor de Disptay de UNID
Cristat Liquido (com No Mirrimol.92x8O
Pixels);Teclado Alfanumérico Com Tecla do
Extensível um de cada lado com dois displays
e Marrual Português; 01. Tripe de Atum(nio
Conr Trava Borboleta,
Estojo de

I

0L

32

01

Transporte, 0l- Marrua[ Êm Português; 02
Bastões Tetescópicos de 2.50m, 02 Prismas
Com suporte com Cabo usb Ou Pen Drive; 01
Bateria Recarregável de Li-iorr e 0l
Carregador de Bateria para Recarregar Duas
Baterias;5 Licençás de Softwâre Topográfico
Por Equipamento;
MARCA: FOIF
MODELO: 0T5685 R500
PROCEDENCIA: IMPORTADO

Rua dos Andradas, 140
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2. DA QUANIDADE
Item

ë
E
ì5
{r

t

o
ìs
ü

!rì

{r

UI\lIDADE DE ENS]NO
AM ERICANA

SOROCAEA
SANTOS

CATANDUVA

sÃo JosÉ Do Rro PRETo
TATUI

SÂo I'4ANUEL
MONGAGUA

LENÇOIS PAULISTA

SAO PAULO
RIO GRANDE DA SERRA

SAO PAULO
ITUPEVA

ÍnO
r) u

SE

bgì
iuO

Epo

xo

j-o
,f
o!

gú

"9p
ur
iì

006
016
035
0s4
t vat
101

ETEC POLIVALENTE DE AMERICANA

4

ETEC FERNANDO PRESTES

2

ETEC ARISTOTELES FERREIRA

3

ETEC ELIAS NECHAR

3

ETEC PHILADELPHO GOUVEA NETTO

I

ÉTEC SALES GOMES

1

102

ÉTEC DONA SEBASTIANA DE BARROS

1

I
I

107 EÌEC ADOLPHO BÊRËZIN
148 ETÊC DÊ LINS
244 ETEC CIDADE DO LIVRO
247 ETEC I'4ANDAQUI
242 ETEC DE RìO GRANDE DA SERRA
285 ETEC DE ITAOUERA II
o42 FTFC DF ITIJPFVA

!rys .,

01

2
L

4
4
4
TOTAL

?2

3- LOCAL DE ENTR,EGA

3.L

A eÌìtrega dos produtos objeto deste contrato deve ser feita nos errdereços relacionados
aboixo: de segunda a so(ta-feira das 8;00 às 12;00 e das 13:00 à 17:00 horas, correndo
por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previd e rrciá rios decorrentes do forrrecirnento.

(il,'['

K,
Rua dos Andrados, 140

.
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Unidade de Énsino
ETEC POLIVALENTE DE AMERICANA
Av. Nossa Serrlrora de Fátima, 567 - Vita lsrae[
006
CEP 13478-540 - Americana/SP
Tetefone: (I$ 3468-407L / (19) 3468.1611 / (19\ 3468"1611
ETEC FERNANDO PRESTES
R. Nata[,340 - Jd. Pautistano
0t6 CÉP
18040,.810 - Sorocaba/SP
TeLeforre: (L5)322L-9677 / (15) 3202-1563
ETEC ARISTOTELES FERREIRA

Av. Dr. Epitácio Pessoa,466 - nparecida
035
CEP 11030-600 - Santos/SP
Telefone: (13) 3236-9998 / (13) 3236-9973
ETEC ELiAS I\IECI{AR
R. Guariba, 800 - Jd. Beta Vista
0s4
CEP 15806-3 5 5 - Catanduva/SP
Teleforre: (I7\ 3522-2408 / í71 3525-L320 I ,-7\ 3522-2200
ETEC PHIIADELPHO GOUVEA NETTO
Av. dos Estudantes, 3278 - Jd. Aeroporto
098
CEP 15035"010 - 5ão José do Rio Preto/SP
Tetefone: (I7\ 3233-9823 / (I7\ 3233-9266

L0l

ETEC SALES GOMES
Pça. Adetaide Barnsley Guedes,01 - Centro

cEP L8270-020 - Tatu(/SP

IcteÍerEi(lD

??Q5-??Q-z

I

(1.1)

l?1]_a29 . .

.

ETEC DONA SEBASTIANA DE BARROS

to2

Fazenda da Serra, s/rr - Zona Rura[ - Caixa Posta[ ].80
CEP 18650-000 - Sáo ManueVSP

/ (14) 3841'2s99
ADOLFHO BERÉZIN
Av. Monteiro Lobato, 8000 - Batneário iussara
CEP 11730-000 - Mongaguá/SP
Telefone: (13) 3448-3800 / (L3\ 3448-3837
ETEC OE LINS
R. Siio Pedro, 300 - Vt. Perin
CEP 16400-537 - Lins/SP
Tetefone: o4\ 3523-7217 / (14 3523-4859
ETEC CIDADE DO LIVRO
Av. Lázaro Erigido Dutra, n" 2000 - Jardim lbaté
CEP 18682.335 " Lençóis Pautista/SP
Tetefone: (L4\ 3264-4457 / (74\ 3264-4459
ETEC MI\ND/TQUI
Rua Dr. Luis Lustosa dâ Sitva,303 - Mandaqui
CEP 02406-040 - São Pau[o/SP
Telefone: (ID 2973-8755 / (11) 2283 6603
TeleÍone: lr4) 3847-2288
'ÈïÈë

LO7

148

244

247

"ì

(/\
/))

K

242 ETEC DE RIO GRANDE DA SERRA

Rua dos Andradas, 140
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Av. Vereador Francrsco Moraes Ramos, 777
CEP 09450-000 - Rio Grande da Serra/SP

Telefone:

4990-2577

3

- Jardim Novo Horizonte

t99

ETEC DE ITAQUERA II

2AS

Av Miguet lgnacio Curi, s/n - Vita Carmosina
5ão

Pa

uto/S

CËP

08295-005 -

P

ETEC BENEDITO STORANI
CTEC DE ITUPÊVA

-

RESPONSAVET PELO RECEBIMENTO DA

042 Av. Antorrio Pincinato, 4.355 - Recanto lV

ndiai/SP

Centenario

CEP

I32L1-L7),

Teleforre: (11) 4582-1881
Diretor; Prof," Anderson (RECEBIN4ENTO DOS EOUIPAN4ENTOS DA ETEC DE ITUPEVA)

Ju

-

4. DA GARANTIA DÉ PRODUTO

4.I

O prazo de garantia do objeto da ticitaçáo, será de 12 (dozc) meses, contra qualquer
dcfeito dc fobricoção e/ou fatho, excetuados os decorrentes de uso impróprio, contados da
data do recebimento definitivo do mesmo.

4.2. Íodas

as despesas havidas no período da garantia, tais como coÌìsertos, substltuição de
peços, transporte, nrão-de-obre ê manuteÍ1ção do bem correrão por conta da
CONÍRATADA, não cabendo a CONTRATANTE quaisquer ônus.

Ruâ dos Andradas, 140
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAçAO

CONTRATANTE:

CEETEPS

.

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAçAO TECNOLOGICA

,.PAUI.A

souzA"
CONTRATADÂ:
CONTRATO:
OBJETO:

GEOCENTER COMÉRCIO DE EQUTPAMENTOS
LTDA-EPP
No 011/2018
AQUISIçÃo DE ESTAçÃo ToTAL ELETRÔNICA

óPflCOS ErETRôNICOS

Na quatidade de Contratante e Cotìtratado, respectiva mente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu ehcaminlìamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
jutgamerrto, damo-rros por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os .rtos da
tramitação processual, atéjulgamento firral e sua pubÌicação e, se for o caso e de nosso interesse,
pafa, nos prazos e rras formâs legais e regimerrtais, exercer o dìreito da deÍesa, interpor recursos
e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierern a ser

tomados, relativamente ao aludido processo, serão pubticados no Diário Oíiciat do Estado,
Caderrro do Pocler Legistativo, parte do Tribunal de Corrtas do Estado de 5ão Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complernentar rr'709, de J.4 dejaneiro de 1993, precedidos
de rnerrsagerrr eletrônica aos interessados.
São Pauto, {l-

d e.1,/

vtt "i
\

de 2018.

CONTRATANTE
Nome e cargo: Laura M. J. Laganá - Diretora Superintendente
E-mail lnstitucional: gds@cps.sp

ASS
CONTRATADA
Nome e cargo: Caríos Alberto Pimentel - Administíador
E-mail lnstitucional:
.com.br
E-mail
.com.br

Rua dos Andradas, 140

.
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No

tz,

REFERENÌE A nÈNALIDADES

DE za-3 -zoL4-

Dispoe sobre a apticação da penatidade de multa previsra nas Leis íederais n0 8.ti66, de 21 de
junho de 1993 e no 10.520, de 17 dejutho de 2002, e rra Lei estaduat n'6,544, de22 de novenrbro
de 1989, no ârnbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnotogia e lnovação.

o sEcRErÁRto DE DESENVoLVIMENTO EcoNÔMtco, ctÊNCtA, TECNoLoctA E INoVAÇÃo, com
furrdamento no disposto no anlqo 3u do Decreto rr' 3l-.1-38, de 09 de janeiro de 1990,
RËSOLVE:

Art.

apticação das multas previstas rros artigos 79,80 e 81, inciso ll, da Lei Estadual n'6.544,
de 22, de rrovernbro de 1.989, Ììos artigos 86 e 87, inciso ll, da Lei Federal no 8.666, de 21, de
junho de 1993, e no anigo 70 da Lei Federal n" 10.520, de 17, de jutho de 2002, serão
obsen/adas as disposiçoes desta Resoluçâo.
1D. Na

Art. 20. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou letiral o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelocido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigaçâo assurrida, sujeitando-o à apticação de mu[ta, rra Íorrrra
estabelecida no artigo 5'clesta Resolução.

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

- em

se tratarrclo de cornpras ou de prestaçâo de servlços não contínuos:

a) para atrasos de âté 30 (trinta) dias; mutta de0,2% (dois décimos por ceÌrto) por dia de atraso,

calcutados sobre o vator gtobal do contrato;
b) para atrasos superiores a 30 (trinta) dias: mutta de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia
de atraso, catculados sobre o valor gtobat do contrato;

ll " em se tratando de execução de obras ou de servlços de engenharla:
a) para corìtratos com valor de ate R$ 100.000,00 (cem rnil reais); rnulta de 0,27o (dois décirnos
por cento) por dia de atraso, catcutados sobre o vator da parcela da obrigação contratuat
não cumprida;

b) pafa contritos com vator de R$ 100.000,01 (cem rnil reais e urrn centavo) até R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais): multa de 0,3% (tÍês décimos por cento) por dia de atraso, calcutados
sobre o valor da obrigação contratual rrão cumprida;

e

c) para corìtratos com valor de iguat ou superior a Rg 500.000,0I (quinlìentos mil reais e um
centavo); rrulta de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, calcutados sobre o
vator diário do contrato;
lll

-

ffi
\,

tratando de serviços contÍnuos: multa de 30% (trinta por cento) por dia de inexecução,
catculados sobre o vator diário do contrato.
errr se

!1o O valor das rnultas previstas neste anigo não poderá exceder a 25% (vinte e cirrco por
cento) do saldo Íinanceiro ainda não realizado do contrato.

Rua dos Andradas, 1.40
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52" A mutta pelo atraso injustificado na execução do objeto do contrâto será catculada a partir
do primeiro dia útiÌ seguinte àquele err que a obrigaçào avençada deveria ter sido
cumprida.

Art.4'. A inexecução parciaI do contrato sujeitará o contratado à multa de rnora, observado

o

seguinte:

lll

-

em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contÍnuos: mutta de 10% (dez
por cento) inciderrte sobre o vator da parceta não cumprida do contrato;
em se tratarrdo de execução de obras ou serviços de engenlraria ou de serviços corrtinuos:
a) para contratos com valor de ate R$ 100.000,00 (cern rnil reais): multa de 30% (trinta por
cerrto) incidente sobre o vator do parceto não cumprida do contrato;
b) para coritratos com valor de R$ 100.000,01 (cem rnil reais e um centavo) até R$ 500.000,00
(quirrhentos mil reais): mutta de 20% (virrte por cento) incidente sobre o valor da parceta
náo cumprida do contrâto;

c) para cor'ìtratos com valor igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinlrerrtos mil reals e um
cerìtavo): nrulta de 10o/o (dez por cento) incidente sobre o valor da parcela não curnprida
do contrato;

lll-

em se tratando de serviços contínuos: multa de 20% (vinte por cento) por dia de inexecução,
catcutados sobre o vator diário do contrato.

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

l-

em se tratando de compras ou de prestação de serviços corìtirìuos ou não: multâ dê 20%
(vinte por cento) incidente sobre o valor gtobal do contrato;

ll-

em se tratando de execução de obras ou serviços de errgenlraria ou de serviços continuos;

a) para contratos com vator de até R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 20% (virrte por
cento) Incidente sobre o valor globaldo contrâto;
b) para contratos com valor de R$ 100.000,01 (cem mit reais e urn cerÌtavo) até R$ 500.000,00
(quinhentos mit reais): mutta de 1.5% (quirrze por cento) incidente sobre o vator gtobal do

contrato;

c) parê contrêtos com vator iguaI ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um
centavo): multa de I0o/" ldez por cento) incidente sobre o valor global do contrato.

Art.6'. Configurada

a ocorrêrrcia de hipótese ensejadora de apticaçáo da penatidade de mutta, o

odjudicatárío ou o contratado será rrotificado para, querendo, opresentar defesa prévia no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente à data da sua notiÍicação.

Rua dos Andradas, 140
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51o Recebida a defesa, a autoridade competente dwerá se manifestar motivadamente sobre
o acolhimento ou rejelção das razóes apresentâdas, concluindo peta aplicação ou não da
penalidade, dando ciência irrequivoca ao adjudicatário ou contrôtado.

52" A decisáo que dispuser sobre a apticação da multa será publicada no Diário Oficiat do
Estado e deverá conter o respectivo vator, o pr.rzo para seu pagamento e a data a partir
da quat o vator da multa sofrerá correção mohetária.
53o O adjudicatário ou o contfatado será notiíicado da decisão, da qual caberá recurso a ser

apresentado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimerrto da
rrotiflcação.
S4a

A decisão do recurso será pubticada no Diário Oficiat do

Estado, sem prejuízo da

rrotificação do adjudicatário ou contratado.

An.70. Ao término rjo regr.rlar processn âdminisÌrêtìvo, gnf;lntidos o contraditório e a arnpla
defesa, a rnutta aplicada será descontada da garantia do respectivo contratado.

51'

for superior ao vator da garantia prestada, a[ém da perda desta, o
contratado responderá por sua complemerita çã o, mediante descontos nos pagamentos
êventuahÌìênte devidos pela Adrninistração até suê total qultação.
Se a trrulta apLicada

52o lnexistindo pâgamentos a serem realizados, o contrttado recotherá
público estodua[, na formu prevista na tegistação em vigor.

o valor ao

cofre

530 Decorrido o prazo estabelecido sern o paganìerìto da rrulta aplicada serão adotadas as
providências pertinentes voltadas à sua cobrança judicia[.

Art. 8". As muttas de que trata esta Resotução serão opticadas sem ptejuízo da cominação das
demais sanções admlnistrativas previstas na Lei Federal no 8.666, de ].993, na Lei Federa ln"
10.520, de 2002 e na Lei Estâduat 6.54a, de 1989.
Art. 9o. Os editais de licitação deverão Íazer menção expressa às normas estabetecidas nesto
Resotução, cujo texto deverá integrar os respectivos editais e contratos, na forma de anexo.

Art. 10. As disposiçóes desta Resoluçáo aplicam-se tambérn às cóntrataçóes resultantes de
procedimentos de dispensa ou de inexigibilidade de licitaçâo.
Art. l-l-. Esta Resolução crrtrarú em vigor no dato da sua pubticoção, ficando revogada a Resolução
SCTDE -1, de 22 de fevereiro de 1994.

(^)

Repubticada por ter saído, no DOE , de 29-03-20L4, Seção l, páginas, 116 e

incorreções no otiqina

1U,
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