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CONTRATO ne O3212O78
PROCESSO ne 283Ol2O].7
PREGÃO ELETRôNICO NP OO7l2O18

TERMO I]E CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CENTRO
ESTADUAL DE EDUCAçÃO TECNOLóGICA "PAIJtA SOUZA"
- CEETEPS, E A EMPREsA ATOMOLAB COMERCIAT EIRELI.

ME

OBJETIVANDO

A

AQUISIçÃO

DE

FOTOMETRO DE CHAMA DIGITAI.,

o

Estaclo de São Paulo, por internrédio do CENTRo ESTADUAL DE EDUcAçÃo

TEcNotóclcA "PAULA

SOUZA", inscrito no CNI,J sob nç 62.823.257 /OO01.-09, com sede Rua dos And[adas, 140, CEP: 01208OOO, SaÌìta lfigênia - São Pâulo/SP, doravânte designado(a) "CONTRATANTE", neste ato representado

por seu sua Diretora 5uperintendeíìte, Professorâ Laura M. J. LaBaná, RG ne 7.715.675-4, CPF Íìe
005.923.818-62, e de outro lado a empresa ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI-ME, situada na Rua loão
Mesquita, 1.357, sa|a 01, cEP: 1,5025-035, Parque lndustrial, 5ão José do Rio Preto/sP, telefone:
117) 3235-2433, inscrita no CNPJ ;1e 26.715.609/0001-30, lnscrição [stadual n'l
647 .854 .688.'l.LB , denoÌninada "CONTRATADA", Ììeste âto represeÌìtada por sua Sócio Proprietário,
VANDERLEI MONTEIRO, portador do RG ns 35.293.246-6 SSP/SP e CPF rrç 293.122.598-30, ern face da
adjudicação efetuada no I'regão Êletrônico indicado em epígrafe, celebrarn o presente TËRMO DE
CONTR^TO, sujcitàndo-sc á\s disposiçõos previsl.as nâ Lci Fcdcrâl
IO.52O/2O02, Íìo Docrcto Estadual
^e
n'49.722/2OQS e pelo regulamento anexo à Resolução CC-27, rle 2li de maio rle 2006, aplicarrdo-se,
subsìdiariamerrte, rro que couberern, as disposiçóes da Lei Federal nç 8.666/1993, do Decreto Estadual
t\" 47.297 /2OO2, do regulaÌÌìento anexo à Resolução CEGP-10, de 1,9 de novembro de 2002, e deÌyÌais
rrormas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as seguirltes cláusulas e condiçõcs que
lcciprocaÍÌìc Le outorgàrÌì e aceitatn:
CTÁUSULÀ PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto clo presonto instruÍÌìcnto a

âquisição dc

AQUISIçÃO

DE

FOToMETRO DE CHAMA DIGITAL, conforme detalhamento e especificações tócr'ìicas cor'ìstântcs do

Termo de Referôncia, da pÍoposta da CONTRATADA e demâìs documentos constantes do processo
ad ministrativo em epígrafe,

crÁusulA sÊGUNDA

- DOS PRAZOS, DAs CONDTCÕES E DO LOCAL DE ENTREGA 0O-l BENS

1l t.6

lìuá, dos

140
^ndÍàdãìs,

.

www.t;ps.:;p.ç1r'rv. br

S.ìrìt.ì lÍigônia

.

01208-000

.

Íìõo Pdulo

.

SP

. Tcl.: (11) 3324.3300
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%ffi
Adnìinistlaçõo Colltr'!l
Gabinete da Superintorrd6rìcla

PARAGRAFO PRIMEIRO
Os l:ens deverão ser entregues enl 20 (vintc) dias corridos, cor'ìtados da data da assinatura do cor'ìtlato
1>ela

contratada.

panÁcRaro sreuruoo
A entrega dos produtos objcto deste contrato deve ser feitã na ETEC PROF. ARMANDO JOsÉ
FARINAzzo GËRALDo RoeuËTË, 135 - IARDTM pAULtsrA - 1.5600-000 - rrR runn oó eo ltsTse
^vENtDA
- TEI./FAX (17)
3462-3030/3 462-33L113442-7 505, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00 e das
13:00 à 17:00 horas.

penÁenaro ttncttno
Correrão por cor'ìta da contratada todas âs despesas de erìbalagem, seguros, trànsporte, Íributos,
encargos tràbalhistas e previderrciários, decorrerrtes dâ entrega e da própriâ aquisição dos produtos,
PARAGRAFO QUARTO
Os proclutos deverão ser er'ìtregues devidarnente embalados, de forma a não serem danificados durante

a operação de trânsporte, carga e descarga, assirralarrdo-se na ernbalagem rnarca, destino, núrlero da

liccÍìça de iÍnportação ou docuntcnto equivalcntc, tluando for o c.rso, c as denrais características que o
identìfiquem, além da fatura conrercial, ern 02 (duas) vias contendo suas especifìcações detalhadas,
neccssáÍias à conferência dos bens.
PARÁGRAFO QUINTO

Não serão aceitos produtos, bem como quaisquer de seus compoÌìentes, refabricâdos
reco

n d ic

io na

d o

ou

s.

PARÁGRAFO SEXTO

Os eq(ripanìenÌos deverão ser entregues acornpanhados de urn rnanual ol)eracional e urn rnanual
técnico, redigidos ern po rtuguôs.
PARÁCRAFO SÉTIMO
DLrrante o período de garantia deverão ser substituídas, sern nenlrum ônus para o CONTRATANTE, peças

ou partes defeituosas, salvo quarrdo o deíeito for provocado por uso indevido do prodr.tto, devidamente
com provado.
cLÁU5UtA TERcEIRA - DAs oBRIGACõEs DA CONTRATADA

À COrufnaflOn, alérn das obrigações constantes do Termo de Referência, que constitui ANExO ldo
Edital indicado no prcâmbulo, o daquelas cstabelecidas cnì lei, eÌÌì especial as deíinidas nos diploÌÌìâs
íederale esÌaduâl sobre licitações, cabe:
zl t6
www, clls.sp. Í10v. br

Rua dos Andfüdas, 140

r $arrtg Ìl'igênia.0I20Íì-000.
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| - zelar pela Íiel execução dcstc contrato, utilizando-se de todos os recursos n'ìaterlais e

humanos

ncccssá rios;

ll - designar o respotrsável pelo acompanhanrento da execuçâo das atividades e pelos contatos com o
CONTRATANTI;

lll - responder pelos encargos trabalhisÌas, previdenciáÍios, Íiscais, comerciais e tributárìos, resultantes
da cxccução dcste contrato, nos ternìos do artigo 71. da Lei l=ederal n" 8.666/1993;
lV - mar'ìter, durante toda a execução do conLriìto, enì conìpatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação c qualificação exigidas rra licitação indicada no preámbulo dcste
tcrmo;

V - dâr ciência iÍÌìediôta c por cscríto ao CON'[R^TANTE de quâlquer anorrnalidade que verificat
execução do corìtlato;
Vl - prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os
reclamações sobre a execução do contrato;

escla rccime

rìtos solicitados e aterìder prorìtamer'ìÌe

na

as

Vll - responder por quaisguer danos, pcrdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou
Ìerceìros decorrerìtes da execução do contrato;

a

Vlll ' pÍcstar ã 6ararrtia técnica llara o objeto deste contrato, nos terÌnos do Terrno de Referência.

-

responder, civil e crirninalrner'ìte, por todos os danos que vier a causar diretâ ou indiretâÌÌìcntc, ao
CONTRAT^NTE ou a terceìros.
lX

PARÁ6RAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA niio podcrá oforoccr, dar'ou se comprometer a dar a quem íluer que seja, tarnpouco
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por contô própria ou poÍ intermédio de
outretn, qualquer paganìento, doação, compensôção, vanta6crìs financciras ou bcncfícios de qualquer
espécie relaciorrados de forma direta ou indireta ao objeto deste conÌrato, o que deve ser observado,

ainda, pelos seus prepostos, colaboradores

e

evontuàis subcontrôtüdos, câso pernìitida

a

subcontratãção.
PARÁGRAFO SÉGUNDO
Em atendimento à Lei Federal

te

1.2.846/201.3 e ao Decreto Fstadual ne 6O.7O6/2OL4, a CONTRATADA se

coÍnpronìel.e a corrdtrzir os seus negócios de íorrna a coibir Íraudes, corrupçõo e quaisquer outros atos
lesivos à /.idrnirristração Públìca, nacionalou estrarìgeira, abstendo-se de práticas coÌno as seguiÌìtes:

l-

prornttter, ofereccr ou dar, tlircta ou indiretamente, varìtagem indevida a agente público, ou
a terceira pessoa a ele relacionada;

3l t.6
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ll-

conìprovadarncntc, financiar, custear, pâÌrocirìar ou cle qualqucr rnodo subvencionar
prática dos atos ilícitos previstos em Lci;

lll-

conr provada

a

mente/ utilizar-se de inteÍposta pcssoa física ou jurídica para oculÌar ou

dissiÍnLrlar seus rcais interesses ou a iderrtidade dos beneÍiciários dos atos pÍaticados;
lV

-

no tocante a licitações e contratos:

a)

frustrar ou frauclar, nìodiante ajuste, combirração orr qualquer outro expediente, o
caráter cornpetitivo de procedinlento licitatório público;

b)

impedir, perturbar ou Íraudar a realizüção dc qualqucr ato de procedimento

licitató rio Írúblico;

c)

afastâr ou procurar aÍastôÍ licitantc, por meio de fraude ou oferecinrento rie
lq ue r tipo;

vantagcln de qua

d)

fraudar licitação prlblica ou cotìtrato dcla decorrente;

e)

criar, de modo fraudulcnto ou irregular, pessoa jurídica para paiticipar

de

licitação pLltrlica ou celebrar contrato adfiìitìistrativo;

f)

obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modiíicaçõcs
ou prorrogações de contral.os cclobrados com a adrninistração pública, sem autorização
enr lei, no ato corìvocaÌório da licitação pública oLr tìos rcspcctivos instrìrmentos
contÍatuais; orr

g)

tnanipular ou fraudar o equilíbrio oconôrnico-financeiro dos contratos celebrados

corn a ad m inistraçã o pública;
V

-

dificultar atividade de investiBação ou Íiscalizaçâo de órgãos, entidades ou agentes públicos,
ou irìtervir ern sua atuação/ inclusive no ârnbito das agências reguladoras e dos órgãos dc
íiscalizüção do sistcnìa financciro nacional.

PARÁGRAFO TÉRCEIRO

O descumprimento das obriÊaç<jcs pÍcvistas nos Pará8rafos Prinreiro e Segundo desta Cláusulã Terceira

;:oderá submeter a CONIRÂlADA à rescisão unilateral do contrato, a critério da CONTRATANTE, seÌn
prejuízo da aplicação das sanções penais e adnìinistrativas cabívcis c, tanrbóm, da instauração do
processo adnìinistrativô dc rcsporìsübilizâção de qLre tratam a Leì Federal nç 12.846/2073 e o Decreto
[stadrrrl ne 60.706/2014.
CLÁUSUTA qUARTA - DAS OBRIGACÕES DO CONTRATANTE

4l 16
Rua dos Androdos, .140

.

www. cp:i.:;p.Qrrv. br

Snr'ìta

ltigônia . 01208-000 . São piìulo . SP . Tel.: (11.) 3324.3300

W

--K.

covÉRNo Do EsrAoo

-ËÃoPAULO

Âí.lrÌrlíictr.ìçgo Central
Galrlnête dã Sur!ériÍìtc dêncio

Ao CONTRATANTE cabe

-

indicat formalmente o servidor respotrsável pelo acoÍìpanhamcnto c fiscalização da execução do
ajuste e, airrda, pelos contatos com a CONTRATADA;
|

ll - íornecer à CONTRATADA todos os dados e infonnações

necessários

à

execução do objeto do

contrato;
lll - efetuar os pagaÌÌìeìtos devidos, de âcordo com o estabelecido neste âjuste;
lV - permitir aos técnicos e etnpregados da CONTRATADA amplo acesso às áreas físicas envolvidas
execução deste co ntrato;

na

cLÁusurA QUTNTA - pA FrscALrzAcÃo po coNTRATo

o

CONTRATANTT exercerá

a íiscàlização contratual por interrnéclio do gestor do contrato, de rnodo

a

assegurar o efetivo cunrprirnento das obrigações ajustadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO

A fiscalização não exclui e neÌn re(luz a iÍìl.egral resporìsiìbilidade da CONTRATÂDÂ, rìesÌìo perânte
tórceiros, por quaisquer irregularidades constãtadas na execução do objeto contratado, inexistindo, crÌì
qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte do CONTRATANTI.
PARAGRAFO SEGUNDO

A ausência de conrurrìcação, por parte do CONTRATANTE, referenle a irregulaíidades ou íalhas, não
exime a CONTRATADA do regular curnprimen[o dôs obri8açõcs previstas ncste contrato e no ANEXO I
do

Ed ità1.

CLAUSUtA sExTA - DAs coNDIçÕEs DE RECEBIMENTo Do

oBIEÍo

O objeto, será reccbitlo provisoriârÌìcntc crn até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da entrega dos
bens, acompanhado rla respecÌiva nota fiscal/fâÌura.
PARAGRAFO PRIMEIRO

Por ocasião da entrega, a CONTIìÂTADA deverá collrer no comprovante respectivo a dàta, o norìe,

o

cargo, a assinatura e o número do RegisÌro Geral (RG), eíÌìitido pelà Secretâria de SeHurança Pública, ou

docurìorlto eqLrivalerìte, do servidor do CONTR^TANTE resporrsável pelo recebirnento.
PARAGRAFO SEGUNOO

Constatadas irlegularidades no objeto contratuã1, o CONTRATANTE poderd:

l.5e disser Ícspcito à cspecificüção, ÍcjeitJ,.lo no todo ou enì parto, dêterminando sua substituiçãô ou
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, Na hipótese de substituição, ã

rescìrrdindo

slt6
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CONTRATADA deverá fazê-la em confortrtida<le cotrt a indicação do CONTRATANTE, no prazo nráxìmo de

05 (cinco) dias, conÌados da noÌiÍicação por escrito, mantido ô preço inicialmcnte contratado;

ll. Sc disser rcspcito à diferença de quantidade ou de partes, determiÌìar sua complerÌìenÌação ou
rescindir a contrâtação, sern prejuízo das penalidades cabÍveis. Na hìpótese de complome Íìtaçãó, a
CONTRATADA deverá íuzê-la ern conforrttidadc com a indicação do CONTRÂTANTIj, no prazo rnáximo de

05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, nrantido o preço inicialrnente contÍôtado,
PARAGRAFO ÌERCEIRO

O recebimenlo do objeto dot-se-ó deÍirtitivanìente no prazo dc 05 (cincol dias úteis, após o recebimento

provisóílo, utna vez verìíicado o ate di ìento irìtcgral da quantidade c das especificações cor'ìtratadas,
mcdiantc "Tcrmo dc Rcccbirncnto Dcfinitivo" ou "Recìbo", firrnado pelo servidor resporrsável.

-c_LA_u_s_u_rÁ5ElllLr4_9_,o_PnFç,9_S

A

CONTRATADA obriBa-se

a fornecer o objctó deste contrato pelo ;:reço total cle RS 16.566,00

(dezesseis mil, quinhentos e sessenta e seis reais), mediante os seguintes valores unitários:

IOTOIVETRO;

COM

MENS,

DE Cl]AIVA; trlGITAL;

M EDIDAS COM PATIVEIS, GABIN ETE

PINTURA

DETERMINACAO

01

UND.

EsPECIFICAçÃO DÓ OBJETO

IT

E

E

EM

PREçO

PRÉçO

UNIT.

TOTAT

Rs 16,566,00

Rs16.566,00

OUANT.

COIV
EPOXI

LETROSTATICA;

INDICACAO DIRETA

DE

soDro,PoT^ssro,cALcro E
Lll lo j
+lRIpRODUïTVTDADE
2%) Slsl liMA DI
SIICAGIM D[ Alì; CALIIIRACAO I
CONCENTRACAO AUTOMATICA DE
OXI6ENIO,CORTE DE GAs AUTOMATICO;
Al_TMENTACAO TENSAQ 110/220V

UN D.

o1

- 50-60 HZ;

COM COMPRESSOR OE AR E MÂNGUEIRAS;
ACOMPANHA MANUAL, GARANÌ IA;

Procedência: NACIONAL

Maíca: ANAl,YSIR
Modelo:910ÍüS
Fabricanter
^N^LYSËR

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Nos preços acima estão irrcluídos, além do lucro, todas as despesas

c custos dirctos e

indirctos

6l t6
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relacionados ao forneciÌÌìento, trìis corÌìo tributos, rcmunerações, despesas finarrceiras

e

quaisquer

outras necessárias ao cuÌnl)riÌnento do objeto desta licitação, inclusive 6astos com transporte.

plnÁcnaro

SEGUNDo

Caso a CONTRATADA seja optante pelo 5in'ìples Nacional

c, por causa superveniente à contratação/
perca as condições de cnquadranìerlto como microernpresa ou empresâ de pequeno porte ou, ainda,
torne-se irìpedida de beneficiar-se desse reginre tributáÍio diftrenciâdo por incorrcr cm alguma das
vedaçõcs prôvistas na Lei Com;:lernerrtar Federal nq 72ì/2006, não poderá deixar de cuÌnprir as
obrigações avençadas peraÌìte a AdÌninistração, taÍnpouco rcqucreÍ o rcequilíbrio econômìcofinanceiro, cont base na alc6ação tlc quc a sua proposta levou em corrsideração âs vantagens daquele
regime trìbutá rio dife renciado.
PARAGRAFO TERCEIRO
Os próços contratados pcrmanecorão fixos c irreaiustáveis.

crA

U s

u LA

lIÀva !s 8

!

D

E

c

qB5"9_s-e*$çaMEuTA-ts! o-5

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar a categoria ecor'ìômicâ 44
90 52 35, da Unidade GesÌora 102401,, Programa de Trabalho: 12 363 1039 2226 0000, Fonte de Recurso

001001001,
eiÁ_u

s

g

m

U

N

nida de orçamorttária: 10063.

e !-!a.-- "q"oS-PA*G"AM,EN-T-9 9

Os pagamentos serão efetuados ern 30 (trìnta) dias, corrtados da apreserìtação de cada nota
fiscal/fatura na(s) unidadc(s) Íelacionadas no TerÌno dc Reíorônciâ ANEXO l, à vista do resDcctivo
"Terrno de Recebimento Definitivo" ou "Recibo", erl conformirJade com a Cláusula Sexta deste
instru mento.
PARAGRAFO PRIMEIRO

As notas fiscais/faturas que apresentãrern incolreções serão devolvidas à contratada e seu vencìrÌìer'ìto

ocorrerá enr 30 (trintâ) dias, ôpós a data de sua aprcscntâção válida.
PARAGRAFO SEGUNDO

CoÍìstitui condição Í)aía a realização dos pagarnentos a inexlstência de registros em noÌne da contratada
rro "Cadastro lrrformativo dos Créditos não Quitados de órgãos e Entidades do Estado de São Paulo CADIN EsTADUAl.", o qual deveré ser consultado por ocasião da realização de cada pãgamento. o

cumprirÌìento desta condição podcrá sc dar pcla c<rrnprovaçâo, pola contratada, de que os regÍsl.ros
estão suspensos, nos terÌnos do artigo 8e da Lei Estadual ne L2.799/2008.
PARAGRAFO TERCEIRO

7lL6
www.cps.sp,gov. br'

Rua do:;

A dr'èd.ìs, 140 . Sárìtá IÍigêni;r . 01203-000 .
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Os paganìentos sorão feitos mcdiante crédìto aberto em conta corrente em nome da contratadâ no
Ba nco do BrâsilS/4.
PARAGRAFO QUARTO

Havondo atraso nos pagamentos, ìrrcidirá correção monetáriâ sobre o valor devido na fortna da
legislação aplicável, bern como juros ÌÌìoratórios, a razSo dc 0,5% (maio por ccnto) ao mês, calculados
"pró-ratâ tcrÌìporo", cm relação ao atraso verificado.
PARAGRAFO QUINTO

Aís) Notaísl Fiscal/fatura deverá ser emitida em nome do. CENTB9__E5JAS[,áL__9_E._EqqçA_CÃO
rrcnoróerca "pAULA souzA" - RUA Dos ANDRADAS, 140 - 5ANTA tFtGENtA - cEp, olzo8-ooo - sÃo
PAULO/SP - CNPr Ne 62.823.257lO001-09, TNSCRICÃO ESTADUAL ISENTA. .enc.amif h.adq è.cada unida.4e-

recebedora. de oue obÍlÊatoriamente devoÍá constar:
- ne do contrãtot
- ng nota de empenho;
-

nÊ

do processo; e

- identificacão da

Unidadg

ctÁusutn oÉctMe - oa nttrRecÃo on euaNltoaot oo oeleto

A

coNTRATADA

coÍ!tnltloo

fica obrigada a aceitâr, Ììas mesmas condições contratadas, os acréscinìos ou

suprcssõcs quc se íizcrcm ncccssários no objcto, a critdrio oxclusivo do CONTRAT NTE, ató ó linìitc de
25% (vinte e cinco por cerìto) do valor ìrricialatualizado do coÌìtrato.

pnnÁcnaro úrurco
[ventual alteração será obri6atoriarttcntc forrnalizada pcla celebração de próvio terrno aditivó

ao

preseÌìte iÌìstrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal n0 8.666/1Í)9.ì.

clÁusula

oÉcrnnn

pnlusnA -

DA REscrsÃo

O contÍato poricrá ser íescindido, na [orrÌ.ìa, coÌÌr as consequêrìcias e Ì)elos motivos previstos nos artigos

77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal ns 8.666/1993.

panÁcnaro úrurco
A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTT r'ìos casos de rescisão adminisÌrativa,

prevista no artigo

7.9

da Leì Federal nç 8,666/1993,

Èltí5
www. cps.sp.gov, Dr

Rua dos Andriidd$, 140

. Sa l-á lfiqênia .01208-000 .
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PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

A CONTRATADA ficará itrtpedida de licitar e conl.rìtar coryì à Administraçíio direta e irrdireta do Ëstado
de 5ão Pâulo, pelo prazo dc ató 05 (cinco) anos, se vier a pratìcar quaisquer atos previstos no artigo 7e

da Lei Federal nç 10.520, de 1.7 de julho de 2002, seÌyì prejuÍzo da responsabilidodc clvil ou crinrirral,
q ua

ndo cou ber.

pAnÁGnaro PRtMEtRo
sanção de que trata o coput desta Cláusula poderá ser aplicada juÌìtâmente cont as tnultas prevlstas
^rra Resolução cuja cópia constitui ANExO lV do Edital indicado no preánrbulo deste instrurnento,
garantido o exercício de previa e ampla defesa, e deverá ser regìstrada no CAUFESP, no "Sistcma
Eletrônico de Aplicação e RegisÌro de 5anções AdrÌìinistíativôs - e-Sançõcs", no cndcreço
www.esa ncoes.sp.Bov. br, e tambérn no "Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Susperrsas - CEl5",
no endereço http://www.portaltranspãrer'ìcia.gov.br/ceis.

plRÁcnlro

SEGUNDo

As sanções são autônomas e a aplicação de Lrrna nlio oxclui a de outrã.

PARAGRAFO TERCEIRO

O CONTRATANTT rcscrva-sc no diícito dc descor'ìtar das faturas os valores correspor'ìderìtes às multas

que eventuãlmente forern aplicadas por descurn primerrto cle cláusulas contratuais, ou, quando for o
caso, eÍetuará ô cobrança judicialmente.
PARÁGRAFO QUARTO

A prática de atos que atentem contra o patrimôrrio público nacionalou estrângeiro, contla princípios da

ádrÌìinistraçlio pública, ou quc dc qualquer íorrna vcnhrtm iì constituir fraude ou corrupçõo, durante

a

licitação ou ao lorrgo da execução clo contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de
rcsponsabilizâção rìos tormos dô Lci Fcderâl ne 12.846/ 2013 e do Dccrcto Estàdual ne 60.IO6/2OL4,
serrr prejuízo da aplicação das sarrções adìninistratìvas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal rrtì
8.666/1993, e no artigo 7ç da Lei Federal ns L0.52O/2OO2.
crAusu.rli.p.F.çrMA rERç.ElBA - pA GAnANTA.pF EXEcUçâ9 cgNrEAruAL

Não será exigida a apresentação de gararìtia para a corìtratação que cor'ìstitui objeto do presente
instrum

e n

to.
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a. o Edital rnerrcionado no preârnbulo o scus anexos

b. a proposta apresentada pela CONTRATADA;

ll,

Apllcam-se às onìissõcs dcstc contrato as disposições nonÌìativas indicadas no preâmbulo deste
Termo de Contrato e demais disposições regulamentares pertinetìtes.

lll.

Para clirimir c;uaìsquer questões decorrerltes deste TerÌÌìo de Contrato, não resolvÍdas na esfera

administrativa, será competente o foro da coÌnarca da Capitaldo Estado de 5ão Paulo.
por estarem as partcs justas c contratadas, foi lavrado o presente instrumento 02 (duasl vias
de iguâlteor e íorma quo, lido e achado conforme pela CONTRAì'ADA e pela CONTRATANTE, vai por elâs
E assim,

assirrado para
ide

n

que produza torlos os efeitos de Direito, rìa presença das testernurìhas

abaixo

tiÍicadas.
5ão

Pa

ulo,

riO ,lu rJr^o.Q-

CONTRATANTE

de 201B.

CONTRATADA

v
TAURA M.

MONTEIRO

Diretora 5u

rio

TE5TTMUNHAS:
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(
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ANEXO A

TERMo DE nerrnÊncta

I-

ESPECTFTCAçAO DO OBJETO

u['rlD.,,

rsnrctirbaçÃo' oo oBrEro'

D[

FOTOMETRO;

PREçO UNrr

iMËNs,

CIIAMA; DIGIT L;

cOM

IS,GAIìIN[1'E IM IiPOXI COM
PINTURA EI-ETROSTATICA; DETERMINACAO l:

MIDIDAS

COI\4 PATIVT

INDICACAO DIRETA DE sOD IO, POTAssIO,CALCIO

E

LITIO; REPRODUTIVID^DE'|'/- 2%; 5lSTEMÂ DE
SICAGËM DE Alì; CALIt]liACAO I CONCINIRACAO

AUTOMAÏICA
01

DI

OXIGENIO,CORI

I DI

GAS

'
50-60 Hz; CQM COMPRESSOR DE AR E
MANGUEIRAS; ACOMPANHA MANUAL,

AUTOMATICO; ALIMENTACAO TENSAO 110/220V

UND,

01

Rs 16.s66,00

R516.s66,00

GARANTIA;

Procedência: N^cloNAL
Marca:

Modeloi^N^l.YSIR
910t\4s
Fabíicânter
^N^l-YstR

2. LOCAT DE ENTREGA

2.I

A cntrega dos pr<ldrrtos objcto dcsto contrato dcvc ser foita, clc scgunda a sexta-feira das 8ì00 às

12Ì00 e das 13100 à 17:00 horas, corren<lo por conÌa da conÌratada todas as clespesas de
embalagern, seguros, trar'ìsporte, tributos, encargos trabãllìistas ê prévidorìciários decorrentes do
íoÍrìecirÌìento rìâ u n i(làde:
138

-

ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO

AVENIDA GERALDO ROQUETE, 135

JARDIM PAULISTA

-

15600-OOO

FERNAN DÓ POLI5/5 P
Tl. L./FAX (L7 ) 3462-3030 /

3462-337r/ 3442"7

s}s
Í.1/ 16

wWw.

Rua (ios Arì(lr.rdas,

cí-ì

li. s Ír. q (')V. b r

140. Sdììta lÍigônia.01Z0tì-000.5ão Paulo. ÍiP. Tel.: (Il.) 3324,3300
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3. DA GARANTIA DE PRODUTO

3.1.. O prazo de garantia do objeto da licitação, será de 12 (doze) meses, contrâ quâlquêr defeito de
fabricação e/ou falha, excetuados os decorrerrtes de uso impróprio, contados da data do
recebimento definitivo do mesrìo.

3.2.

Todas as despesas hdvidas no perÍodo da giìÍantia, tais conìo consertos, substìtuição d<r pcças,

c

rÌìarìutcnção do bcm correrão por cor'ìta da CONTRÂTÂDA, não
caberrdo a CONTRAI'ANÌL quaisquer ôrrus.

transportc, mão do-obra

Lzl t6

Iìua dos Arìdr.ìdás, 1zl0
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ANEXO B

TERMo DE crÊrucla e DE NonFrcAçÃo
cEETEps

CONTRATANTE:

-

cENTRo ESTADUAL DE EDUcAçÃo rrcruolóetcA "eAULA

souzA"
CONTRATADA:

ATOMOLAS COMERCIAL EIRELI-ME

CONTRATO:

Na 032/2018

OBJETO:

AQUISIçÃo DE FoToMETRo

DE CHAMA DIGITAT

Terrìo acima identificado, e, cientes do
scu e nca m irtlta me nto ao TRIBU NAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instruçto e julÉaÍìento, dâmonos por CIINTES e NOTIFICÂDOS para acorn;:anhar todos os atos da tramitação processual, até
julgâmento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas
legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Na qualidade de Corìtrâtânte e contratado, respectivamente, do

outrossim, cstôÍììós cIENTES, doravante, de que t<ldos os dcspachos e decisões que viereÌÌì a ser
tomados, rolativarÌìcntc ao aludido processo, scrão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno dô
Poder Legislativo, parte do Triburral de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90

da Lci coÌnplementaÍ n" 709, de

1.4

de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica

aos

ir'ìteressados.

são Paulo'

'& de 'o0'o-t'

de

zotg'

CONTRATANÍE

Nomei Laura M. J. Lagôná
Car8o: 0iretora Superinte nde rrte
gds@cps.

Ê-mail
E-mail

la

rn,br

ura laga na

t,
CONTRATADA

Noma: Vanderlei Monteiro
Cargo: sócio Proprietário
É-mail lnstitucional: ãtorÌìo lâ b @ôto trto la b.com.br
licitacao@ âtorno lab,co rn.br
E-mail

MONTEIRO

t:ì/
www. cpÍj.sll. q0v, bÍ

Ru.ì rios Ar'ìdrndos, 1'10

.Snntã Ifiç;ênra . 0I20Íl-000 . São Patrlo. SP. Tel.: (11) 3324.3300
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REsotUçÃo QUE DIsPÕE soBRE MULTAS

E PENALIDADES ADMINISTRATIvAS

RESOLUçAO SDECTT Ne 12, DE 28-3-2014,

Dispõe sobre a aplicação da penalidirde de multa prevista rìas Leis íederais ne 8.666, de 2l de
junho de 1993 e ns 10.520, de 17 de julho de 2002, e rra Lei estarlual nç 6.544, dc 22 de novembro de
1989, no âÍnbito da Secretaíia de Dese nvolviÍnento EcoôôÍnico, ciôncia, TccÍìolo8ia e Inovaçâo.

D[stNVoLVtMeruto ecoruôvtco, ctÊructn, TEcNoLoGtA t tNovÂçÃo, corn
íundiìnìcnto Íìo disposl.o no aítiBo 3e do Decrcto Íìe 31.138, de 09 da jâneiío dc 1990, RESOLVE:

o srcnrrÁnto

DE

Art. 1e. Na aplìcação das multas previstas rìos artigos 79, 80 e 31, inciso ll, da Leì Estadual ns 6.544, de
22, de novembro de 1989, nos arÌigos 86 e 87, inciso ll, da Lei Federal ne 8.666, de 21, de junho de 1.993,
e no artigo 7s da Lci Fcderal rre 10.520, dc 17, de julho dc 2002, scrão obscrvadas üs disposições destil
Resolução.

Art. 2e. A recusò injustiíicàda do adjudicatário eÌÌì assinar o contrato, aceiÌar ou retirar o instrumento
equivalente derìtro do prazo estabelecido pela /\dministração, caracteriza o descumprirÍìcnto total da
obriBação âssunìida, sujeitando-o à aplicação de Ìnulta, na Íornra estabelecida no artigo 5e desta
Re so

lução.

Art.3s. o íìtÍaso injustiíicado na execução do objeto do contrato sujeiÌará o contrâtado à multa

de

rnora, observado o seguinte:

thtôndo de cornpras ou de prestação de serviços não contÍnuos:
a) para atrasos de até 30 (ttirìta) dìas: rnulta de O,2% ldois décìrnos porccnto) por dia do atíâso,
calculatios sobro o valor 6lobal do contral.o;
b) paÍa âtÍasos superiorcs a 30 (trinta) dias: multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de
al.riìso, calculados sobre o valor global do coÌìtrato;
enì se

ll-

ern se tratando dc cxocução dc obras ou de seíviços de engenharia:
a) para contratos corn valor de até RS 1.00.000,00 (cem mil reais): rnulta de 0,2% (dois décirros por

cento) por dia de atraso, calculados sobrc o valor da parcola da obrigação conlratual nõo
cu rn p

ricla;

b) paÍa contratos com valor de RS 100.000,01 (cern mil reais e um centavo) ató RS 500.000,00
(quinhentos nril reais): ìnulta de 0,3% (trôs dócinrôs por ccnto) por dia de atraso, calcttlados sobre
o valor da obri8ação contratual não curnprida; e

c) parâ contratos corn valor de i6ual ou supcrior a RS 500.000,0f (quinhentos tnil reais e utn
centavo): rnulta de 0,4% (quatro décitnos por cento) por dia de atraso, calculados sobrc o vôlór
d iá rio do contrato;

ttl-

eÌn se tratando de se/viços contíÌìuos: ÍÌìulta de 30% (trinta por cer'ìto) por dia de ìrrexecução,
calculados sobre o valor didrio do coÌìtrato.

t4lt6
Ruir dos AndradâÈ, 140

.
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51e O valor das multas prevìstas neste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do
saldo firrarrceiro aindâ não realizado do contrato,
E2e A rÌìulta pelo atraso injustificado rra execução do objeto do contrato será calculada a Írârtir do
priÍÌìelro dià útil se8Uinte àquclc crn quc a obrígação avençada deveria ter sido cumprida.

Art.4e. A inexecução parcialdo conÌrato sujeitará o contratado à Ínültô de mora, observado o se8uinte:

lll-

em sc tratando dc cornpras ou do prestação de serviços não contínuos: multa de 10% (dez por
cento) incidente sobre o valor da parcela não cumpÍida do contrâto;
erÌì se tratar'ìdo de execução de obras ou serviços de engenharia ou dc serviços cotìtÍÌìuos:
a) para contratos com valor de aÌé RS 1.00.000,00 (cem mil Íeüis): rÌìulta de 30% (triÍìtà poÍ centó)
incidente sobre o valor da parcela rrão cumprida do coÌìtratoj

b) para contratos conr valor de RS 100.000,01 (ccm rnil reais e um centavo) até RS 500,000,00
(quinhentos mil reais): multa de 20% lvinte por cento) incident"e sobre o valor da parcela não
cu

mprida do cor'ìtrato;

c) para contratos coÌn valor igrral ou superior a RS 500.000,01. (quinhentos Ínil reais e um centavo)
multa de IO% ldez por cento) incidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;

lll-

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

Art. 5e. A inexecução Ìotal clo corìtrato sujeitará o contratado à multa de mora, observa<lo o seguinte:
l- orÌì so trâtândo dc comprâs ou do prcstação de serviços contírruos oLr não: rnulta de 20% (vinte por
cento) incidente sobre o valor global do contrato;
ll- em se tratando de execução de obras orr serviços de engenharia ou de serviços contínuos:

a) para contratos corÌì valor de até RS 1.00.000,00 (ceÌn ÌÌìil reais): multa de 20% (vinte por cento)
incidente sobre o valor glol:ãl do corìtrato;

b) para contratos corn valor de RS 100.000,0:t (cern rrril reais e unr centavo) até RS 500.000,00
(quinhentos mil reais): multa de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor global do
coÌìtrato;

c)

para contíatos coÌyì valor igual ou superior a RS 500.000,01 {quinhentos mil reais e
multa de 10% (dez por cento) inciderrte sobre o valor global do cor'ìtrato.

uÌï centâvo):

Art. 6e. ConÍiÊurada a ocorrência de hipótese ensejadora de aplicação da penalidade de Ìnulta,

o

adjudicatário ou o conÌrâtado será rrotificado para, querendo, apreser'ìtar defesa prévia no prazo de
(cinco) dias úteis, contados do primeiro dia subserluente à clata da sua notiÍicação.

5

tsl
l{uá dos AÍìdrËrdás, 1rl0

.

www. cps.sp. gov. br
SËrnLá

IÍlgênla

.

01208-000

.

Slio Fì;rtrlo.5P. Tel.: (1.r.) 3324.3300

L6

%ffi Nxa"au'ro
Cenliral
^íllÌrlíiÊtração
Gnblnêtê
dà SuÍrerintendêncid

Sle Recebidâ a defesa, a autoridade conìpetente deverá se maniÍestar Ìnot"ivadârÌìente sobre o
acollrimerrto ou rejeição das razões apresentadas, concluirrdo pcla aplìcação ou não da
penalida<le, dando ciênciâ inequívoca ao adjudicatário ou contratado.
Sze A decisão que dispuser sobre a aplicação da rÌìulta será pr,rblicada no Diário oficiâl do Estado e
deverá conter o respectivo valor, o prazo para seu pagamenl.o e a data a partir da qual o valor da

multa soírorá coÍrcção mo rretá rìa.

ç3e O adjudicatário ou o contraÌâdo será notificado da decisão, da qual cabcrá rccurso a ser
âprosontado no prazo de 5 (cìnco) dias úteis, contados da dafa do recebimento da ÌìotificaçãÒ.
54ç Ir decisão clo recurso será publicada no Diário Oficial do Estado, sem prejuízo da nótiticação do
adjud icatá rio ou contratado,

Art.7e. Ao ïérÌÌìino do regular processÓ administrativo, garantidos o contraditório e a arnpla defesâ,

a

mLrlta aplicada será descontada da garaììtia do respectivo contratado.

5le Se a mulÌâ aplicada for sul)erior ao valor da garantia prestzìda, alónr da perda desta, o
contratado responderá por sua conr plementação, merlianìe descontos nos pagatnentos
evenÌualrnente devidos pela AdÌninistração até sua total quitaçâo.
$2e lncxistindo Í)agamontos a screm realizados, o contrãtârio recolherá o valor ao cofre público
estadual, na forÌÌìa prevista na legislação enì vi8or.

53s Decorrido o prazo estabelecido sern o pâgamento da multa aplicada serão adotadas
providências pert.inentes voltadas à suiì cobrâr'ìça,iudicial.

as

Art. 8-'. As multas de que tratã esta Resolução serão ãplicadãs sem prejuízo da cominação das demais
sanções adÌninistrativas previstas na Lei Fedoral ne 8.666, da 1993, rra Lei Fedcral ne 10.520, de 2002 e
na Lei Ëstadual6.544, de 1.989.
Art, 9e. Os editais de licitação deveÍão íazer rrrençãÓ cxpÍessa às normas cstâbclecid.!s ncsta Rosolução,
cujo texto deverá irrtegrar os respectivos edìtais e coÌìtratos, rra forma de anexo.

AÍt.

1,0.

As disposições desta Resolução aplicaÌn-se também às contratações resultantes

dc

procedirnenlos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação.
11. Estâ Rcsr:lução entÍará om vi8or na data da sua publicação, ficando revogada a Resolução SCTDE

^rt.
-L, de 22 de [evcÍoiro dc 1994.

(*

) Republicada portersaído, no DOE , de 29-03-2014, Seção l, páginas, 176eLI7, corn irrcorreções no

origirra l.
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