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TERMO DE CONTRATO CELEERAOO ENTRE O CENTRO

ESTADuAL pe roucaçÃo rrcnolóclce "peuua
SOUZA" . CEETEPS, POR MEIO DA COMERCIAL
FERCOMASE EIRELI EPP E TENDO POR OBJEÌO A
aQurslçÀo oe nÁeurrl oe soloA Mrc,HAG,

O Eslado de São Paulo, por interm#io do CENïRO EST DUAL Oe EOUCIçÃO feCnOlÓçtCl
"PAULA SOUZA", inscrita no CNPJ n" 62.E23.257l0001{9, com sede a Rua dos Andradas, 140, SanÌa
lfigënia

-

São Paulo

-

SP, doravanle designado(a) "CONTRATANTE", neete ato Íepresenlada pele sua

DireÌora Superintendente, a Profegsora Laura M. J. Lagoná, RG. n' 7.715.675d e CPF n' CPF.
005.923.81862, no uso da compclÕncia coníerida pelo Decreto-Lei Esladual no 233, de 28 de abril de
1970, o GOflIERCIAL FERCOIIASE EIRELI EPP, inscíla no CNPJ sob no 61.074.67WOO0147, com sede
nâ Ruâ Florèncio Feneira, 15 Baino: Jd. Elisa Mada - Municífrio- São Paulo/SP CEP: 02873-530 Telefone
(íí) 38514303, a s6guir denominede "CONTRATADA', neEte ato representada pelo Senhor Mauricio
Gimenez, poítedoÍ dô RG no 4.513-078-4 e CPF n" 436.795.2E8€8, em facó de ad,udicação oÍetuada no
Pregão Eletónico indicado em eplgrafe, celebram o píeÈentê TERMO DE CONTRATO, sujeiiando-se às
disposiçües ptevi8tas na Lei Federal n" 1O.52012002, no Oecrelo Éstadual n' 49.722nOO5 e polo
ÍEgulamsnlo anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006, aplicando-so, subsidiariamorrte, no que
couberem, as dispcsiçÕes da Lei Fedeíal n' 8.666/1993, do Decreto Estadual n' 47.297,2O02, do
r€úulamento an€xo â Reeoluçáo CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais noÍmag íegulamentaí€6
aplicáveio á espécie, medianle as seguintse cláusulas e condiçõee que reciprocamente outoÍgam e
acêitãm:

qúUSIIAEEIUEIRA :-pO_qEJÊLo
Con8titui objeio do pÍesente instrumento a ÂQulSlÇÁO OE MÁOUlÍìlA DE SOLDA fflGrXtAO, cônÍonne

e especiÍicâçÕes técnrcas constantes do TeÍrno dc. ReÍr:rÉncia, da pmposta da
CONTRATAD e demais docunìentos conslantes do processo administrativo em epÍgrafe.

detalhamento

GúUSULA SEGUNDA - Do$ PnAzQg. gAs.c-o.lD|cÕEs E Do LocAL DE ENT
PARÁGRAFO PRII'EIRO

Os bens devorão sêr entíêgues em 60 (sessental dias corridos, contado8 da data da assinatura do
conlnalo p€la contraiada.

PenÁGnero

ssoutm

A enlÍega dos produtos objeto deste cóntÍato deve ser feila nas Unictades Relacionadas no
l, de
^nexo
scgunda a aexta-Íêhâ dàs 8:00 às í2:ÍXl e tlas í3:00 ô í7100 horaa.
PARÁGRAFO TÊRCEIRO

Correrão por conta da contratâda todas as da6peÈas de embalagem, seguros, transpoíte. tributos,
êncargos trabalhislas o pÍevidenciários, dccorÍentes da entrega e da própria aquisição dos píodutos.
PÂRÁGRAFO AUARTO

a\

.-)ì

Os plodutos deverão 9Br entrogue8 devidamenle embalsdos, de forma a nâo serem danificadog duÉnte
a opcÍegáo dB transporte, cãrga e descâíga, asginalando-gé na èmbalagem marca, de8tino, número da
lic€nça de impoÍlação ou documento €quivaleíìte, guando Íor o caso, e as deínais caracterislicas que o

w(l
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idènliÍiquem, além da Íalura comercial. em 02 (duas) vias cor{endo 6ue8 espêciÍÌcaçõe8 detalhadas,
necessáÍias à confeÍËncia dos bens.
PARÁGRAFO QUINTO
Ngo 8€rão aoeiÍos produlG, bem como quaisqueíde geus compon8nte8, ÍebbíicedoÊ ou íEcondicionadoË.

PARÁGRAFO SEXTO
Os equipamentos deìreÍâo ser oÍì{Íeguo8 acompanhadoE de um manual opeÍEcional e um mãnualtécnlco,
redigldos em português.

PARÁGR^FO SÉNilO
Duranle o período de gaÍantia deìrerào soÍ substituídaE, 6€m nônhum ônus para o CONTRATANTE, peçâs
ou partes deÌeituosas, salvo quando o deíeito for provocado por uso indevido do produto, devidament€
cornpÍovado.
ç_1,ÁU.s_gLA TERGETRA

- pÂs oBRrGÂcÕEg trÂ GONTRAT.AD.A

À CONTRAÌAOA, alóm das obrigeçõe8 consbntes do Termo de ReÍêrência, que constihri ANEXO I do
Editel indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em espocial as deíinidas noe diplomas
federal e estadual sobÍe licitações, câbe:

| - zebr

pela fiel execuçáo deste contralo, utilÊando-sê de Íodos os ÍecuÍsot maÌerieiÊ e humanos

neceÈsários;

ll - designar o responsável pelo acompanhameÌìto da exocução das atividadee e pelos conÌaÌos com o
CON'TRATANTE:

lll - reÈponder pêlos encargos lrabalhistas. pÍevidenciáíiog, Íiscais, comeÍDiàiÈ ê kibutéÍioË, tësultanles dâ
execução desle mntrâto, nog teímo8 do eÍligo 71 da Lei Federal n" 8.666/1993;
lV - manter, duÍante toda a execução do contrato, em @mpatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e queliÍicação exigidas na licitação indic€da no pÍoâmbuto desle teÍmo;

V - dar ciência imediata e fJor escrito ao CONTRATANTE de qualquer anoÍmalidede que veriÍicar na
execução do contrato;

Vl ^ preËlaÍ ao CONTRATANTE, poÍ eEcÍito, os esclarecimeúos solicitados e alender pío amente as
reclâmaçÕeg sobÍe a execução do contrato;

Vll - responder por quaisquer danos, perdae ou pteiuízos causados dirctamenle ao CONTMTANTE ou a
terceircs decoÍíentes dú ercrcução do contrato;

Vlll - pÍestâr a garanlia lécnic€ paÍa o objeto dêste contrâto, nos leÍmos do Temo de Refeência.

lX.- reÊponder, ciyil e cÍiminalmenle, por todos oB danos que vier a causar direta ou indiretamente, ao
CONTRATANTE ou â teÍceiros.
PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA nào poderá olbÍ€cer, dar ou se compmmeter a dar a quem quer que seia, tampouco
soe'ltar ou se clnìpíoÍnêleÍa aceilarde quem quer que seja, por conta píópíiâ ou por intdntìülio de outrern,

eÌ

Rua do$ Andradas, 140

.

\!j[lí-çn$.9p. gov.br PASinà 2 de 20
" 01206-000 " Sào Pauto.

$antÈ lfiúènis

$lì'

-Ìat.: (11)
332d.3300

("

M

W_ffi

ç9vEnN9 Do EsïApo
or sÃo naulo
m in isl r:rçáo CentÍsl
^det e da Superintendëncia
Ga bin

qualqueÍ pagemenlo, doação, compensaçâo, vanlagens financeiros ou bon6íicios do qualqueí espécie
relacionados de Íolma direta ou indireta ao obieto desle @nlÍato, o que dwe ser observado, ainda, pelos
seus preposlog, colaboÍadoreg e éventuais Eubcontratados, caso permitida â subcontralação-

panÁenlro secutoo
Em atendimento à l-ei Federol n'12.84ô12013 e ao DecÍeto Esladual no 60.106/2014, a CONTRAïAOA
se coflrpromete a conduzir oâ seuE negócios de ÍoÍma a coibir fiaudes, conupção e quaisquer outos elos
lssivos à AdminiEtração Púhlica, nacional ou estrangeira, ab8tendo+o do pÍálicâs como âs seguinieË;

tll

lll

píomelor, oÍeÍec€r ou dar, direta ou indirelamente, vantagem indevida a agenle público, ou a
leÍDeirâ pessoa a ele relacionada;

-

comprovadamente, financiar, cugtear, patíocinat ou do qualqueÍ mfilo subvencioner a práica
dos atos ilícitos previslos em Lei:

-

comprovadamente, utilizar-se de lnterposla pessoa Ííeica ou jurídica parÉ oculter ou di8simular
seus reais interesses ou a idenlidade doÊ bênelìciários dos atos praticados;

lV-

no Ìocanle a licilações e contratoe:

a)

b)

fruBtraÍ ou ftaudar, mediante ajusle, comt inação ou qualquer oubo expedienle, o caÍáter
competilivo de pÍocedimento licitatóÍio público;

impedir, pefiuóar ou Íraudar

a

realizaçào de quelquoÍ aÍo de procedimento licilatório

público;

V

-

c)

a[astar ou procurar afaslar licitante, por meio de fíaudo oú oÍer€cimento de vantagem de
qualquer lipo:

d)
e)

fiÍiudaÍ liciÌaÉo pública ou contralo dela decoÍÍenle:

f)

obler vantagem ou beneficio indevido,

g)

manipular ou fraudar o equillbrio econômico-Ínenceiro doË coÍíÍatcs celebrados com a
adminislração pública;

criar, do modo f€udulento ou irÍegular, pessoa jurldica psra participar de licilação públicâ
ou oelebrar contrato admÌnistrativo:

de modo fíaudul€nlo, ds modiÍicá9õ€E ou
prorÍogaçõeE de contratos celebÍados com a administÍação pública, eom autoÍizâção em
lei, no ato convocâtôrio da licitaÉo pública ou nos respectivo6 instrumentos contraluais: ou

dilicultar atividade de investigaçào ou fiscalização de órgãos, enÌidades ou agentes públicos,
ou inlervir em sua atueção, inchrsive no âmbito das agências reguladoras e dos óÍgãos dê
íigcelização do Èistema Íìnanceiro nacional.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O descumpímenlo das obrigaçÕes Írreviglag nog ParágíaÍos Primêiro e Sagundo detta Cláusula Terceira
poderá submeter a CONTRA-rADA â rescisão unilateral do contrato, a critério da CONTRATANTË, sem
prejulzo da aplicaçËo da8 EançõeË penais e administrativag cabÍveis e, também, da instauraçáo do
píocosso adminishativo de responsabilização do que líatam e Lei Federal no 12.84É,nO13 e o Dccreto

Esladual
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ouARrA - pAs oBRrGAcÕÉs oo coNrR rAlìtrE

Ao CONÍRATANTE câbe:
| - indic€rformalmenle o ôsÍvidoÍ Íesponsável pelo ammpanhamento efiscalização da execução do aju8te
o, ainda, pelos conlatos com a CONTRATAoA:
ll-fumecerà CONTRATADAtodos oE dados o informações necessários à execuçáo do objeto do contrato:
lll - efetuar os pagarnonloa devklo6, de acordo com o estabelecido nesle oiuste;
ÍV - peÍmitir eos técnicos e emÍrregados da CONTRATAOA amplo ace8êo às área8 fíEic€E envolvidas na
execuçao deste contrafo;

cúusuu eurlrtl

-

on flscâ.uzleÁo

leleNr8Aro

O CONTRATANTE exerccrá a fr*aliza?âo contratual por inteÍmódio do gostoÍ do contrato, ds modo a
assegurar o efelivo cumprimento des obrigagõ€s ajuetadaE.
PARÂGRAFO PRIIIEIRO

A fiscalizâçáo não exclui e nem Í€duz a inlegral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo peÍEnte
terceiÍo8, por quaisqÍiéÍ irregularidades conslal€da9 na execução do obieto contÍatado, in€xistindo, em
qualquer hipótese, conesponsabllidade por parte do CONTRATAN'I E.

PARAGRÂFO SEGUNOO

A ausência de comunicâção, por parte do CON'I RATANTE, referente a irÌegularidadeg ou falhas, não
exime a CONTRATADA do regular cumprimenlo des obrigações píevistas negle contrato e no ANEXO

I

do EdiFal.

cúgs_guqsexm, ols coNgrçÕEs pÈ REcEEtlrE rtro po o
O obieto, será íEc€bido pÍovi8oÍiamente em até 05 (cinco) dias úlois, contadog da data da entí€ga doÊ
bons, acompenhado da respectiva nola fiscal/fatura.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Por ocssiâo da onlrega, a CONTRATADA deverá colher no compíovante Íespectivo a data. o nome, o
cargo, a agsinatuía e o número do Registro Geral (RG), emilido pela Secrctraria de Segurança Pública, ou
d@umènto equivalenle, do seÍvidor do CONÍRATANTE responsável pelo recebimento.
PARAGRÂFO SEGUNDO
Conslaladas írÍegularidades no objoto contÍetuâ|, o CONI RA'IANTE poderá:
Se dissÊr íespeito à esprciÍìcaçáo, Íejeílálo no todo ou em paÍle, doteÍrninatìdo sua Êub61ituiÉo ou
rescindindo a contrataçào, sem pÍoiuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de subsiilulçáo. a
CONTRATADA deverá íazêla em conformidade com s indicação do CONÌR TÂNTÉ, no prazo
máxlmo de 05 (cínco) dias, conlados da notificação por eacrito, maniido o pÍeço inicielmente
contÍEtâdo;

ll.

Se disser Íespeito à diferença de quantidFde ou de parteg, deteíminaÍ sua complemênteçáo ou ÍÊscindir

e

conhaÌaÉo, sem prejulzo das penalidades cabíveís. Na hipóiese de complementãção, a
mm a indicaçâo do CONTMTANTÊ, no grazo
máximo de 0õ (cincol dias, mntãdos da notiÍicação poÍ escÍito, mantido o píeç! inicialmente
CONTRATADA devorá Íezêla em conhcrmidade
conlÍâtâdo-
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PARAGRAFO TERCEIRO
O recebimento do objeto dar-se-á deÍinitivamente no prazo de 05 ícítrco) diâs útêí9, apóÊ o rec€bimenio
provisóíio, uma ì/ez vorificado o atendimento integral da quanliclade e das especiÍicaçõe6 contratadae,
mediante'Termo de Recebimento DeÍinilivo" ou "Recibo'. íiÍmado pelo eeívidoÍ Íesponsável.

cuÁusutt sÉrul - oo pnecos
A CONTRATADA

obriga-,se a ÍoÍnecer o objeto deBte conlíEto pelo preço de R$ 8.376,00 (oito mil,
tÍozentoÈ e É€tenla e seis reais), pefazendo o total de R$ 318.288,00(lÍoaentos o dgzoilo mil, duzenloE e
oítenÌa e oito reais).

ú

UI{DoeJETo
ÊspeqnrceÇÃo
.qeil9..
OÊ SOI.DA QUE PERMII-E

PREçO.

OUÂìÍT,
,..

i

PREçq

LUtllï.:.i..,..,.

SOLDAR NO SISTEMA MIG-MAG, NO MODO
CC OU CA, CABEçOTE ALIMENTADOR

INOEPÊNDENTE, COM GABINETE EM
CHAPA DE AçO TRATADA E PINT/\DA,

MONTADA SOBRE CARRINHO COM RODAS
RÊVESTIDAS DE BORRACHA E SUPORTE
TIPo MÓVEL coM VENTITADoRES PARA

RESFRTAMÊNTo, coM
FUNçóES
PRoGRAMAVEIS No PAINEL DIGITAL Do
ALIMENTADOR, F,\IXA OE CORRENTÊ:
MlNtMo DE zoo A - cA/cc (1m% Do ctclo
DE TRÂE LHO); CICLO DO TRABALIIO:
1W% A 200 A; ALTMENTAÇÃO ElÉr'nrcn:
22W - 50lgo HZ; TENSÃO DE C|RCUITO EM
VAZ|O: 60 - 80 V; TODAS AS FUNçÓES EM
IDIoII,IA PoRTUGUÊs

01

ACOMPANHA:

CoNJUNTO

UNID

OE CAEOS (CABO

3E

R$ 8.376,00

R$ 318.288,00

OE
COMANOO, CORRENTE, OBRA/TERRA E

UMA MANGUEIRA PARA GÁs, TocHA

MIG/MAG PARA ARÂMES O,8A 1,6 MM, COM

conexÃo rrpo EURo-coNEcroR).
1

GILINDRo DE GÁS DE 10 M3, sÉNDo oUE

A PRIMEIRA CARGA Do GÁs ARGÔNIo

É

POR CONIÁ DO FORNECEDOR DO
EOUIPAMENTO DE SOLDA, COM

REGULAooR oE GÁs E FLUxo ANExo.
UMA MÁscARA DE soLDA ELETRôNIcA,
AJUSTAVEL Ao oPERAOoR, DEVENDo
TER No MINIMo: REGUI.AGEM DIN DE No

MÍNtMo 9

A

13;

BATERIAS

SER LEVE (ATÉ 600
GRAMAS); POSSUIR CA ÊMlTlDO PELO
MtNrsrÉRlo Do TRABALHoi GARANT|A
RECARREGÁVEIS;

w
v
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MODELO: TDG{8sED+SAG AV44ED+ACESSORTOS

PROCËDENCIA: PIìODUZIDO NO BRASIL

PÂRÁGRAFo pRurtErRo

Nos preços acima estão incluldos, além do lucÍo, todas as desp€as e cusl€ dirctos e indirelos
relacionadog ao fomocimento, tais como lÍibutos, remunerações, despesas íìnanceiras e quaisquer oulras
na|cè8âáriâÈ eo cumprimento do oblelo desìa licitação, inclusive gastos com trânsporte.

pnnÁgnnro seçuruoo
Caso a CONTRAT DA seia optanto polo Simplo8 Nacional e, poÍ cauÉa Eupeívonionto à contÈtúÉo,
peíca ag condiçõés de enquadramento coíno microempresa ou empresa de pequeno poÍte ou, ainda,
torne-se impedida de beneÍiciar-se desse regime tÍibutáíio diferenciado por inconer sm glguma das
ìredsçÕes previstas na Lei Complemenüar Fedeíal n' 123n0ffj, neo podeÉ deixar dê cumpriÍ as
obrigagões avençadas pêrante a Adminislrâção, tampouco requeÍer o reequilÍbrio econômico-Íinanceiro,
corn base na alegaçAo de que a sua proposla levou em consideraçto as vontagens daquele regÍme
tíibutário diferanciado.
PAR.ÂGRAFO TERCÊIRO
OE preço8 contratados permane(Erão fixoe e ineajustâveis-

GLAUSULA OlTAy.â

-

OOS RECURSOS ORqAMEiTTARTOS

No presenie erercÍcio as despesas decoÍíonles dogla contíatação iÍão onsíar â câtègoÍie econÕmicÍr 44
90 52 34, da tJnidade Gestom 1O24O1, Pmgrama de Trabalho: 12 363 1039 5292 O(Xn, Fonte de Recurso

005003295, lJnidade orçamentária: 10063,

c.úu.sgl=ê_NoNA - pos pAGAirENTos
Os pagamentos seÍâo obtuados em 30 (trinta) dias, contados da apÍeBentação de cada nota ÍìEcal/Íatura

na(g) unidade(B) Íêlacionadas no Termo de Referência ANEXO l, à vista do respectivo "Termo de
Recebimento Oefìnilivo'ou "Recibo". om conformidãdo com a Cláusule Sêtte dêslê hrÊtrunìênto.
PARAGRAFO PRIiIEIRO
Ag nolas fiscais/ïaluÉe que apresenlarem incorÍeçóes serão dr:volvidas à contratada e seu vencimento
ocoÍÍerá em 30 (frintal dias, após a dala de sua apresentiaçâo válida.
PARAGRAFO SEGUNDO
Conslitui condição paÍa a ÍeelizâÉo dos pagamentos a inexistência de registros em nome da conlratada
no "CedaEtro lnformativo dos CrédÌlos não Ouitrados de Órgâoe a Entidades do Estado de São Paulo CADIN ESTADIJAL', o qual doverá soÍ consúllado poí ocagião da íÊalização do ceda pagamento. O
cumpíimento degta condição podeÉ se dar pela comprovaçáo, pela contratada, de que os Íegislíos eslão
gusponsog, noe teÍmoò do artigo 8o da t.ei Estaduâl no í2.799/2008

q
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PARAGRAFO TERCEIRO
Os pagamenlos seráo feitos mediante crédito aberlo em conla correnle em nome da contralada no Banco
do Brasil S/4.

PARAGRAFO QUARTO
Havondo atfeeo nos pagamentos, incidirá coneção monelária sobre o ìÍalor devido na formâ da legislaçâo
aplicávcl, bem como iuros moratório8, a rczào de 0,5% (meio poÍ cento) ao més, calculados "pró-rata
tempore", em relaÉo ao atraso veriÍicado.

PÂRAGRAFO OUINTO

cada unidede recebedora. de ouG obrlqatodamGnÍe ílovoÍá constsí:
- n! do conÌrato:
- no nota de eí4ngDF_Qi

:_['

íLo_XIeg_óeÊeig

. idéntificácão da lJnidãde.

GIJUSULA DÉCIMA _ DA ÀL]'ËRACÃQ DA QUANTIDAoE Do oEJEïo coilTRATADo

A

CONTRATADA fica obÍigada

a

ac€-rtar,

nas mesmas condiçóes conlÍaÌadas, os acréscimos ou

supressões que se Íìzerem necessários no objelo, a crilério exclusiyo do CONTRATANTE, até o limile de
25% (vinte e cinco por cenlo) do valor inicisl etualizado do conir.àto.
PARÁGRAFO ÚMCO
Eventuel alteração será obrigatoriamente foÍmalizsda pela celebração de pévio lermo adiÌivo ao pÍesente
instrumento, respeit8das as disposições da L,@i Fodoral no 8.666/í993.

cúu

sul-A pËcr MA

p.

_EULEIBA -_
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RE_sçEì.Ae

O corÌtrato podoÍô eeÍ rE€cindido, na forma, com as consequôncias e pelos motivos pÍevistos nos artigos
77 a 80 e 86 a 88, da l-ei Fedeol no 8.66611993.
PARÁGRAFO ÚNICO

A

CONTRAÌAOA reconheoo desde

iâ os diÍeitos do CONTRATANTE nos câoos de Íescisão

admini8lretiva, prevista nó aÍtigo 79 da Lei Federal n" 8.666/1993.

cúusuLApÉcrryrA_s-.Es_UNpA-:p_As_sl\ìrcÕÊsPARAocAso
A CONÌRATADA ÍicaÍá impedida de liciter e contratar com a Adminislraçáo direta e indirelâ do EsÌado de
São Paulo, polo prazo de até 05 (cirrco) anos, se vieÍ a praticar quaisquer âtos previslos no adigo 7' da

@
(
i

www.cps,S.p.

Rua dos AiìdÍâdâs, '140

"

SantE lfrgènia

'

g.o__V_'b-r_

PúgUì.ì 7 cle 20
SãD Paulo

tì1?08-0Uo

'

. $Ír. Ísl.: (11) 3324.3300

W

M

qOVEf,NO PO ESTADO
.DE.5Âo.p,Auto,,.
Adm inistraçào 0eDtral
Gab in et e da Supcrinten den cia

,

Lei Federâl nô 10.520, de 17 de julho do 2002, sem praiuÍzo da Íasponsabilidade civilou criminal, quando
couber.

PÂRÁGRÂFO PRIITÂEIRO
A sanção de que líElâ o caprrÍ de3ta Clártsula poderá ser aplicadâ juíiomente com as mullas previgtas na
Resoluçáo cula cópia conetitui Anexo lV do Edilal indicado no preàmbulo deste instrumenlo, gaÍantido o
exercício de prlvia e ampla debsa, e deverá ser registrada no CAUFÉSP, no 'Sislema Eletrônico de
Aplicação e Regislro de SançÕes AdministÍ€tiya8 - e-Sangõos", no onderogo \rúJvwesancoes.sp.gov.br, e

também no "Cadaslío Nacional do EmpreÈas lnidõneaa
http:/ t !r^Ar- poÍtallranspaÍencia. gov- br/ceis.

e

Suspensas

--

CEIS", no encloreço

PARÁGRAFO SEGUI{DO
As sanções sào autÕnomae 6 a aplicaÉo de ume não exclui e de outÍe.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O CONTRATANTE Íeserva-se no direito de desconlaí das falurag os valores correspondenles às multas
que eventuaÌmente forem aplicadas poÍ doscumpÍimenlo de cláusulas conlÍatuais, ou, quando foÍ o c€lso,
eíetuaÍâ a cobrangâ judicialmente.

PAúGRAFo QUARTo
A prática de ãtos que alentem contra o petrimÕnio público nacional ou ostrangeiro, contra pnnctpios da
adminislEçêo pública, ou que do qualquoÍ Íoíma v@nham e constituiÍ ftaude ou coíÍupção, durantg a
licitaÉo ou ao longo da execução do conlrato, será obleto de inslauração de processo adminisffiivo de
responsabilizeção nos termos da Lei Federal n" 12.84812013 e do tlecÍeto Estadual n'gO.10E,l2O14, sm
preiuízo da aplicaÉo das eengões adminiôlíativas previ6tias noô eíigo6 87 e 88 da [.ei FedeÉl no
8.666/1993, e no

a

igo 7o da Lei Federal

n'

1O.52012002.

GúUsuLA

DÉCIMA TËRCEIRA - DA GÀRANTIA DE ExEcUcÃo CoNÌRATUAI,
Não serâ exigida a apresentação de gsranlis pgra a contrataçüo quo constitui obreto do preseÍìt€
inslÍumonlo.

cúuqulA

p_ÉclirA QUARTA

-

prsposrcÕEs FrNArs

Fic€ sjustâdo, ainda, que:
a. o Edital mencionado no preâmbulo e seus anexos.
b. a píoposta apíosentada pola CONTRATADA;

ll.

Aplicam-se às omissões desle contíalo a9 digposi9ões normatiyas indicadag no preâmbulo
Tetmo de Contfâlo 6 demai8 disposiçõe8 regulamentares perlinente8.

dÉle

lll. Para dirimir quaisquer questôeg decorrentos

deoto T€Ímo do ConÍralo, não rogolvidas na esfeÊl
adminÍslrativa, seÍá comp6{snlo oíoío úa Comeíca de Capitál do E6tado de Sto Peulo.
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E assim, por eslarem as parles juslas e contreladas, foi lavÍado o píEsente inslíumenlo 02 (dua6l vias de
igual teor e forma quo, lido e achado confoÍme pêle CONTRATADA e pela CONTRATANTE, vai poÍ elaÊ
assinado para que produza todos os efenos de Direito, na presença das leslemunhas abaixo identiÍìcadas.

i5 d. ,1b-:,1

Sõo Paulo,

CONTRATANTE

de 2018

CONTRATADA
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1icÌunü.rr

ïil flirajmdb Coô

,,

Nome:

nc: r/ SJJ oÍ8".1
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TERffO OE REFERÉI{GIA

t-

ESPEC|FICAqÃO DO OAJÉTO

.--"... ...-.--.-..- ---.."...; . l.

.:

DEScruçÂO
-r

auAeir

...

MÁQUINA DE SOLDA QUE PERMITE SOLDAR NO SISTEMA MIG-MAG, NO
MODO CC OU CA, CABEçOTE ALTMENTADOR |NDEPENDENTE, COM
GABTNÊTE EM Ct-tAPA DE AçO TRATADA E P|Ì.ITADA, MONTADA SOBRE
CARRINHO COM ROOAS RÊVÉSTIOAS DE BORRÂCI1A E SUPORTE TIPO

MóVEL coM VENÍ|LADoRES PARA RESFR|AMENTo, coM FUNçôES
PROGRAN'ÁVEIS NO PAINEL DIGITAL OO ALIMÊNTAOOR, FAIXA DE
CoRRENTE: MIN|MO DE 200 A - CA/CC (100% DO CTCLO DE TRABALHO);

clclo

Do TRA1ìALHo: 100% A 200 A; ALTMENTAçÃO ELÉTR|CA: 220V

-

50/60

HZ; TENSÃO DE GIRCUITO EM VAZIO: 60 _ 80 V: TODAS AS FUNçÕÊS ÊÍì,
IDIOMA PORTUGUÊS.
ACOMPANTI,A:

CONJUNTO DE CABOS (CABO DE COMANDO, CORRENTE, OBM/TERRA E
UMA MANGUEIRA PARA GAS, TOCHA MIG/MAG PARA ARAMES 0,8 A 1,6 MM,

01

UNID

38

coM coNExÃo TtPo EURo-coNEcToR).
1 CILINDRO OE GÁS OE 10 M3, SENDO AUE A PRIMEIRA CARGA DO GÁS
ARGôNIo É poR coNTe Do FoRNEcEooR Do EQUIPAMENTo DE soloA,
COM RFGUIÁDOR OË GÁS E FLUXO ANEXO.

UMA MÁSCARA DE SOLDA ELETRÔNIGA, AJUSTÁVEL Ao oPERADoR,
DEVÉNDO TER NO MINIMO: REGULAGEM DIN DE NO MíNIII,IO 9 A 13:

BATERIAS RECARREGÁVEIS: SER LÊVE (ATÉ 600 GRAÍIIAS); POSSUIR CA
EMITIOO PÊLO MINISTÉRIO DO TRABALIJO; GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.
MARCA: BAMBOZZI
MODELO: ÍDG-3EsËD+SAG AV-44ED+ACESSORÍOS
PROCEDENCIA: PRODUZIDO NO ERASIL

2. DA GARANTIA DE PRODUTO

2.1

O prazo de garaíìlia do obioto da licitação, será de í2 (doze) meses, conlra qualquer defeilo de
febÍicação e/ou fulha, exc€luados os decoÍÍentes do uso impíópÍio, coíìtados da data do
recebimento deÍinitiìro do mesmo.

2.2.

Todas as despesas havidas no perlodo da garanüa, tais cofiìo conôêítos, substituição do pêçâs,
lranspoÍle, mão{e-obra e manutenção do bêm correrão porcontã Íta CONTRATADA, nâo rzbendo
a CONTRATANTE quaisqueÍ ÕnuÈ.
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QUA TIDADE A SER ENTREGUE
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AMERICANA
CAETANO DO

%

^.-.-'

UIfDADE DE,ENStNO
ETEC POLIVALENTE DE
AMERICANA

QrJAN'r'il)Al)r.l
1

SUL

0íí

ETEC JORGE STREFT

1

sÃô PAULO

0í3

ETEC GETÚLIO VARGAS

1

SANTO ANDRÉ

014

ETEC JÚLIO OÊ MESOUITA

MOGI DAS CRUZES

ETEC PRESIDENTE VARGAS

,l

SOROCABA

0í5
0í7

ETEC RUBENS DE FARIA E SOIJZA

'l

ARARAS

024

GUARATINGUETÁ

026

ARARAOUARA

o':2s

ÊT€C PREFEITO ALBERTO FERES
ETEC PROFESSOR ALFREDO T
BARROS SANTOS
ETEC PROFESSORA ANNA OÉ
OLIVEIRA FERRAZ

BATATAIS

030

SANTOS

0s5

Rto ctARo

035

SÃO PAULO

oí1

CAMPINAS

Ít4,:l

BOTUCATU

051

rË- --

erecanroúrõ-óË

1

1

ÉÂóÜÀ

CARDOSO
ETEC ARISTOT ELES FERREIRA

ËiËc ËnóresSoRARMANDo

1

BAYEUX DA SILVA
ETEC PROFËSSOR BASILIDES DE
GODOY
ETEC BENTO QUIRINO

1
1

li")

CAì'ANOUVA

054

ETFC ELIAS NFCHAR

1

ADAMANTINA

055

'l

PIRACICABA

o56

MOCOCA

050

SÃO PAULO

064

ETEC EUDÉCIO LUIZ VICENTE
ETEC CORONEL FERNANDO
FEBËLIANO DA COSTA
ETEC FRANCISCO GARCIA
PROFESSOR

Iìua dos Andradar'ì, 140
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ILTI,A SOI.TEIRA

ETEC DE ILHA SOLTEIR/\

OURINHOS

ETEC JACINTO FERREIRA DE SÁ

ÂMPARO

067

ETEC JoÃo BETARMINO

PINDAMONI-IANGABA

Í160

.IAÚ

070

RIBEIRÃO PRETO

074

ÊTEC JOÃO GOMES DE ARAÚJO
ETEC JOAOUIM I-ERRÉIRA DO
AMARAL
ETEC JOSÉ MARTÍÍII|IANO DA SILVA

CRUZEIRO

077

FRANCA

ËiËë FnóFÉsson rcsÉ

1

1

'l
'l

SANThÍ{A DE CASTRO

1

07a
og2

ETEC DOUTOR JÚLIO CARDOSO

1

ETEC MACHAOO DE ASSIS

1

SÃO PAULO

085

1

GARçA

IIEü

sÃo cARLos

09í

ETEC MARTIN LUTHER KING
ÊTÊC MONSENHOR
MAGLIANO
ETEC PAULINO BOTELHO

ASSTS

095

ETEC PEDRO DARCÁDN NETO

1

ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
ETEC PHILADELPHO GOUVEA

1

_c494l4y

.

MOGI MIRIM

5Ão JôsÉ óo niô
PRETO
TATUI

í0í

MATÃo

í03

LIMEIRA

í04

NETTO
ETEC SALES GOMES
ETEC SYLVIO DE MATTOS

CARVALI'IO
ETEC TRA"IANO CAMARGO

QUANNDADEIOTÃL

4.

1

'l

1
1

,|

1

98

DO ENDEREçO DE ENTREGA

coD.

UNIDADE OE ENSINO
ETEC POLIVALENTE OE AMERICANA
AV. NoSSA SENHoRA DE FATIMA, 567 . VIIÁ ISRAEL
CEP 13478{40 - AMERICANA/SP
TELEFONE: (19) 34684071 /(19) 3rKìE-161í /(í9) 346ô-í611

011

013

%

ETEC JORGE STREET
R. BELI. AI-IANCE, 149 . JD. SÃO CAETANO
CEP 09581.420 - SÃO CAETANO DO SUUSP
TELEFONÊ: (111 423A-7955 t (11) 4239-04,24 I (11) 4231-3369
ETEG GETÚLIO VARGAS
R. À'OREIRA Ê COSTA, 243 - IPIRANGA
cEP 04266-010 - sÃo PAULo/SP
TELEFONE: (11) 2066-2510 / (1í) 2066-2501

Rflâ Ítos /rnírÍâílãs,
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014

ÉTEC JÚLIO DE MÉSOUITA
R, PREFEITO JUSTINO P/\IXÃO, 150 - CENTRO
CEP O9O2O-130 - SANTO ANDRÉ/SP
TELEFONE: l11l 49S0-2577

015

ETEC PRESIDENTE VARGAS
R. ADRIANO FRANCISCO SALGADO, 30 - VL. SUD MENUCCI
CEP 0871$130 - MOGI DAS CRUZEVSP
TELEFONE: (11') 4795-1511 I (11r 4799-7021

o't7

ETÊC RUBENS OE FARIA E SOUZA
AV. GOMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 190 - I-AGEADO
cEP 18030{105 - SOROCABA/SP
TÊLEFoNE: (1s) 3233-1314 / (15) 323s-7189 / (15) 3233-1316

024

E-Ì'ÊC PRÊFÊITO ALBÉRTO FERES
AV. SEìIADOR CÉSAR LACERDA DE VERGUEIRO, 690 - JD. CÂNDIDA
cEP 13603,O't3 - ARARAS/SP
TELEFONE: (19) 3541-2819 / (1913551- 4012

026

ETEC PROFESSOR ALFREDO DE BARROS SANTOS
R. ALFONSO GIANNICO, 350 - PEDREGULHO
CEP í2515-160 - GUARATINGUETÁ/SP
'IEI-FFoNË; (12r 3125-22ú t (12) 3125-3821
ETEC PROFESSORA ANNA DE OLIVEIRA FËRRAZ
AV. BANDEIRANTES, 503 - CÉNTRO
CEP 14801-180 . ARARAOUARA/SP

TELEFoNE:

í6)

3336$630 / (í6) 3336{155

ETEC ANTONIO DE PADUA CARDOSO
030

035

R. ÂRTUR LOPES OE OLIVEIRA, 1OE7 - SANTO ANÍÔNIO

cEP 14300{00 - BATATATS/SP
TELEFoNE: (1613761-2428 t (16) 3761-3m3
ETEC ARISTO'I'ELES FERREIRA
AV. DR. EPITÁCIO PESSOA, 466 - APARECIDA

cEP 11030ó00 - sANTos/sP
TÊLEFONE: (13) 323€-9998 / (13) 3236-9973
ETEC PROFÉSSOR ARMANDO BAYEUX DA SILVA

Av. crNco, 445 - CENTRO
cEP 13500-380 - RtO CLARO/SP

K

TELEFONE: ('1sr 3524-2339 I (19) 3534-1€ô6

(X1

Y

ETEC PROFESSOR BASILIDES DE GODOY
R. GUAIPÁ, 678 - VILA LEOPOLDINA
cEP 0s089{00 - sÃo PAULO/SP
TELEFoNE: (í1) 3834.{780 / (11) s8316034

Ruo dos Ândrádas, 14o
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ETEC BENTO QUIRINO
AV. OROSIMgO MAIA, 2600 - VL. ESÌâNISLAU
GEP 13024-045 - CAMPTMS/SP
TELEFONE: (19) 3252-3596 / (19) 3251-8934

05í

ETEC DOUTOR DOMINGOS MINICUCCI FILHO
AV. SANTANA, 654 - CENTROCEP 1E603-700 - BOTUCATU/SPTELEFONE: (14) 3E820503 / (14) 3E82-s32s

054

ETEC EI-IAS NECHAR
R. GUARIBA, EOO - JD. BEIÁ VISTA
CEP 15E06.355 - GATANDWA/SP
TELEFONE: (171 3522-2406 | (1713525-1329 I (17r 3522-2200

055

ETEC EUDÉCIO LUIZ VICENTE
R. LIBERO BADARÓ, 600 - VL. JAMIL DE LIMA

CEP 17800{OO - ADAM/ìNTIM/SP
TELEFoNE: (1o') 3521-2493 t (1813s21-2565
ETEG CORONEL FERNANDO FEBELIANO DA COSTA
R. MONSENHOR MÂNOEL FRANCISCO ROSA, 433 - CENTRO

cEP 13400-270 - PTRAC TGABA/SP
TÉLEFONE: (19) 3433-9734 / (1s) 34.22-3084

060

0ô4

ETEC FRANCISCO GARCIA
AV. OR. AMÉRICO PEREIRA LII/[A, 1507 - JD. IAVíNIA
cËP í 3736-260 - MOCOCA/SP
TELEFONE: (19) 3656-0052
ETEC PROFESSOR HORÁCIO AUGUSTO OA SILVEIRA
R. ALCÂNTARA, 113 - VIIÁ GUILHERME
cEP 02110{10 - SÃO PAULO/SP

TELEFONE: (í 1) 2905-1125 / (1112905-1128

065

ETEC DE II-.HA SOLTEIRA
ALAMEDA PÊRIMETRAL, S/N - ZOÈIA RURAL
cEP 15385{00 - |LHA SOL'IE|RA/SP
TELEFONE: (1 8l 37 42-257 s

06€

ETEC JACINTO FERREIRÂ DE SÁ
AV, ANTÔNIO DE ALMEIOA LEITÉ, 913 - JO, PAULISTA
cEP 19907{00 - OURtNHOS/SP
TELEFONE; ('t4) 33?24so8 t (14) 33264't21

67

,T

ETEC JOÂO BELARMINO
R. SETE DE SETEMBRO, 299 - CENTRO
cEP 13900-372 - AMPARO/SP
TELEFONE: (1e) 3807-228E / (19) 3808-1016

r<ua dos An.rradâs.
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068

ÉTEC JOÃO GOMES DE AMÚJO
R. PROF. JOSÉ BENEDITO CURSINO, 75 - BOA VISTA
CEP 12401.090 - PINDAMONHANGABA/SP
TELEFONE: (12) 3642-1077 I (12') 3ú2-2414

070

Ë]'EG JOAQUIM FERREIRA DO AMARAL
R. HUMAITA, 1O9O - CENTRO
cEP 17201-320 - JAÚ/SP
TELEFONE: (14) 3624-8585 / (14) 3622-3566

071

ETEC JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA
R. TAMANDARÉ, 520 - CAMPOS ELÍSEOS
CEP 1IIOE5{70 - RIBEIRÃO PRETO/SP
TELEFoNE: (16) 3610-8374 / (16) 3610€261

077

ETEC PROFESSOR JOSÉ SANTANA DE CASTRO
R. DR. OTHON BARCELOS S/N - CENTRO

cEP 12730{10 - CRUZETRO/SP
TELEFONE: (121 3144-'1207 I (12) 3144+976

07E

ETEC DOUTOR JÚI-IO CNROOSO
RUA GENERAL CÂRNEIRO, 1675 - CENTRO
CEP í4400600 - FRANCA/SP
TELEFoNÊ: (í6) 3721-6133 / (16) 37244277

082

ETEC MACHADO DE ASSIS
R. NAçôES UN|DAS, 253 - JD. SANTO ANTONTOCEP 12281-050 CAçAPAVA,/SPTELEFONE: (12) 3'653-5882 / (12) 3655-3050

085

ETEC MARTIN LUTHER KING
R. APUCARANA, T15 - TAÌ'UAPÉ
cEP 03311{00 - sÃo PAULO/SP
TELEFoNE: (1112091-7465 t (1í) 2093-8636
ÊTEC MONSENHOR ANTÔNIO MAGLIANO
Pç4. DR. MARTÍNHO FUNCHAL DE BARROS, 277 - WLLIqMS

cEP 17400{00 - GARçrygp
TELEFONE: (14) 3471-0099 / (14) 34.06-5870

r

091

ETEC PAULINO BOTELHO
R. MARECIIAL DEODORO, 3183 - VIIÁ NERY
cEP t3560-20í - SÃO CARLOS/SP
TELEFONE: (161 337 1.'1027

085

ETEC PEDRO DARCÁDIA NETO
R. SENHOR DO BONFIM, 1226 . VL. XAVIER
CEP 19E02-130 . ASSIS/SP
TELEFoNE: (18) 3322-3941 / (18) 3321-s266
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ÊTEC PEDRO FERREIRA ALVES
R. ARTOVALDO S|LVE|RA FRANCO,237 - JD.3 Í OE Í!,IARçO - MTRANTE
cÉP 13E01-005 - MOG| M|R|M/SP
TELEFoNE: ('ts) 3862-0177 t (í9) 3m2-0888 / (19) 3862-0888

098

ETEC PHÍI.ADELPHO GOUVËA NETTO
AV. DOS ESTUDANTES, 3278 - JD. AEROPORTO
CEP í5035410 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
TELEFONE: (17') 3233-9823 I (17) 3233-9266
ETEC SALES GOMES

10'l

Pç4. ADELAIDE 8ARNSI-EY GUEDES, O1 - CENTRO
cEP 18270{t20 - TATUT/SP
TELEFONE: (15) 3205-2202 I (15r 32514242

103

ETEC SYLVIO DE IúATTOS CARVALIIO
RUA CESÁRIO MOTA, 644 - CENTRO
cEP 15990{50 - MATÃO/SP
TELEFONE: (16) 3382-122O I (16) 3382€878

1U

ETEC TRAJANO CAMARGO
R. TENENTE BELIZÁRIO, 439 - CENTRO
cEP 13480-120 - L|ME|RA/SP
TELEFONE: (19) 344í{838

(@ì
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TERilO DE CrÊNCrA E DË NOTIËICAçÃO
CONTRATANTE: CEETEPS - CENTRO ESTAIIUAL DE EDUCAçÁO TECilOLÓGICÂ 'PAUL'T

90uzA"
CONTRATADA:
CONTRATO:
OEJETO:

COIIERCIAL FERCOi|ASE EIRELI EPP
N.04412018

AoursrçÃo

DE ìrÁQurNA DE soLDA MIG'I'AG

Na qualidade de ContraÌante e Contratado. respeclivamente, do Termo acima idenlíficado, e, ciêntee do
seu encaminhamenlo ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, paÍa lins de instrução e tulgamento,

damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da iramitação proceBEual, até
julgamento final e Euâ publicãçãó e, se for o caso e de nosEo inlereBÈe, peÍ:I, nog píErzo8 o na8 bÍme€
legais e regimentais, exerceÍ o direilo da deíesa, inteípoÍ íecursos e o mais que couber.

Oulíoseim, eÊtamoE CIENTES, doíavante, de que todos os deepachos e decisõee qu€ vieÍom a eeÍ
lomados, Íelativamenle ao aludido prccesso, serão publicados no Oiário Oficial do Estado, Cademo do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Es-tado de Sâo Paulo, de confoÍmidade com o a igo 90

de L€i Complementar n" 709, de 14 de janeíro de 1993, precedidos de mensagem oletÍônica do8
irÌteressados.

são Paulo, à5 de

,i,6....1

ouroru.

CONTRATANTE
Nome e cargo: Laura M. J. Laganá - Diretora Superintendente
gds@cÊs.sp.gov.br
E-mail

CONTRATADA
Nome e cargo: Mauricio Gimenez - Adminiskador
E-mail lnstilucional: Íercomase@globo.com
E-mail pessoal: fercomase@globo.com

@4ltcr.r^l*-n;1>

Í

r-

n^n,ll,.u,!f
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Gabirìele da Superinten dência

RESOLUçÃO REFERENTE A PENALIDADES

REsoLuçÃo sDÉcrt

No

í2, oÊ 2a$-2o14,

OÉpoe sobre a aplicâqão da penalidade de mulls pÍavista nss Leis bdeÍaie no 8.666, de 21 de iunho de
1993 ê n'10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei estâdual no 6.544, de 22 de novembro de 1989, no
âmbito da Secreb a de oesenìolvimento EconÕmico, Ciëncia. Tecnologia e lnovação.

o SECRETAR|O DE DESENVOLVTMENTO ECONÔMICO, ClÊNClA, TECNOLOGTA E TNOVAÇÃO, com
fundamento no disposto no aítigo 3Ü do Decreto no 31.138, de 09 de ianeiro de í990, RESOLVÊ:
fu1. 1o. Na aplicaçâo das mullBs previstâs nos aÍtigos 79, 80 e 81, inciso ll, da Lei Esladual no 6.544, de
22, de no\rembÍo de 1989, nos aÍtigos 8,6 e 87, inciso ll, da Lei Federal n" 8.€66. do 21. deiunho de 1993,
o no aÍligo 7o da Lei Federdl n'10.520, de 17, de lulho de 2002, serão observadas as disposições desta

ResolúÉo.

Art.2". A recusa injustiÍicada do adjudicalário em assinar o contrato, aceilar ou relirar o inEtrumeÍ o
equivalente denlÍo do prazo estabelecido pela Adminigtrsção, carecierizs o descumpÌimento total da
obrigação assumida, sujeilendo{ à apliceção dê multa, na brma eÊtabelscida no aítigo 5o desÌa
Resolução.

AÍt. 3'. O atrâso iniustificedo rìa execução do objeto do conlrato suteitará o conlrabdo à multe de mora,
observado o seguinte:
|

-

em se lÍatando do @mpras ou de preulação de serviços não contínuos:

a) psÍa atr8sos de eté 30 (trinte) dias: multa de 0,2% (dois dócimo8 por cênto) poÍ die do etÍaso, calculadog

sobr6 o valoÍ globel do conhâto;
b) para atrasos superiores e 30 (trinla) diss: multg do 0,4% (quetro dôcimos por c€nto) por dia de atreso,
calculados sobÍÊ o vâlor global do contráo;

ll - em se lratando de execução do obras ou de serviços de eng8nheíie:
a) para mnlratos com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil íeais): multia de 0,2% (dois décimos por cento)
por dia de alraso, calculados sobÍo o valoÍ de paícele da obÍigeção contÍ'atual não cumpÍida;
b) para çontratos com valor de R$ 100.000,01 (cem mil roais e um centa\o) até R$ 500.000,00 (quinhentos
mil íeaB): multa de 0,3% (trê6 décimo8 por c€úo) por dia de airaso, calculadoo sobre o valor da obriga@

contratual não cumprida; e

c) para contralos com yalor dÊ igual ou superior a R$ 500.000,0í (quiÍrhentoc mil r€âic e um @ntavo):
multâ de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor diário do contrato;

lll

-

em se tÉÌando de serviços contínuos: multã de 30% (iÍinta por cento) por dia de inexecução,
calculados sobre o valoÍ diâÍio do conlroto.

51'

O vElor das mullas pÍÊvislas nesie aÍtigo não porlerá exceder a 25Y" (vinte e cinco por centn) do
saldo firìânceiro ainda não realizado do conÌraÌo

S2o

A multa pelo etraso iniustiÍicâdo na execuÉo do objeto do conlÍato seíá c:rlculada e paíir do
píimeiío dia úlil soguiÍìte àquele em que a obrigação avençada deveria bÍ sido cumprida.

-[
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Art. 40. A inexecução parcial do contÍato sujeitarâ o contratado à multa de mora, observâdo o seguìnte:
| - em se Ìrâtando de comprEs ou de preslação de serviços não conlínuos: multa de í0% (dez por cento)
incidente sobíe o valor da parcela nâo cumprida do contrato:

ll

-

em se tratando de execuçào de obras ou seÍviços de engenharia ou de serviços mniínuos:

a) parâ mntratos com valorde até R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 30% (trinÌa por cento) incidenÌe
sobra o velor de paÍoela não cumpÍida do conlrato;

bl para contrabs com ìralor de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais): mulla de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da parcela não cumpÍida do contÍalo;
c) para coÌìtEtos com valor lgual ou supeÍioÍ a R$ 500.000,01 (quinhentos mil ÍeaB e um cenlaìo): multa
de 10% (dez poÍ c€nto) incidente Eobre o velor de peÍcela não cumpride do contrato:

lll-

em se tratando de seÍvlçoe contínuos: mulla de 20% (vinle poÍ cento) por dia de inexecuç5o,
câlculadog Eobre o valor diário do contrato-

Aít. 5o. A inexecução total do contrato Êujeilará o contíatado à multa de moÍa, obseÍìrado o seguinte:

lll

-

em se lratando de comp€s ou de prestação de seíviços contÍnuos ou não: mults de 20% (vinle por
cento) incidente eobí€ o yelor global do conh?to;
em se lratando de execução do obras ou seíviços de engenharia ou de serviços contínuos:

a) para

ílntratos com valor de até R$ 100.000,fi) (cem mil reais): mulÌa de 20% (vinte por cenlo) incidente

sobíe o yalor global do contralo;
b) parâ contratos com valor de R$ 100.000,01 (cem mil rcais e um centâvo) áé RS 500.000,00 (quínhentoË
mil reais): multa de 157c (quinze por c6nto) incidente sobí€ o valor global do contrato:

c) para contratos com valor igual ou supeÍior a R$ 500.000,01 (quinhenÌos mil reais e um centavo): multa
de 10% (dez por cento) incidente sobre o valoÍ global do contrato.

Arl. 6o. Configurada a ocoÍência de hipótese ensejadoE de aplicação da penalidade de multa, o
âdjudicâlário ou o conlralado seÍá noliticado para, querendo, apresenlar defesa prévia no prazo de 5
(cinco) dia6 úleiÊ, conledoÊ do primêiro dia subsequente à daüa de suâ noliÍicação.

51" Recebida a defose, a auloíidade compstente do\rerá se maniÍ€sler motivadamelìte sobre o
acolhimento ou rejeição das razôes apíesentadas, concluindo pela aplicação ou não da penalidâde, dendo
ciência inequlvoca ao adjudicatário ou contÍatsdo.
$2o A decisão que dispuser sobre a aplicaçáo da mulÌa será publicada no Diádo Oficial do Estado e deverá
conler o respectiìro valor, o prazo ÍraÍEl seu pagamento e a dala a paÍtir da qual o valor da multa sofreÉ
coríeção monetâÍia.

S3o O adjudicatárìo ou o contralado será notificado da decisào, da qual caberá recuÍso a ser apresenlado

no prazo de 5 (cinco) dies úteiE, contados da data do Í€cebimÉnto de notiÍicEçüo.
$4o

A decisáo do rccurso será publÌcada no Diário Oficial do Eslado, sêm p@uÍzo da notificação do

adiudicatário ou corìtratado.

@ï
(/
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7o. Ao término do regular prccesso adminiglrativo, gaËmlidos o contíadilório e a ampla defesa, a multa
aplicada será descontada da garentia do íespectivo conlíelado.

Ari.

$1o Se a multa aplicãda for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desla, o contÍatado
regponderá por 3ua compbmentaÉo, medianie deBmntos nos pagamenloE evenlualmente dwidos pela
Administração aÌé sua iotal quilâçâo.
$2o lnexislindo pagamenlos a serem realizados, o contratado re@lherá o valoí ao cofre público esÌaclual,
na forma preìrista na legislação em vigor.
$3o Decoffido o prazo estzbelecido sem o pagamenlo da multa aplicada serâo adotadas as proúdências

perlinentes ìroltadas à gua cobÍançe judicial.

8o. As mullas de que lrata Éüa R€olução gerào aplicadas gem prejulzo da cominação das demaig
sanções administrâtivas previstas na Lei Federal no 8.666. de 1993, na Lei Fedoral no 10.520, de 2002 e
na Lei Estadual 6.544, de 1989.

Art.

Arl. 9c. Os editoig de licitação dsveÍão fdzeÍ m€nção expressa às normas estabelecidas neEla Re8olução,
cujo texto deveÍá integrar os respeclivos editais e contratos, na forma de anexo.

Art. 10. As

disposiçóee desta Resolugão aplicam-se

lambán às contratações resuìlanles

de

proc€dimentos de dispensa ou de inerigibilidade de licitação.

Atl. 11. Esla Resolução entraÉ em vigor na data da sua publicação, íicando renogada a Resolução SCTDE
-1, de 22 de feveleiro de í994.
(

'

) Republicade por ler eeído, no DOE , de 2943-2O14, Seçáo l, páginas,

1í6 e 117, oom inmneções no

original.

Í)esenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e lnovaçáo
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