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CONTRATO: N'-045/2018
PROCESSO N.4346/í7

DE

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
CENTRO ESTADUAL oE EDUCAçÃO reCruOuóercn
.PAULA SOUZA" . CEETEPS,
POR MEIO DA WELD
VISION IMPORTAçÃO E EXPORTAçÃO LTDA E
TENDO pOR OBJETO Â AOU|S|çÃO Oe mÁQUrte oe
SOLDA.

O Estado de São Paulo, por inìermédio do CENTRO ÊSTAOUAL DE EDUCAçÃO
TECNOLOGICA "PAULA SOUZA', doravanie designado(a) "CONTRAI'ANTE', nêste ato
Íepresentada pela sua Diretora Superintendente, â professora Laura M. J. Laganá, RG. no
7.715.67g. e cPF no cPF. 005.923.8í8-62, no uso da competência conferida peÍo Decreto-Lei
Êstadual n'233, de 28 de abíit de 1970, e WELD VtStON IMPORTAçÃO E EXPORTAçÃO
LTDÀ inscrita no CNPJ sob n" 07.986.27410001{0, com sede na Rodovia br 1Oi km 32, S/N
Bairro vila Nova - Município/Joinville - santa catarina/sp cEp; 89237-005 Tetefro ne: (47) 34720007, a seguir denominade "CONTRATADA', neste ato Íepreseniada pelo senhoÍ lvo'pruner
JunioÍ, poúâdor do RG no 4.896.866-0 SSp/pR e CpF n" 77A.168.549-00, em face da
sdjudicação etètuada no Pregão EtetrÕnico indicado em eptgrafe, celebram o presente TERMo
DE CONTRATO, sujeitando-se às disposições previstas na Lei Federal no 10.520/2002, no
Decreto Estadual fi" 49.72?,2oos e peto regulamento enexo à Resolução cc-27, de zs de maio
de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições de Lei Federal n'
8.666/1993, do Decreto Estadval n" 47.2-9712002, do regulamento anexo â Resolução cEGp-10,
de 19 de novembro de 2oo2, e demais normas regulamentarBs aplicáveis à espécie, mediente
as seguintes cláusulas e condiçóes que reciprocamente outorgem e aceitam:
cLÁusuLA

po oBJETO

PRIìI!_E|RA -

Constitui objelo do pÍessnte instrumento a AeUlSlçÃO oE MÁeUlNA OE SOLDA, conforme
detalhamento e especificações técnicâs constaúes do Termo de Referência, de proposta da
CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrefe.

GLAU9U_|-A SEGUNDA -

oos pRAzgs. oAs Cof{ptcoEs

E_qo LocAL pE ENTREGA OOS

AENS
PARÁGRÂFO PRIMEIRO
Os bens deverão sor entregues em 30 (trinta) dias coÍrldos, coniados da date da assinatura do
contrato pela contratada.

Á

PARÁGRAFO SEGUNDo
A entrega dos pmdutos objeto deste contrato deve ser feita nas Unidedes relacionadas no Termo
de referência ANEXO I, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00 e das í3:00 à 17:00 horas.
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DE

PARÁGRAFO TERCEIRO

CoreÍão por conta da conlraleda todas as despesas de embelagem, seguros, transporte,
tributos, encaígos trabalhístas e previdenciáÍios, dêcorrentes da entrega e da pÍópÍia aquisição
dos produtos.
PARÁGRAFO QUARTO
Os produtos deverão ser entregues de\ridamente embalados, de forma e não serem danificados
durante a operação de transporte, cerga e descaÍga, assinalando-se ne embalagem marca,
destino, número da licença de importação ou documento equivalente, quando for o caso, e as
demais caracte.Ísticas que o identiftquem, além da fatura comeícial, em 02 (duss) vias contendo
suas especificeções detalhadas, necessárias à contsrencia dos bens.
PARÁGRAFO QUINTO

Não serão aceitos produtos, bem como quaisquer de seus componentes, refabricedos ou
recondicionados.
PARÁGRAFO SEXTO

Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de um manual operacional e

um

manuel técnico, redigidos em português.

PARÁGRAFO SÉTIMO

o

periodo de garantia deveráo ser substituÍdas, sem nenhum ônus para o
CONTRATANTE, peças ou paítes defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso
Durante

indevido do produto, devidamente comprovado.

cLÁusuLA TERCEIRA - pAç.osRtcACÕEs pA coNTRATAp.ll
A CONTRATADA, alem das obrigações constantes do Teímo de Referência, que constitui Anexo
I do Edital incÍicado no preámbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especÌat as definidas nos
diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:
I - zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recuísos materiais e humanos
necessários;

ll - designar o responsável pelo acompanhamento de execução das atividades e pelos contatos
COM O CONTRATANTE;

lll -

responcíer pelos encargos lrabalhistas, pre\,iclenciários, Íiscais, comerciais e tributát ios,
resultantes da execução deste contrato, nos termos do aÍtigo 71 da Lei Federal n'8.666/i993;

lV

-

manter, durente tode a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as c,ondiçôes de habilitação e qualifìcação exigidas na licitação irrdicada no
preâmbulo deste termo;
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V - daÍ ciència imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificer

na execução do contrcto;

Vl

-

Vll

-

píestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclaÍecimentos solicitados
prontamente as reclamações sobre a execução do contrato;
íesponder por quaisquer danos, perdas

ou

e

atender

pÍejuízos câusados direlamente ao

CONTRATANTE ou â terceiÍos deconentes da execução do contrato;

Vlll - prestar a garantia têcnica para o obieto desto contrato, nos lermos do Termo de RelêÍência.

lX - responder, civil e cÍiminalmente, por todos os danos que vier
indiretamente, eo CONTRATANTE ou a terceiros.

a

causaí dirda ou

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA não poderá oferecer, daÍ ou se comprometer a dar a quem quer que seia,
tiampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem gueÍ que seja, por conta própria ou por
inteímédio de outrem, qualquer psgamento, doação, compensação, vantagens financeires ou
beneficios de qualquerespécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato,

o que deve sêr observado, ainda, pelos seus pÍepostos,

colaboradores

subcontratados, caso peÍmitida a subcontratação.

e

eventuais

PARÁGRAFO SEGUNDO

Em stendimento à Lei Federal íP 12.84i612O13 e ao DecreÌo Estaduat no 60.106/2014, a
CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção
e quaisquer oulros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se
de práticas como as seguinles:

lll

prometer, oferecer ou dar, direta ou indirelamente, vantagem indevida
público, ou a terceira pessoe e ele relacionada:

-

a

agenle

comprovadanìente, financiar, custear, petrocinar ou de qualquer nìodo subì/encionar a
prática dos atos ilicitos previstos em Lei;

lll

-

comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurÍdica para ocultar ou
dissimular seus reeis interesses ou a identidâde dos beneÍiciários dos atos preticados;

lV

-

no tocante

I

liciteções e contratos:

a)

frustrar ou fraudar, mediante aiuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedimento licitatório público:

b)

impedir, perturbar ou fraudar

a

realização de qualquer eto de proceílimento

licitatório público;
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c)

afaster ou procurar aÍastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

d)
e)

Íraudar licitaçáo pública ou contreto dela decorrente;

0

obter vantagem ou beneÍício indevido, cle modo fraudulento, de rnodiÍicações
ou prorrogaçóes de contratos celebrados com a administração pública, sem
autorização em lei, no ato convocatório da ticitação pública ou nos Íespectivos
instÍumentos conlratueis: ou

q)
V-

cÍiar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica pera participaÍ de licitação
pública ou celebrar contÍâto administretivo;

menipular ou fraudar o equillbíio económico-financeiro dos contratos celebrados
com a administração pública:

dificultar atividade de investigeçao ou fiscalizaçào de ôÍgãos, enlidadBs ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e
dos órgãos de íiscalização do sistema financeiro nacional.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O descumprimento das obrìgações previstas nos ParágÍafos Primeiro e Segundo desta Cláusula
Terceira poderá submeter a CONTRATADA à rescisâo unilateÍâÍ do contÍeto, a critério da
CoNTRATANTE, sem prejuÍzo da aplicação das senções penais e administrativas cabíveis e,
também, da instauração do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei
Federal n0 12.8/;612013 e o Decreto Estadual no 60.í06/2014.

CLAUSVLA QUARTA - pAS OERIGACÕÊS po CoNTRATANTË
Ao CONTRATANTE cabe:
|

-

indicar formalmente o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execuçâo

do ajuÊte e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA;
ll - fornecer á CoNTRATADA lodos os dados e informações necessários à execução do objeto
do conlrato;

lll - efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;
lv - permitir aos técnicos e emprelados da CONTRATADA amplo acesso às áreas físicas
envolvidas na execuçáo deste contrato;
CLAUSULA.9UINTA - DA FISCALTZACÃO oO GoNTRATO
O CONTRATANTE exercerá e fìscalizâção contretuel poÍ inlermedio do gestor do contrato, de
modo e essegurar o eÍetivo cumprimento das obrigaçóes ajustadas.
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PARAGRAFO PRIMEIRO
A íiscalização não exclui e nem reduz a intêgràl responsabilidade da CONTRATADA, mesmo
peíêntc terceiros, por quaisquer irregularidades constatades ne execução do objeto contratsdo,
inexistindo, em qualqueí hipótese, conesponsabilidade por psíte do CONTRATANTE.
PARAGRAFO SEGUNDO
A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a irÍegularictades ou falhas,
não exime a CONTRATADA do regular cumprimerúo das obrigações previstas neste corúÍato e
no ANEXO I do Edital.

ct..Ausut-a sexrn - ols coNolqões.p_e ReceerireNro oo oe.Jero
O objeto, será recebido pÍovisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
entrega dos bens, acompanhado da respectiva nota fiscel/falura.
PARAGRAFO PRIII,IEIRO
Por ocasião da enlrege, a CONTRATADA deverá colher no comprovente respectivo a data, o
nome, o cargo, e âssinâtura e o número do Regiúro Geral (RG), emitido peta Secretaria de
Segurança Pública, ou documento equivalente, do servidor do CONTRATANTE responsável pelo
recebimento.
PARAGRAFO SEGUNDO
Constatadas inegularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:

Í. Se disser reêpeiio à especiÍicação, rejeitáJo no todo ou em parte, determinando sue

substituiçáo ou rescincÍindo a contratação, sem prejuÍzo das penalidades cabíveis. Na
hipótese de substituiçáo, a CONTRATADA deverá fazê-le em conformidade com a indicação
do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) diaa, contados da notìíÌcação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;

ll. Se disser Íespaito à diferença de quantidâde ou de partes, determinar sue complementação
ou rescindir a contratação, sem prejulzo das penalidades cabÍveis. Ne hipótese de
complementação, a CONTRATADA deverá fazêìa em conÍormidade com e indicação do
CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dlas, contados da notificação por escrito,
manÌido o preço inicialmente contratado.

PARAGRAFO TERCEÍRO

O recebìmento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 0s (clncol dtas úteis, após o
Íecebimento provisório, ume vez veriÍicado o atendimento inlagral da quantidade e das
especmcações contratadas, mediantê "Termo de Recebimento Definitivo' ou "Recibo", Íirmado
pelo servidor responsável.
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clÁusuu sÉlr*l - oo pnecos
A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste contrato pelo preço rrnitário de R$ S.9SO,00
(cinco mi! novecentos e cinquenta reais), perfazendo o totaI dê R$ 226.100,00(duzentos e vinte e
seis mi[ e cem reais).

PARAGRAFO PRIMEIRO
Nos preços acima estão incluÍdos, alêm do lucro, todss es despesas e custos direÌos e indiretos
relacionados ao fomecimento, tais como tributos, remunerações, despesas fÌnanceiras e
quaisqueÍ outras necessáries eo cumpÍimento do objeto desta licitação, inclusive gestos com
transporte.

panÁGnlro

sEGUNDo

Caso a CONTRATADA seja optente peto Simples Nacional e, por causa superveniente à
conlralação, peÍca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, toÍnese impedida de benelìciar-se desse regime tributário diÍerenciado
por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar Federal n. 123/2006, náo
poderá deixarde cumpÌir as obíigações avençadas peranle a Administração, tampouco requerer
o íeequilibrio econômico-financeiro, com base na elegação de que a sua proposte lelrou em
consideração as vantagens daquele regime lributário diferenciado.
PARAGRAFO TERCEIRO
Os preços contratados permanecerão fixos e íreajustáveis.

CLAUSULA OTTAVA

-

DOS REGURSOS ORCAMFNTÁRIOS

No pÍesente exercÍcio as despesas decorrentes desta contíatação irão onerar a cetegoria
econômica 44 90 52 34, da Unidade cestora í02401, Programa de Trabalho: 12 363 1039 5292
0000, Fonte de Recurso 005003295, Unidade orçamentária: í0063.
CLÁUSULA NONA - DoS PAGAMENToS
Os pagementos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da epresentaÇão cle cada nota
ÍÌscal/fatura na(s) unidade(s) relacionadas no Terrno de Referência ANEXO t, à vista do
respectivo "Termo de Recebimento DeÍinitivo" ou "Recibo", em confqrmidade com a Cláusula
Sexta deste instrumento.
PARAGRAFO PRIMEIRO

As notes fiscaiífaturas que apresentarem incoííeçÕes serão devolvidas à contratada e seu
vencimento ocorÍerá em 30 (trinta) dias, após e deta de sua apÍesentação válìda.

Ruâ dús Andrâdãs. 14(Ì

.

W_W_w,_çl;-li.lil;r_'gov.

Siìnta lfigênia

.

l.:

r

Pá g

01208-0C0

i

na 6 de

.

São

2

l

piulo . Sp. Têl

(1r) 3324.3300

K'

ffiffi
H corrtro
lt! Pnuln qôuz,

Adrrìlr!l$t!'âção Centr;r!
Gablnete da Superintendêncía

PARAGRAFO SEGUNDO
Constilui condição para a realizaçâo dos pagamentos a inexistência de rogistros em nome da
contratada no "Cedastm lnformelivo dos Créditos nào Quitados de Órgãos e Entidades do Estado
de São Pauío - CADíN ESTADUAL.", o qual deverá sel consultado por ocasião da realização de
cada pagâmênto. O cumprimento desta condição podeÍá se dar pela comprovaçáo, pela
contratada, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8o da Lei Estadual no
12.799/2008.

PARAGRAFO TERCEIRO
Os pagamentos serão feitos mediante credito aberto em conta corrente em nome da contratada
no Banco do Brasil S/4.
PARAGRAFO QUARTO
Havendo atraso nos pegamentos, incidiÍá corÍeção monetária sobre o valor devido na forma da
legislação aplicável, bem como juíos moratórios, a (azâo de 0,5oÁ (meio por cento) ao mès,
calculados "prürata tempore", em relação ao aìraso verificado.
PARAGRAFO QUINTO

devgÍá constaÍ:
-

do contrato:
nota de emoenho:
do oroceggo: e
identiÍicaçào da Unidade.
no
no
no

cLÁusuLA pÉcrÍúA- pAALTçRAçAo pA euAr{ilpApE po oBJETo coNTRATApo
A CONTRATADA fica obÍigadâ a âceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou
supressões que se ftzerem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor iniciel atualizado do contrato.
PARÁGRAFO ÚNÌCO
Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada pela celebração de prévio termo aditivo ao
presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal no 8.666/1993.
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cLÁusuLA

pÉc.r.rvlA pRtMEtRA

-

pA REs_clsÃO

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consêquências e pelos motivos previstos
nos artigos 77 a8O e 86 a 88, da Lei FedeÍal no 8.66ô/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão
administrativa, prevista no arligo 79 da Lei Federal no 8.666/1993.

cLÁpsULA DÊGIMA SEGUNDA --DAs sANÇÕEs PARA o cAso DE INAoIMPLEMENTo
A CONTRATADA ficaÍá impedida de licitar e contratat com a Administração direta e indiÍeta do
Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer atos
previstos no artigo 7" da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, sem píejuízo da
responsabilidade civil ou criminal, quando couber.
PARÁGRAFO PRTMEIRO

A sanção de quo lrâta o caput desla Cláusula poderá ser apticada juntamente com as muttas
previstas nâ Rêsolução cuja cópia constitui Anex.o lV do Edital indicado no pt.eámbulo deste
instíumento, gaÍantido o exercicio de prévia e ampla defesa, e deverá ser registreda no
CAUFESP, no "Sistoma Eletrônico de Aplicação e Registro de SançÕes Administrativas
- eSânções", no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e também no "Cadastro Nacional de Empresas
lnidôneas e Suspensas - CElS", no êndereço http://wrrw.porialtransparencia.gov.br/ceis.

PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções são autÕnomas e a aplicação de uma não exclui a de outre.
PARÁGRAFO TERCEIRo

O CONTRATANTE reserva-se no diíeito de desconter des faturas os \Íalores correspondentes
âS multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contretuais, ou,
quando foÍ o caso, eÍeluará e cobrança judicialmente.
PARÁGRAFo oUARTo

A prática de atos que atentem contra o patíimônio público nacional ou estrangeiro, conlra

princípios da administÍação pública, ou que de qualquer Íorma venham a constituir fÍaude ou
corrupção, drrrante a licítação ou ao longo da execução do contÍato, será objeto de instauração
de processo administrativo de Íesponsabilização nos termos da Lei Federal no 12.A4612013 edo
Decreto Estadual no 60.í06/2014, sem prejuízo da aplicaçâo das sanções administrativas
previstas nos artigos 87 e 88 de Lei Federal n. 8.666/1993, e no aítigo 7. da Lei Federal no
10.520120,02
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cLÁqSpLA pÉctr{A TERCEIRA - pA GABANÌIA pE EXEcucÃo CoNTRATUAI=
Não ser^á exigida a apresentaçáo de garantia paía a contreÌação que constitui obieto do presente
inslrumento.

cLÃusuLA DÉctMA

QU.ARTA

-

DtSpOstcoES FlNAls

Fica ajustado, ainda, que:

a. o Edital rnencionado no preâmbulo e seus anexos.
b. a proposta apresentada pela CONTRATADA;

ll.

Aplicam-se às omissões deste contrelo as disposições normativas indicadas no preâmbulo
desle Termo cÍe Contrato e demais disposiçóes Íegulamentares pertinentes.

lll.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo cÍe Contíato, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o foro de Comarca da Capital do Estado de Sáo
Paulo.

E assim, por esterem es pertesjustas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento 02 (duas)

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

pela
CONTRATANTE, vai porelas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presença
das testemunhãs abaixo identificadas

São

Paulo-.,|f de

4l^,-"(

de 2018
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sÁo paulo
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PF

rERMo oe nereRËHcln

I - EsPEctFtcAçÃo oo oBJETo
UND.

eseeclncaçÃo Do oBJETo
DE SOLDA TIPO TIG

QUANÌ.

PREçO

PREçO
TOTAL

I,JNIT,

PARA
SOLDAGEM NO MODO CC OU CA, GERADOR
DE ALTA FREQUÊNoIA PARA SoLDAGEM DE
TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS, CORPO DE
MATERIAL RESISTENTE, QUE SUPORTE O
AMBIENI-E INDUSTRIAL, DEVERÁ SER
MONTADO SOBRE RODAS REVESTIOAS DE

BoRRACHA PARA

LocoMoÇÃo,

NA PARTE TRASEIRA
GABINETE PARA AcoMoDAçÃo
PLATAFORMA

DO

Do

CILINDRo DE GÁs.
FREQUÊNCIA CA E CoNTRoLE DE BALANÇo,

PATNEL

DE FÁctL urruznçÃo

euE

APRESENTA TEMPO DE SUBIDA E DESCIDA,
Pos-FLUXo DE GÁs, rxeouÊr,tclR
e
BALANçO CA.
FAIXA DE CORRENTE: 200 A CA/CC (100%

cn

-

DO

CTCLO DE TRABALHO), CtCLo DE
]-RABALHO; 100% A 200 A, ALIMÊNrAçÃO
ELETRICA: 22O V - 50/60 llz, TENSÃO'DE

UNID

38

R$ 5.950,00

R$ 226.100,00

CIRCUITO EM VAZIO: 60-90 V.

ACOMPANHA: TOCHA TIG COMPLETA (COM

BocAL cERÂMtco, ptNçA, Btco

DE

CONTATO), CABO COM GARRA OBRA/TERRA,
PEDAL PARA CONTROLE DE ARCO.

UMA MASCARA DE soLDA suTRÔruIcn
RlusrÁvel Ao opERADoR. DEVENDo rER
no uÍttttr,tto: REGULAGEM DrN DE No rrrtírutnrto

9 A 13, BATERIAS RECARREGÁVÊIS,

lrve

sER

1erÉ 600 GRAMAS), possutR cA

ÉMITIDo PELo MINISTÊRIo Do TRABALHo,
GARANIA uÍrutuR pe uM ANo.
MARCA: WELD VISION
MODELO: GALAXI ACDC 250
PROCEDENCIA: IMPORTADO

Rua dos Andradãs, 140
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2. DA GARANTIA DE PRODUTO

2.1

O prazo de garantia do objeto da licitação, seíá de 12 (dozel meses, contra qualquer
defeito de fsbíicação e/ou falha, excetuados os decoríentes de uso impíóprio, contados da
data do recebimento definitivo do mesmo.

2.2.

Todas as despesas havidas no período da garanÍie, teis como conseÍtos, Substituigão de
peças, transporte, mão-deobra
manutenção do bem correrão poí conta da
CONTRATADA, não cabendo a CONTRATANTE quaisquer ônus.

e

K
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3, QUANTIDADE A SER ENTRÊGUE

0í

Ítem

e
5
ìat,
lü

q

o
(}
È

o
v,

ul

a
MUNIGIPIO

AMERICANA
SAO CAE]ÁNO DO SUL
PAULO
SANTO ANDRÉ
MOGI DAS CRUZES
SOROCABA
ARARAS

coD
005

0íí
0í3
014

0í5
o17

o24

GUARATINGUETÁ

026

ARARAOUARA

029

BATATAIS

SANTOS

030
035

RIO CLARO

036

sÃo pnulo

041

CAMPINAS
BOTUCATU
CATANDUVA
ADAMANTINA

054
055

PIRACICABA

056

MOCOCA

060

SÃO PAULo

064

ILHA SOLTEIRA

o65
066
057

OIJRINHOS
AMPARO

0rÍ3

05í

ËEo |bI
a

oEF
rõXõ
EEE
fo
s(9
èF
QUAN

IINIOAOE OE ENSINO
ÊTEC POLIVALENTE DE AMERICANA
ÉTEC JORGE STREET
ETEC GETÚLIo VARGAS
erec tút-to DE MESQUITA
ETEC PRESIDENTE VARGAS
ETEC RUBENS DE FARIA E SOUZA
ETEC PREFEITO ALBERTO FERES
ETEC PROFESSOR ALFREOO DE
SANTOS
ETEC PROFESSORA ANNA DE
IRA

L1

1
1

I
1
1
1

1

1

ETEC ANToNIo DE PADUA cARDoSo
ETEC ARISTOTELES FERREIRA
ÉTEC PROFESSOR ARMANDO
SILVA
ETEC PROFESSOR
DE GODOY
ETEC BENTO QUIRINO

ETEC DOUTOR DOMINGOS MINICUCCI FILHO
ETEC ELIAS NECHAR
ETEC
LUIZ VICENTE
ETEC CORONEL FERNANDO
DA
ETEC FRANCISCO GARCIA
ETEC PROFESSOR
AUGUSTO DA
SILVEIRA
ETEC DE ILHA SOLTEIRA
ETEc JActNÌo FeRRernR oe sÁ
ETEC
BETARMINO

wlrw-..çE-''..rË'Íl,qv,.br Pirqina
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H Pôuln sou?.ì

PINDAMONHANGABA
JAÚ
RIBEIRAO PRETO

ETEC JOAO GOMES DE AT(AUJU
ETEC JOAOUIM FERREIRA DO AMARAL
ETEC JOSÊ MARTIMIANO DA SILVA
ETEC PROFESSOR JOSE SANT'ANA DE
077
CASTRO
07a ETEC DOUTOR JÚLIO CARDOSO
082 ETEC MACHADO DE ASSIS
085 ETEC MARTIN LUTHER KING
088 _EJEç Mo_NSFNI-|oB ANJôNro V4GLIâNo
091
ETEC PAULINO BOTELHO
0s5 ETÊC PÉDRO D'ARCÁDIA NETO
096 ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
068
070

9l!

CRUZEIRO
FRANCA
CACAPAVA
SÃO PAULO
CARLOS
ASSIS
MOGI MIRIM
SAO JOSË DO RIO
PRETO
TATUI
MATÃO
LIMEIRA

1

1

1
1
1

1

'l

098

ETEC PHILADELPHO GOUVEA NETTO

1

101

ETÊC SALES GOMES
ETEC SYLVIO DE MATTOS CARVALHO
ETEC TRA.JANO CAMARGO

1

í03
104

1

QUANT'DÀDE TOÍAL

38
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5.

DO ENDEREçO DE ENTREGA

coD.

UNIDADE DE ENSINO

006

ETEC POLIVALENTE DE AMERICANA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 567 - VILA ISRAEL
CEP 13r'7 8-540. AMERICANA/SP
TELEFoNE: (19) 3468-4071 / (19) 3468-1611 / (í9) 3468-1611

0íí

ETEC JORGE STREÊÌ
R. BELL ALIANCE, 149 - JD. SÃO CAETANO
CEP 0958í420 - SÃO CAETANO DO SUUSP
TELEFONE: (í 1) 4238-7955 I (11) 423È0424 / (1í ) 4231-3369

0í3

ETEC GETULIO VARGAS
R. MOREIRA E COSTA, 243 - IPIRANGA
cEP 04266-010 - SÃO PAULO/SP
TELEFONE: (í1) 2066-2510 / (11) 2066-2501

014

ETEC JÚLIO DE II'IESOUITA
R. PREFEITO JUSTINO PAIXÃO, 150 - CENTRO
CEP O9O2O-130. SANTO ANDRÉ/SP
TELEFONE: (1'l) 499O-2s77
ETEC PRESIDENTE VARGAS

0í5

017

R. ADRIANO FRANCISCO SALGADO, 30 - VL. SUD MENUCCI
CEP 08715-130 - MOGI DAS CRUZES/SP
TELEFONE: ('11) 4799-1511 I (11) 4799-7021

ETEC RUBENS DE FARIA E SOUZA
AV. COMENDADOR PEREÌRA INÁCIO, 190 - LAGEADO
cEP 18030-005 - SOROCABA/SP
TELEFoNE: (15) 3233-1314 t (1s) 3233-7189 / (15) 323$1316

ETEC PREFEITO ALBERTO FERES
AV. SENADOR CÉSAR LACERDA DE VERGUEIRO, 690. JD. CÂNDIDA
o24
CEP 13603-013 - ARARAS/SP
TELEFONE: (19) 354í-2819 / (19) 3551- 4012

026

EÌEC PROFESSOR ALFREOO DÊ BARROS SANTOS
R. ALFONSO GIANNICO, 350 - PEDREGULHO
CEP 12515-160. GUARATINGUETÁ/SP
TELEFONE: (12) 3125-2266 I (12) 312s-3821

ETÊC PROFESSORA ANNA DE OLÌVEIRA FERRÁZ
AV. BANDEÌRANTES, 503 - CENTRO
o29
CEP 14801-í80 - ARARAQUARA/SP
TELEFONE: (16) 3336-6636 / (16) 333&6155

Ruà dos Andradas, 140

.
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030

ETEC ANTONIO DE PÁDUA CARDOSO
,t087
R. ARTUR LOPES DE OLIVEIRA,
- SANTO ANTÔNIO

CEP 14300-OOO - BATATAIS/SP
TELEFONE: (16) 3761-2428 t (16) 3761-3023

ETEC ARISTOTELES FERREIRA
AV. DR. EP|TÁCIO PESSOA, 466 - APARECIDA
035
CEP 11030-600 - SANTOS/SP
TELEFONE: (13) 3236-9998 / (13) 323ê9973

036

ETEC PROFESSOR ARMANDO BAYÊUX DA SILVA
AV. CINCO, ,145 - CENTRO
cEP 13500-380 - RtO CLARO/SP
TELEFoNE: (19) 3s24-2330 / (19) 353+1688

o41

ETEC PROFESSOR BASÍLIDES DE GODOY
R. GUAIPÁ, 678 - VILA LEOPOLOINA
cEP 05089-OOO - SÃO PAULO/SP
TELEFONE: (11) 38344780 / (11) 3831-6034

043

ETEC BENTO QUIRINO
AV. OROSIMBO MAIA, 2600 - VL. ESTANISLAU
CEP 13O24.U5 - CAMPINAS/SP
TÊLÊFONE: (19) 3252-3596 t (19) 3251-8934

05t

ETEC DOUTOR DOIIÍINGOS MINIGUCGI FILHO
AV. SANTANA, 654 - CENTROCÊP 18603-700 - BOTUCATU/SPTELEFONE: (1a)
3882-0s03 / (14) 3882-5325

054

ETEG ELIAS NECHAR
R. GUARIBA, 8OO - JD. BEI.A VISTA
CEP 15806-355 - CATANDUVA/SP
TELEFONE: (17) 3522-2408 t (17) 352s-132o t (17) 3522-2200

055

ETEC EUDÉGIO LUIZ VICENTE
R. LIBERO BADARÓ, 600 - VL. JAMIL DE LIMA
CEP 17800-OOO - ADAMANTINA/SP
TELEFONE: (18) 3521 -2493 I (1 8) 3521 -2565

056

ETEG GORONEL FERNANDO FEBELIANO DA COSTA
R. MONSENHOR MANOEL FRANCISCO ROSA, 433 - CENTRO
cEP 13400-270 - P|RAC|CAEA/SP
TELEFONE: (í 9) 3433-9734 / (191 34.22-3084

ETEC FRANCISCO GARCIA
AV. DR. AMÉRICO PEREIRA LIMA, 1507 - JD. LAVÍNIA
cEP 13736-260 - MOCOCA/SP
TELEFONE: (19) 3656-0052

Ruâ dos Andradas, 140

.
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ETEC PROFESSOR HORACIO AUGUSTO DA SILVEIRA

064

R. ALCÂNTARA, 1 13 - VII.A GUILHERME
CEP 02110-O1O - SÃO PAULO/SP

TELEFONE: (1'l)2905-1125 I (11) 2905-1128

06s

ETEC DE ILHA SOLTEIRA
AI.AMEDA PERIMETRAL, S/N - ZONA RURAL
CEP 15385-OOO - ILHA SOLTEIRA/SP
TELEFON E: (1 8) 37 42-257 5

066

ETEC JACINTO FERREIRA DE SÁ
AV. ANTÔNIO DE ALMEIOA LEITE, 9.I3. JD. PAULISTA
cEP 19907-000 - OURTNHOS/SP
TELEFONE; (14) 33224904 I (14) 3326-6121

067

ETEC JOÃO BELARMINO
R, SETE DE SETEMERO,299 - CENTRO
CEP 13900-372 - AMPARO/SP
TELEFoNE: (19) 3807-2288 / (19) 3808-í016

068

ETEC JOAO GOMES DE ARAUJO
R. PROF. JOSÉ BENEDITO CURSINO, 75 - BOA VISTA

CEP 12401-O9O - PINDAMONHANGABA/SP
TELEFONE: (12) 3U2-1O77 I (12) 3642-2414

070

ETEC JOAQUIM FERREIRA DO AMARAL
R. HUMAITÁ, 1O9O - CENTRO
cEP 17201-320 - JAÚ/SP
TELEFONE: (14) 3624-8585 / (14) 3622-3566

074

ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA
R, TAMANDARÉ, 520 - CAMPOS ELÍSEOS
CÊP 14085-O7O - RIBEIRÃO PRETO/SP
TELEFONE: (16) 3610-8374 / (16) 3610-8261

077

ETEG PROFESSOR JOSÉ SANT'ANA DE CASTRO
R. DR. OTHON BARCELOS S/N - CENTRO
cEP 12730-010 - cRUZEtRO/SP

rÉLÉFONE: (12) 3144-1201 t (12) 3144-8076

078

ETEC DOUTOR JULIO CARDOSO
RUA GENERAL CARNEIRO, 1675 - CENTRO
CEP 14400-500. FRANCA/SP
TELEFONE: (16) 3721-8133 t (16\ 372+0277
ETEC MAGHADO DE ASSIS
R. NAçÕES UNrDAs, 253 - JD. SANTO ANTONTOCEP 1228í-O5O CAÇAPÀVA/SPTELEFONE: (12) 3653-5882 / (12) 3655-3050

Lry_Wtd..ÇD_S..Írp.fl(.2v_.Lt:
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EÌEC MARTIN LUTHER KING
085

R. APUCARANA, 815 - TATUAPE

cEP 03311-ooo - sÀo pRut-olsp
TELEFONÊ: (11) 2o91-746s t (1 1) 209s-8636

088

ETEc MoNsENxon mtrôtto MAGLtANo
pçA. DR. MARTTNHO FUNCHAL DE BARROS, 277 - WLLTAMS
cEP 17400-000 - cARÇA/sP
TELEFONE: ('14) 3471-0099 l(14) 3406-5870

09í

ETEC PAULINO BOTELHO
R. MARECHAL DEODORO, 3183 - VII.A NERY
cEP 13560-201 - sÃo cnRLoslsp
TE LEFON E: ('16) 337 1 -1 O27

ErEc pEoRo o'lRcÁotl Hero
095

096

R. SENHOR DO BONFIM, 1226 -VL. XAVIER
cÊP 19802-130 - ASSTS/SP
TELEFONE: (18) 3322-394í / (18) 3321-5266
ETEG PEDRO FERREIRA ALVES
R. ARIOVALDO SILVEIRA FRANCO, 237
cEP 13801-005 - MOG| MtRtM/SP

- JD.31 DE

MARÇO - MIRANTE

TELEFONE: (19)3862-0177 l(19) 3862-0888/ (19) 3862-0888

098

ETEC PHILADELPHO GOUVEA NETTO
AV. DOS ESTUDANTES, 3278. JD. AÉROPORTO
cEp 1s03s-010 - sÃo JosÉ Do Rto pRETo/sp
TELEFONÊ: (17) 3233-9823 / (17) 323s-9266
ETEC SALES GOMES
Pç4. ADÉLA|DE BARNSLEY GUEDÉS, 01 - CENTRO

í0í cEP 1g2zo-o2o- rRruÍsp

TELEFONE: (15) 3205-2202 I (15) 32s14242

í03

ETEC SYLVIO DE MATTOS CARVALHO
RUA cESÁRIo MoTA,644 - cENTRo

cEP 1s990-oso - uerÃolsp
TELEFONE: (161 3382-1226 l (16) 33e2-6878
ETEC ÌRAJANO CAMARGO

104

R, TENENTE

eeTIãRIo,439 - cENTRo

cEP 13480-120 - L|ME|RA/SP
TELEFONE;

(1

9) 3441-8838

Rua dos Andradâs, 1.40
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TERMo DE clÊHcra e oe
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CONTRATO:
OBJETO:

cEETEps

tolnceçÃo

- cENTRo EsrAouAL oe eoucnçÃo rEcNolóctcA

''PAULA SOUZA''
wELD vrsroN rueonreçÃo e

exeoarnçÃo

LTDA

No 04512018

aeurslçÃo oe uÁounl

DE

soLDA

Na qualidade de Contretante e Contratado, íespectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhâmento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para Íins de instrução
e julgamento, damo.nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar toclos os etos da
tramiteção pÍocessual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso
interesse, paÊI, nos prezos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa,
interpor recursos e o mais que couber.
Ouirossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisÕes que yieÍem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, seráo publicados no Diáíio Oficial do Estado,
CadeÌno do Poder Legislativo, paúe do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
confoÍmidade com o artigo 90 da Lei Complementar n'709, de 14 dejaneiÍo de 1993, precedidos
de mensagem eletrônica aos interessados.
São Paulo,

f)de

4t,

!

de 2018.

CONTRATANTE
Nome e cargo: Laura M. J. Laganá - Diretora Superintendente
E-mail I
br

CONTRATADA
Nome e cargo: lvo Pruner Junior - Administrador
E-mail lnstitucional:
.com.br
pessoal:
E-mail

Rua dos Aììdràdas, 140

.
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Gabinete da Superlntendêncl
RESOLUçAO REFERENTE A PENALTDADES

nesoluçÃo sDEcrt

No 12,

oE za-g-2o't4.

Dispõe sobre a aplicaçáo da penaíidade de multa prevista nãs Leig federais n" 8.666, de 2j de
junho de 1993 e no í0.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei estadualno 6.s44, deZZde novembro
de 1989, no ámbito de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciència, Tecnologia e
lnovação.

o

secnerÁnto DE DESENVoLVTMENTo EcoNoMtco, ctÊNctA, TEcNoLoctA E
INOVAçÃO, com fundamento no disposto no erligo 3ô do Decreto no 31.138, de Og de janeiro de
1990, RESOLVE:

Art. 10. Na aplicaçáo das multas previstes nos artigos 79, 80 e 81, inciso ll, da Lei Estaduat n.
6.544, de 22, de novembÍo de 1989, nos artigos 8Éj e 87, inciso lt, Cla Lêi Federal no 8.666, de
21, de junho de 1993, e no aítigo 7' da Lei Federal no 10.520, de 17, de julho de 2002, serâo
observadas as disposições desta lìeslolução.
Á.rt. 20. A recuse iniustiflcada do adjudicatário em assinar o contÍato, acêitaÍ ou relirer o
instrumenlo equivelenie dentro do pÍazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à epticação de muttâ, na forma
estabelecida no artigo 50 desta Resolução.

Art. 3". O atraso injustifÌcado na execução do objeto do contrato sujeitará o contratado à multa
de nìora, observado o seguinte;
I

- em se tratando de compras ou de prestsção de serviços não contínuos:

a) pera atrasos cÍe eté 30 (trirìta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso,
calculados sobre o valor globel do contrato;

b) para atrasos superiores a 30 (trinta) dias: multa de 0,4% (quatro dêcimos por cento) por die
de atraso, calculados sobíe o velor global do contrato;

ll - em se tratando de execução de obras ou de serviços de engenharia:
a) para contratos com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 0,2% (dois

por cento) poí dia de atrâso, calculados sobre o valor da parcela da obrigação contratual
cumprida;
b) p8Ìa contratos 6om valor de R$ 100.000,01 (cem mit reais e um centavo) até R$
(quinhentos mil reeis): multa de 0,3% (três décimos por cerÍto) por dia de atíaso, calculados sobre
o valor da obrigação contretuel náo cumprida; e

c) para contratos com valor de igual ou superior a R$ 500.000,01 (quìnhentos mil reais e um
centavo): multa de 0,4olo (quatro décimos por cento) por dia de atÍaso, calculados sobre o valor
diáÍio do contratoì
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lll

-

em se lrâtando de serviços contÍnuos: multa de 30% (trinta por cento) por dia de
inexecução, calculados sobre o valor diário do contrato.

S1o

O valoí das multas previstas neste artigo nâo poderá exceder a

25o/o

(vinle e cinco por

cento) do saldo Íinarìceiro ainda não realizado do contrato.

S2o

A mulle pelo atraso injustificado na execução do objelo do contrato será calculada a paúir
do primeiro dia útil seguinte àquele em que a obrigação avençada deveria ter sido cumprida.

Art. 4o. A inexecução parcial do contrato sujeitará o contratedo à multa de mora, observado o
seguinte:
| - em se tratando de compras ou de prestâção de serviços não contÍnuos: mutta de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;
ll

-

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

a) para contratos com valor de atÉ R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 30% (trinta por c€nto)

incidente sobÍe o valor da parcela não cumprida do contÍatoi
b) para contÍatos com valoÍ de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R$ 500.000,00

(quinheíìtos mil Íeais): multa de 20% (vinte por cento) incidente sobíe o valor da parcela não
cumprida do contrato;

c) para contraÌos com valor igual ou superior a Rg 500.000,01 (quinhentos mil íeais e um
centavo): multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da peÍceta não cumprida do
contreto:

lll-

em se tratando de serviços contÍnuos: multa de 20% (vinte por cento) por dia de inexecuçáo,
calculados sobre o valor diário do côntreto

Art. 5". A inexeoução total do contrato sujeilará o contratado â multa de mora, observado o
seguinte:

lll

-

em se tíaüando de compras ou de prestação de sewiços contlnuos ou não: multa de 20%
(vinte por cento) incidente sobre o valor global do contrato;
em sB tretendo de execução cÍe obras ou serviços de engenharia ou de serviços contÍnuos:

a) para corúratos com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 20oÁ (vinte por cento)
incidente sobre o valor global do contrato;

b) paÍa contratos com valor de R$ 100.000,01 (cem mìl reais e um centavo) até R$ 500.000,00
(quinlìentos mil Íeais): multa de 15% (quinze por cenlo) incidente sobre o valor global do contrato;

c) paía contratos com valor igual ou supeíior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e
centavo): multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato.
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AÍt. 6ô. Configurada a ocorrència de hipótese eíìsejadora de aplicação da penalidade de multe,
o ediudicatário ou o conÌraÌado serâ notificado parâ, querendo, apresentar deÍBsa prévia no prazo
de 5 (ciDco) dias úleis, conledos do primeiÍo dia subsequente à data da sua nolificação.
$1o Recebida a defesa, e eutoridade competente deveÍá se manifestar motivadamente sobre o

ocolhimento ou rejeição das rszões apresentadas, concluindo pela aplicação ou não da
penalidade, dando ciência inequívoca ao adiudicatário ou contratado.
$2o A decisão que dispuser sobre e aplicação da multa seÍá publicada no Diário Oticial do Estado

e deverá conter o respecÍivo valor, o prezo para seu pagamento e a data a paÍtiÍ da qual o valor

da multa sofrerá correção monetária.
adjudicatário ou o contratado será notiÍicado da decisáo, da qual caberá recuíso a ser
apÍesentado no pÍâzo de 5 (cinco) dias úteìs, contados da data do recebimento da notificação.

$3'O

A decisão do recuÍso será publicada no Diário O{ìcial do Estado, sem prejuízo da notificação
do adjudicatáíio ou contratado.
S4o

Art. 70. Ao término do regular processo administrativo, garantidos o contraditório e a ampla
defesa, a multa aplicada seÉ descontada da garantia do respec{ivo contratado.
$1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia pÍestada, além da perda desta, o
contratado rosponderá por sua complementação, mediante descontos nos pagamentos

eventualmente devidos pela Administração até sua total quitação.

$2' lnexistindo pagamentos a serem realizados, o contratedo recolherá o valor ao cofre público
estadual, na forma prevista na legislação em vigor.
53'DecoÍÍido o pÍazo estabeÍecido sem o pagamento da multa aplicada serão arJotadas as
providências peúinentes voltadas à suâ cobrança judicial.

Art. 8ô. As multas de que trata esta Resolução serão aplicadas senr prejuízo da cominaçáo das
demais sanções administrativas previstas na Lei Federal n'8.666, de 1993, na Lei Federal no
1O.52O, de 20O2 e na Lei Estadual 6.544, de 1989.

Art. 90. Os editais de liciÌação deverão fozer menção expressa às noÍmas estabelecidas nesta
Resolução, cujo texto de\rerá integreÍ os respeclivos editais e conlratos, na torma de anexo.

Aú. 10. As disposições desta Resolução aplicam-se também às contrateçóes resultentes de
procedimentos de dispensa ou de inexigibilidade de licitsção.

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogada

a

Resoluçào SCTDE -1 , de 22 de fevereiro de 1994..

( * ) Republicade por ter saÍdo, no DOE , de 29-O3-2Q14, Seção l, páginas, 116 e 117, com
incorreções no original.
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