GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO SUL 1
Rua Pensilvânia, 115 – Brooklin – São Paulo – SP – CEP. 04564-000

CONTRATO
Contrato nº. 004/2013
PROCESSO Nº. 1730/0012/2012.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DIRETORIA
DE ENSINO - REGIÃO SUL 1 E A EMPRESA FLEX
ELEVADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO
LTDA. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO TECNICA PREVENTIVA, CORRETIVA E
CONSERVAÇÃO EM ELEVADORES INSTALADOS EM
UNIDADES ESCOLARES.

Aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de 2013, neste Município de São Paulo compareceram de um
lado o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação - Diretoria de Ensino
- Região Sul 1, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) SANDOVAL CAVALCANTE, RG n.º
14.236.851-9, Dirigente Regional de Ensino, no uso das competências previstas no Decreto
49.722/05, doravante designada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa FLEX ELEVADORES
COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA, com sede, Rua Porto Rico, 488 – CJ 203 – Jardim São
Luiz, CEP- 06502-355, Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 11.472.645/0001-43, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. LUCIANO LUIZ NEVES DA SILVA, e pelos mesmos foi
dito na presença de testemunhas ao final consignadas, que em face da adjudicação efetuada na
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico do tipo menor preço, conforme despacho exarado às fls.
309 e 316 do Processo nº 1730/0012/2012, pelo presente instrumento avençam um Contrato de
Prestação de Serviços de manutenção técnica, preventiva , corretiva e conservação em elevadores,
sujeitando-se às normas da Lei Estadual nº 6.544/89, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº
10.520/2002, Decreto Estadual nº 47.297/2002, Resolução CGP – 10/2002 e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive a Resolução SE nº 33 de 01/04/2003 e às seguintes
cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui o objeto do presente Contrato a prestação de serviços especializados de assistência
e suporte técnico preventivo mensal, corretivo e emergencial com fornecimentos de mão de
obra e instalação de peças em elevadores das seguintes Unidades Escolares: EE. DIB AUDI,
EE. PROFª. NAIR HIROKO HASHIMOTO, EE. FERNANDO GASPARIAN, EE. DR. HELIO MOTA,
EE. COM. MIGUEL MALUHY, EE. PROFª. ETELVINA DE GÓES MARCUCCI, EE. PADRE
PASQUALE FILIPELLI, EE. DONA ROSA INÊS BORNIA MOREIRA, EE GOV. MIGUEL ARRAES,
EE. PROFº. JOSÉ NASCIMENTO, EE. PADRE TIAGO ALBERIONE, jurisdicionadas a Diretoria
de Ensino – Região Sul 1, de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico –
Anexo I, que integrou o Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2013, proposta da CONTRATADA
e demais documentos constantes do Processo nº 1730/0012/2012.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a qualidade
requeridas.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O regime de execução deste Contrato é o de empreitada por preço total global.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O objeto deste contrato deverá ser executado em conformidade com a Cláusula Primeira, correndo
por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes da execução do objeto, em conformidade com o estabelecido no Anexo I
do Edital da licitação indicada no preâmbulo deste instrumento
PARÁGRAFO ÚNICO:
A execução dos serviços deverá ter inicio em até 05 (dias) úteis a contar da data de assinatura deste
Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E REAJUSTE
A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo valor mensal de R$
13.860,00 (treze mil oitocentos e sessenta reais), constante de sua proposta, no qual estão incluídos
todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e
demais despesas de qualquer natureza.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:
O preço mensal será reajustado na periodicidade anual, em conformidade com a legislação vigente,
em especial com o estabelecido no Decreto nº 48.326, de 12/12/2003, e as disposições da Resolução
CC-79 de 12/12/2003, mediante a aplicação da seguinte fórmula paramétrica:
R = Po. [ (

IPC

)-1]

IPCo
Onde:
R = parcela de reajuste;
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou preço do contrato no mês de
aplicação do último reajuste;
IPC / IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preços ao Consumidor, ocorrida entre o mês de
referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste;
PARÁGRAFO SEGUNDO:
A periodicidade anual de que trata o parágrafo primeiro será contado a partir de 01/08/2012 data
base da categoria profissional.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DAS PRORROGAÇÕES
O Contrato terá vigência de 15 (quinze) meses para execução de prestação de serviços
especializados de manutenção técnica preventiva, corretiva e conservação nos elevadores das
Unidades Escolares jurisdicionadas a Diretoria de Ensino – Região Sul 1, com início em 25/02/2013 e
término em 24/05/2014.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO:
O prazo mencionado no caput poderá ser prorrogado por igual (is) e sucessivo(s) período(s), a
critério da CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses nos termos e condições permitidos
pela legislação vigente.
PARÁGRAFO SEGUNDO:
A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o parágrafo anterior, desde que o faça
mediante documento escrito, recepcionado pela CONTRATANTE em até 90 (noventa) dias antes do
vencimento do Contrato, ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência.
PARÁGRAFO TERCEIRO:
Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigência contratual nos exercícios subseqüentes ao da
assinatura do pacto, estará sujeita a condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos
aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender às respectivas
despesas.
PARÁGRAFO QUARTO:
Ocorrendo a resolução do contrato com base na condição estipulada no parágrafo anterior, a
CONTRATADA, não terá direito a qualquer espécie de indenização.
PARÁGRAFO QUINTO:

A não prorrogação contratual, por razões de conveniência do contratante, não gerará para a
CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.
PARÁGRAFO SEXTO:
Eventual prorrogação de prazo de vigência será formalizada por meio de Termo Aditivo a este
Contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS
O valor total do presente Contrato é de R$ 207.900,00 (duzentos e sete mil e novecentos
reais), sendo R$ 152.600,00 (cento e cinquenta e dois mil e seiscentos reais) referente ao
presente exercício, que onerará o Programa de Trabalho nº 12361081551590000, devendo
o restante onerar recursos orçamentários futuros.
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL
Após a adjudicação do objeto do pregão nº 001/2013 até a data da contratação, a licitante
CONTRATADA, deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da
contratação, em conformidade com o disposto no artigo 56 da Lei Federal nº. 8.666/1993, conforme
disposto no item XIII do Edital.
NOTA:

Se a adjudicatária optar pela modalidade seguro-garantia, das condições especiais da
respectiva apólice deverá constar disposição expressa, estipulando a responsabilidade da
Seguradora pelo pagamento dos valores relativos a multas de quaisquer espécies, aplicadas
à tomadora dos seguros.
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Parágrafo primeiro:
A garantia prestada deverá vigorar por prazo igual ao de vigência do presente contrato, sendo que,
em caso de alteração contratual, a CONTRATADA deverá promover a complementação do respectivo
valor, bem como de sua validade, se for o caso, de modo a que o valor da garantia corresponda ao
percentual fixado no caput, facultada a substituição por qualquer das outras modalidades elencadas
no § 1º, do artigo 56, da Lei Federal nº. 8.666/93.
Parágrafo segundo:
O CONTRATANTE fica, desde já, autorizado pela CONTRATADA a promover, perante a entidade
responsável pela garantia, o levantamento do valor devido em decorrência da aplicação da
penalidade de multa, na hipótese de não existir pagamento pendente em valor suficiente para quitar
o débito, nos termos do § 2º da cláusula décima terceira deste contrato.
Parágrafo terceiro:
Verificada a hipótese do § 1º, e não rescindido o contrato, a CONTRATADA fica obrigada a proceder
ao reforço da garantia, no valor correspondente ao levantamento feito, no prazo de 05 dias, contado
após a notificação do respectivo abatimento, sob pena de suspensão dos pagamentos subseqüentes.
Parágrafo quarto:
A garantia prestada será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as
obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §
4º do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
À CONTRATADA, além das obrigações constantes no Projeto Básico, daquelas estabelecidas
em cláusulas próprias deste instrumento, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as
definidas nos diplomas federais e estaduais sobre licitações, cabe:
I - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação
vigente.
II - Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) com
poderes para atendimento de possíveis ocorrências durante a execução deste contrato.
III - Fazer seguro de seus trabalhadores contra riscos de acidentes de trabalho,
responsabilizando-se pelas prescrições e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do contrato.
IV - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento.
V – Obriga-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase da licitação,
indicadas no preâmbulo deste termo, apresentando a CONTRATANTE, inclusive, a licença de
funcionamento correspondente a cada exercício.
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VI - Manter pessoal em número suficiente, de forma a cumprir as obrigações assumidas.
VII - Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços por parte dos seus
empregados, sem repasse de qualquer ônus a CONTRATANTE, para que não haja
interrupção dos serviços prestados.
VIII - Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no serviço for julgada
inconveniente, no prazo que for determinado.
IX - Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o por meio de crachás, com fotografia
recente, e fornecendo-lhe os Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s.
X - Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CONTRATANTE.

XI - Dar ciência imediata e por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que
verificar na execução dos serviços.
XII - Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às
reclamações sobre seus serviços.
XIII - Manter equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, de qualidade
comprovada, em perfeitas condições de uso, em quantidade necessária à boa execução dos
trabalhos. Os equipamentos e utensílios danificados devem ser substituídos em 48
(Quarenta e oito) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de
proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica.
XIV - Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão permanente
dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades do órgão e respeitando suas normas
de conduta.
XV - Fornecer todo equipamento e materiais necessários para o perfeito desenvolvimento de
serviços, tais como lanternas e pilhas, livros de capa dura, numerados tipograficamente,
manter registro de visitas e ocorrências e outros materiais necessários ao bom desempenho
dos serviços.
XVI - Responder a CONTRATANTE pelos danos ou avarias causados por seus empregados
e/ou encarregados ao patrimônio da CONTRATANTE, especialmente em equipamentos,
materiais e pela desconexão de aparelhos eletro-eletrônicos, decorrentes de sua culpa ou
dolo no exercício de suas atividades.
XVII - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, dissídios coletivos, previdenciários,
fiscais e comerciais, bem como pelo cumprimento das normas legais vigentes de âmbito
federal, estadual e municipal, e as normas internas de segurança e medicina do trabalho,
resultantes da execução deste contrato, sem a transferência de qualquer ônus a
CONTRATANTE.
XVIII - Realizar treinamento e reciclagem dos empregados que realizarão os trabalhos nas
Unidades Escolares da CONTRATANTE.
XIX - Reexecutar serviços sempre que solicitado pela CONTRATANTE, quando estiverem em
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desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis aos mesmos.
XX - Preservar e manter a CONTRATANTE à margem de todas as reivindicações, queixas e
representações de qualquer natureza, referente aos serviços.
XXI - Responsabilizar-se pela reparação, correção, remoção, reconstituição ou substituição, às suas
expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
XXII - Prestar os serviços mencionados de assistência, suporte e manutenção técnica preventiva,
corretiva, emergencial e conservação com fornecimento de mão-de-obra e substituição de peças
(novas/genuínas), utensílios, máquinas e equipamentos necessários para o bom desenvolvimento
das atividades, com garantia total dos serviços contratados.
XXIII - Prestar assistência técnica corretiva, sem limitação de chamadas ou de horas, sendo que os
chamados técnicos em situação emergencial deverão ser atendidos, nunca em prazo superior a 02
(duas) hora após a solicitação da CONTRATANTE.
XXIV - Sanar ou tomar providências imediatas para o restabelecimento e recolocação em operação
no menor tempo possível, de forma segura e confiável, no caso de paralisação não provocada e
ocasionada por falhas próprias dos elevadores.
XXV - Garantir que os serviços sejam supervisionados por mão-de-obra especializada por
responsável técnico qualificado nominalmente pela CONTRATADA. O acompanhamento será feito
tantas vezes quanto necessário.
XXVI - Executar os serviços de manutenção técnica preventiva em horários de funcionamento das
Unidades Escolares (Anexo II), horários estes a serem pré-estabelecidos entre CONTRATADA e
CONTRATANTE, através de acordo.
XXVII - Normatizar os serviços ora contratados, compondo manual de técnicas e procedimentos a
serem elaborados pela CONTRATADA, preferencialmente por mão-de-obra especializada, juntamente
com a Administração da CONTRATANTE, em atendimento às necessidades e peculiaridades das
Unidades Escolares a serem atendidas.
XXVIII - Efetuar a manutenção preventiva no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo que para cada
serviço (obrigação) comprovadamente não executado serão aplicadas obrigatória e automaticamente
as sanções previstas no instrumento contratual. Excetuam-se os serviços considerados de grande
vulto e, devidamente pré-avaliados pela CONTRATANTE.
XXIX - Apresentar mensalmente, relatório das atividades executadas, bem como laudos das
vistorias técnicas efetuadas, trimestralmente, assinados por responsável da empresa, a fim de serem
demonstradas as condições gerais dos elevadores.
XXX - Promover mensalmente vistorias e limpeza de peças e partes dos equipamentos, da casa de
máquinas, poço e pavimento, conforme Anexo I.
XXXI - Realizar testes de segurança, ajustes, regulagens, lubrificação e pequenos reparos que se
fizerem necessários, de acordo com as normas técnicas vigentes.
XXXII - Deverá ficar à disposição das unidades da Contratante, um serviço de emergência, 24 horas
por dia, ininterruptamente. Comunicável por telefone e ou celular, que deverá estar operando a
partir do primeiro dia de vigência do contrato.
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CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE obriga-se a:
I - Indicar formalmente o Responsável pelo Contrato para acompanhamento da execução
contratual.
II - Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da
data de início da execução dos mesmos, com indicação do local em que o serviço deverá ser
executado.
III - Exercer a fiscalização dos serviços.
IV - Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe
acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus servidores e os
empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato.
V - Prestar aos empregados da CONTRATADA, informações e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços
contratados.
VI - Proibir a terceiros o acesso à casa de máquinas e demais instalações dos elevadores.
VII - Proibir depósito de materiais alheios aos elevadores na casa de máquinas e poços, conservando
a escada ou vias de acesso livres.
VIII - Não alterar ou trocar peças dos elevadores sem a autorização expressa da CONTRATADA.
IX - Permitir a retirada de qualquer componente dos elevadores, somente através de recibos, em
impresso próprio da CONTRATADA, salvo se houver substituição no ato do serviço.
X - Cumprir rigorosamente as orientações da CONTRATADA.
XI - Dar, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas à CONTRATADA para efetuar a troca de peças e
componentes novos e originais para a manutenção corretiva.
XII - Controlar em documento próprio, a efetiva execução dos serviços prestados pela CONTRATADA,
a fim de atestar mensalmente, a execução do serviço.
XIII - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E RECEBIMENTO DO
OBJETO
O objeto deste Contrato, em cada uma de suas parcelas mensais, será recebido, provisoriamente, em
até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recepção pela CONTRATANTE da Nota Fiscal/Fatura
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representativa da prestação dos serviços, do mês a que se referir, conforme modelo a que se refere o
Anexo X do Edital, firmado por servidor responsável das Unidades Escolares e Técnico responsável
da Contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a CONTRATADA será notificada pela
CONTRATANTE, observando as condições estabelecidas para a prestação dos serviços.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de não serem os mesmos
executados, o valor respectivo será descontado da importância mensal devida à CONTRATADA, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório, uma vez verificada a execução satisfatória dos serviços, mediante Atestado
de Realização dos Serviços firmado por servidor responsável da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PAGAMENTOS

Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará a Sessão de Administração desta
Diretoria de Ensino – Região Sul 1, sita à Rua Pensilvânia, nº 115 – Brooklin – São Paulo – SP,
após cada período mensal de prestação dos serviços, a respectiva Nota Fiscal/Fatura,
acompanhada dos Termos de Recebimento dos serviços prestados, firmado por servidor
responsável (Diretor ou Vice-Diretor) das Unidades Escolares no período a que o pagamento
se referir.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os pagamentos serão efetuados mensalmente, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de
apresentação da Nota Fiscal/Fatura de prestação de serviços, nesta Diretoria de Ensino - Região Sul
1, sita Rua Pensilvânia, nº 115 – Brooklin – São Paulo – SP, que deverá destacar, como parcela
dedutível de seu valor total bruto, os insumos e o percentual devido pela CONTRATADA a título de
retenção do ISS e do INSS para a “SEGURIDADE SOCIAL”.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para as
devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o parágrafo primeiro desta cláusula, começará a
fluir a partir da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura sem incorreções.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA no
Banco do Brasil S/A, Agência nº. 0637-8 e Conta Corrente nº 70668-X.
PARÁGRAFO QUARTO
Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos termos do
artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento)
ao mês, calculado “pro rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
PARÁGRAFO QUINTO

Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da
Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
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Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por
ocasião da realização de cada pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA REALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS

A CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo
cumprimento da execução do objeto contratado, podendo, ainda, realizar a supervisão das
atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetuando avaliação periódica.
PARÁGRAFO ÚNICO

A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a completa
responsabilidade da CONTRATADA pela inobservância de qualquer obrigação assumida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
É proibido à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, bem
como sua cessão ou transferência total ou parcial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS SERVIÇOS
CONTRATADOS
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao
presente Contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará impedida de
licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado de São Paulo pelo prazo de até
05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2.002, c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP-10 de 19 de novembro de 2.002 e demais normas
regulamentares.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
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A sanção de que trata o item anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na
Resolução SE-33/2003, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no
CAUFESP e no sítio www.sancoes.sp.gov.br

PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar do valor das faturas, os valores
correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE
O Contrato poderá ser rescindido, na forma, com as conseqüências e pelos motivos previstos nos
artigos 75 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/89 e artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO
A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão
administrativa, prevista no Artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, e no art. 77 da Lei Estadual nº
6.544/89.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica ajustado ainda, que:
1- Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:
a) O Edital e seus anexos;
b) A Proposta, Certidões e Documentos de habilitação, apresentados pela CONTRATADA;
c) A Resolução SE 33/2003
2 - Aplica-se às omissões deste contrato às disposições da Lei Estadual nº 6.544/89, da Lei Federal nº
8.666/93, Lei Federal nº 10.520, de 16/07/2002, Decreto Estadual nº 47.297, de 06/11/2002,
Decreto Estadual nº 49.722/05 e Resolução CGP – 10 de 19/11/2002 e as normas regulamentares.
3 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do Contrato, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o foro da Comarca da Capital, Estado de São Paulo.
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, que, lido e achado conforme pelas PARTES, vai por elas assinado para que
produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.
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São Paulo, 25 de fevereiro de 2013

__________________________________
SANDOVAL CAVALCANTE
RG: 14.236.851-9

___________________________________
LUCIANO LUIZ NEVES DA SILVA
RG:25.978.403-5

TESTEMUNHAS:

__________________________________
NOME:
RG:

_________________________________
NOME:
RG:

