TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/13

PROCESSO TCA Nº. 18.491/026/13

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, inscrito no CNPJ sob
n.º 50.290.931/0001-40, isento de Inscrição Estadual, com sede na Av. Rangel
Pestana, 315, Centro, São Paulo, Capital, na qualidade de órgão gerenciador, neste
ato representado pelo seu Diretor Técnico do Departamento Geral de Administração,
Carlos Magno de Oliveira, RG n° 7.679.179 e CPF n° 682.775.988-15, conforme
delegação de competência fixada pela Resolução 1/97 e Ato 197/98, publicado no
DOE de 05/02/98, doravante designado TCESP, e a empresa abaixo relacionada,
representada na forma de seu contrato social, em ordem de preferência por
classificação, doravante denominada DETENTORA, resolvem firmar o presente
ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, dos
Decretos 47.297, de 06/11/2002 e, no que couber, os Decretos nº. 47.945, de
16/07/2003, e nº. 51.809, de 16 de maio de 2007, e das Resoluções CEGP-10, de
19/11/2002 e CC-76, de 28/11/2003, bem como do edital de Pregão nº 14/13 nos
autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir
estabelecidas.
DETENTORA
Denominação: CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. – ME.
Endereço: Rua Augusto Rocha, 43 – Vl. Romero – São Paulo-SP, CEP 02469-030,
e-mail: crs.flavia77@gmail.com, fone (011) 2238-6922.
CNPJ: 07.330.696/0001-63
Representante Legal: Flávia Maria Siedlarczyk
CPF: 265.117.328-27
ITEM 3:
Fita adesiva de papelaria; crepe; medindo (50mmx50m); branca.
QUANTIDADE ESTIMADA: 3.800 Unidades
PREÇO UNITÁRIO: R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos)
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Registro de Preços para aquisição de materiais de escritório.
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua publicação.
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
Contratar com a Administração deste TCESP, nas condições previstas no Edital
do PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/13 e o preço registrado nesta Ata, os produtos
objeto deste ajuste.
3.1-
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
3.2-

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO TCESP
4.1- Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de
Preços.
4.2- Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do
produto.
CLÁUSULA QUINTA - SANÇÕES
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as
sanções estipuladas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e na
Resolução nº. 5, de 1º de setembro de 1993, alterada pela Resolução nº. 3/2008,
deste TCESP, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.
CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS
Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos,
o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/13 com seus Anexos e a(s) proposta(s)
da(s) DETENTORA(S);
6.1-

A existência de preços registrados não obriga o TCESP a firmar as contratações
que deles poderão advir.
6.2-

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO
7.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de
Registro de Preços é o Foro Central da Capital do Estado de São Paulo.
7.2- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que,
lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.
São Paulo, em.

Carlos Magno de Oliveira
Diretor Técnico
Departamento Geral de Administração
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Flávia Maria Siedlarczyk
Sócia Administradora
CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
Testemunhas:

________________________________
Nome:
R.G.:
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO IV
RESOLUÇÃO nº. 5/93*
TC-A -16.529/026/93 – de 1/9/93
PUBLICADA no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 2 de setembro de 1993.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e
regimentais e, tendo como fundamento a regra do artigo 115 da Lei nº. 8.666/93, considerando a
faculdade de expedir normas para a realização de seus procedimentos licitatórios; considerando que
a Lei nº. 8.666/93, ao se referir à multa o faz genericamente;
Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros para a aplicação da sanção.
RESOLVE baixar a presente resolução, na conformidade seguinte:
Artigo 1º A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº.
8.666/93, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obedecerá ao disposto nesta
Resolução.
Artigo 2º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as
seguintes penalidades:
IMulta de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo
fim.
Artigo 3º O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de
materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da
Lei 10.520/02, sujeitará a DETENTORA à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a
partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
IMulta de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e
II - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º
(quadragésimo quinto) dia de atraso.
Parágrafo único A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução
total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares,
previstos no edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no artigo quarto desta
resolução.
Artigo 4º Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à
detentora as seguintes penalidades:
IMulta de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
Artigo 5º O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela
administração do Tribunal de Contas do Estado de são Paulo, que não excederá a 15 (quinze) dias,
contados do recebimento da intimação.
Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a
aplicação da multa prevista no Artigo 4º desta Resolução, considerando-se a mora, nesta hipótese, a
partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput" deste artigo.
Artigo 6º O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material
somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento
equivalente.
Artigo 7º As multas referidas nesta resolução não impedem a aplicação de outras sanções
previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.
§ 1º Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a
inexecução parcial, o Tribunal reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a
detentora tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.
§ 2º Caso a detentora tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da
multa, será retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior.
§ 3º Se este Tribunal decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à
contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.
Artigo 8º As normas estabelecidas nesta Resolução deverão constar em todos os
procedimentos licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Artigo 9º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
* Atualizada pela Resolução nº. 03/08, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 4 de setembro de 2008.
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