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TERMO DE CONTRATO 
 

 

PROCESSO SDPCD-PRC-2021/00130 

PREGÃO ELETRÔNICO CG n° 016/2021 

CONTRATO SEDPcD n° 030/2021 

 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE 

SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO 

DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E M. F. 

COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI, TENDO 

POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE ITENS DE TECNOLOGIA 

ASSISTIVA (MATERIAIS DE CONSUMO) 

 

O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA, inscrita no CNPJ sob nº 09.495.438/0001-62, doravante 

(a) Senhor(a) Ricardo 

Geciauskas, Chefe de Gabinete, RG nº 29.011.555-3 e CPF nº 289.579.518-57, no uso da 

competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual nº 233, de 28 de abril de 1970, e M. F. 

Comércio, Gerenciamento e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 20.853.918/0001-90, 

com sede à Rua Dr. Elias Luís de Oliveira, 58, Jardim Esmeralda, São Paulo, SP, CEP 05366-

130,  pelo(a) Senhor(a) 

Karina Iris Rabello Marques, Titular, portadora do RG nº 26.260.956-3 SSP/SP e CPF nº 

274.818.848-97, em face da adjudicação efetuada no Pregão Eletrônico indicado em 

epígrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se às disposições 

previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, no Decreto Estadual n° 49.722/2005 e no 

regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006, aplicando-se, 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, do 

Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução CEGP-10, de 19 de 

novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as 

seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 
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 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de itens de tecnologia assistiva 

(materiais de consumo), conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do 

Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do 

processo administrativo em epígrafe.  

 

 CLÁUSULA SEGUNDA  DA VIGÊNCIA  

 

O prazo de vigência do presente ajuste será de 12 (doze) meses, com início em 

16/12/2021 e término em 15/12/2022, podendo ser prorrogado mediante a 

celebração de Termo Aditivo nas hipóteses previstas no artigo 57, §1º, da Lei Federal 

nº 8.666/1993, mediante justificativa prévia e por escrito nos autos do processo 

administrativo,  

 

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

 
À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que constitui 

Anexo I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as 

definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe: 

I - zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos 

materiais e humanos necessários; 

II - designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades e 

pelos contatos com o CONTRATANTE; 

III - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei 

Federal n° 8.666/1993; 
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IV - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação indicada no preâmbulo deste termo; 

V - dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade 

que verificar na execução do contrato; 

VI - prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender 

prontamente as reclamações sobre a execução do contrato; 

VII - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contrato;  

VIII -manter seus empregados identificados por meio de crachás, com fotografia 

recente; 

IX - prestar a garantia técnica para o objeto deste contrato, nos termos do Termo de 

Referência; 

X - obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem 

respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à 

integridade das informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, 

classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuídas, 

processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto a 

que se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, observando as normas legais e 

regulamentares aplicáveis; 

XI  manter a garantia dos itens pelo período mínimo de 12 (doze) meses, devendo 

se responsabilizar, às suas expensas, pela assistência técnica e substituição, caso seja 

necessário; 

XII  manter a garantia dos itens pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, 

devendo se responsabilizar, às suas expensas, pela assistência técnica e substituição, 

caso seja necessário, em se tratando de material de fabricante estrangeiro. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que 

seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta 

própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 
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vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou 

indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, 

colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratação. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, a 

CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, 

corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou 

estrangeira, abstendo-se de práticas como as seguintes: 

I  prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

II  comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  

III  comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar 

ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos 

praticados;  

IV  no tocante a licitações e contratos:  

a)  frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;  

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público;  

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo;  

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato administrativo;  

f)  obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 

ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais; ou  
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g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública;  

V  dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou 

agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências 

reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Primeiro e Segundo desta 

Cláusula Terceira poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a 

critério da CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas 

cabíveis e, também, da instauração do processo administrativo de responsabilização de 

que tratam a Lei Federal nº 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014. 

 

 CLÁUSULA QUARTA  DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DO 

CONTRATANTE 

 

Ao CONTRATANTE cabe: 

I indicar formalmente o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do ajuste e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA; 

II - fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do 

objeto do contrato; 

III - efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste; 

IV - permitir aos técnicos e profissionais da CONTRATADA acesso às áreas físicas 

envolvidas na execução deste contrato, observadas as normas de segurança; 

V - observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, 

prepostos, administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso 

durante a execução do objeto a que se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, as 

normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 

14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes. 
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 CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

O CONTRATANTE exercerá a fiscalização contratual por intermédio do gestor do contrato, 

de modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  

A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA, 

mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do 

objeto contratado, inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte do 

CONTRATANTE. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO  

A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a irregularidades ou 

falhas, não exime a CONTRATADA do regular cumprimento das obrigações previstas neste 

contrato e no Anexo I do Edital. 

 

 CLÁUSULA SEXTA  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

O objeto, em cada uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) 

dias úteis, contados da data da entrega dos bens, acompanhado da respectiva nota 

fiscal/fatura. 

 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a data, 

o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria 

de Segurança Pública, ou documento equivalente, do servidor do CONTRATANTE 

responsável pelo recebimento. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO  

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 
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I. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na 

hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

II. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na 

hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

PARAGRAFO TERCEIRO 

O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após 

o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 

firmado pelo servidor responsável. 

 

 CLÁUSULA SÉTIMA  DOS PREÇOS 

 
A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste contrato pelo preço unitário de R$ 

54,72 (cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), perfazendo o total de R$ 

10.944,00 (dez mil, novecentos e quarenta e quatro reais), mediante os seguintes valores 

unitários: 

Item Material 
CÓDIGO 

BEC 

Unidade 
de 

Medida 
BEC 

Marca / 
Modelo 

Quantidade 
total 

(Unidade de 
Fornecimento) 

Valor 
unitário Valor total 

10 

Alfabeto Braille 
Definição: Material pedagógico que reproduz o 
alfabeto Braile em peças táteis permitindo uma maior 
compreensão dos alunos cegos. 
Descrição: Jogo pedagógico para educação especial; 
material:  MDF -nº de peças:  27 -peso aproximado do 
produto: 1000g; composição/ material: madeira; faixa 
etária: 04 anos. 

5849098 1 
Unidade 

SIMGUE - 
ALFABETO 

BRAILLE 
REF. 482 

200 54,72 10.944,00 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
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Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e 

indiretos relacionados ao fornecimento, tais como tributos, remunerações, despesas 

financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, 

inclusive gastos com transporte. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à 

contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributário 

diferenciado por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar Federal 

nº 123/2006, não poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas perante a 

Administração, tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro, com base na 

alegação de que a sua proposta levou em consideração as vantagens daquele regime 

tributário diferenciado. 

 

PARAGRAFO TERCEIRO 

Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis. 

 

 CLAUSULA OITAVA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito 

orçamentário UGE 470101, de classificação funcional programática 

14.422.4700.5963.0000 e categoria econômica 339030. 

 

 CLÁUSULA NONA  DOS PAGAMENTOS 

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresentação de 

cada nota fiscal/fatura no protocolo da CONTRATANTE, à vista do respectivo 

em conformidade com a Cláusula 

Sexta deste instrumento. 

 

PARAGRAFO PRIMEIRO 
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As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome 

Estaduais  

cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, 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 crédito aberto em conta corrente em nome da 

contratada no Banco do Brasil S/A.  

 

PARAGRAFO QUARTO 

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na 

forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA  DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DO OBJETO CONTRATADO 

 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do 

CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

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 DÉCIMA PRIMEIRA  DA RESCISÃO  

 

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos 

previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão 

administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e 

indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar 

quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  

A sanção de que trata o caput desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as 

multas previstas no Anexo IV do Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, 

garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP, no 

 e-

endereço www.esancoes.sp.gov.br

Inidôneas e Suspensas  

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO  

As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
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O CONTRATANTE reserva-se no direito de descontar das faturas os valores 

correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de 

cláusulas contratuais, ou, quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

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

princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude 

ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de 

instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 

12.846/ 2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das 

sanções administrativas previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

A garantia de execução contratual, quando exigida pelo CONTRATANTE em decorrência 

da celebração do contrato, deverá obedecer às normas previstas no Edital indicado no 

preâmbulo deste instrumento. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Fica ajustado, ainda, que: 

I. Consideram-se partes integrantes do presente Termo de Contrato, como se nele 

estivessem transcritos: 

 a. o Edital mencionado no preâmbulo e seus anexos. 

 b. a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

II. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº 10.520/2002 e 

disposições regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal 

nº 8.666/1993, da Lei Federal nº 8.078/1990  Código de Defesa do Consumidor  e 

princípios gerais dos contratos. 
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III. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Contrato, não resolvidas 

na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São 

Paulo. 

 

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 

02 (duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pela CONTRATADA e 

pela CONTRATANTE, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, 

na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

 

 

São Paulo, 16 de dezembro de 2021. 

 

 
 

__________________________ 
CONTRATANTE 

Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 

Ricardo Geciauskas 
Chefe de Gabinete 

__________________________ 
CONTRATADA 

M. F. Comércio, Gerenciamento e Serviços 
EIRELI 

Karina Iris Rabello Marques 
Titular 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 

 
____________________________ 
Nome: Akitoshi Yokoyama 
RG: 8.061.129-1 
CPF: 761.077.878-87 

_________________________________ 
Nome: Reinaldo Xavier Moreira 
RG: 42.898.394-7 
CPF: 352.442.068-00 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
Aquisição de itens de tecnologia assistiva (materiais de consumo) para sala de 
recursos de escolas estaduais do estado de São Paulo. 
 
1.1 - DEFINIÇÃO E QUANTIDADE 
 

Item Material 
CÓDIGO 

BEC 

Unidade de 
Medida 

BEC 

Quantidade total 
(Unidade de 

Fornecimento) 

01 

Folha sulfite para escrita Braile 
Definição: Folha mais grossa para escrita do 
Braille. 
Descrição: Papel sulfite de papelaria, 120g/m2, 
A4, branco. Especificação técnica:  papel 
sulfite de papelaria; gramatura   120g/m2; 
formato   A4; medindo (210x297) mm; alvura   
mínima   de   90%, conforme norma ISO para 
papel branco; opacidade mínima de 87%; corte 
rotativo, PH alcalino cor branca; embalagem 
de papel revestido com polietileno; produto 
com certificação ambiental FSC ou Cerflor, 
com selo e código de licença impressos NA. 

2421798 
694 

Resma 
200 

02 

Caderno de pauta ampliada 
Definição: Caderno com linhas destacadas em 
negrito utilizado por alunos com baixa visão 
que permite escrita linear. 
Descrição: Capa em plástico transparente; 
espaçamento entre linhas: 1,5cm; número de 
folhas: 100. 

5847052 
1 

Unidade 
200 

03 

Reglete positiva de bolso 
Definição: Tipo de reglete que permite com 
que o aluno com deficiência visual escreva o 
Braille de forma manual em qualquer lugar, 
pois seu tamanho é reduzido. 
Descrição: Reglete de bolso positiva; em 
plástico ABS; acompanha punção em 02 
tamanhos; com 04 linhas e 24 celas por linha. 

5432103 
1 

Unidade 
200 

04 

Soroban 21 eixos 
Definição: Ferramenta utilizada pelos alunos 
com deficiência visual para realizar contas das 
quatro operações matemáticas. 
Descrição: Soroban  adaptado;  em  madeira,  
c/  cantos  arredondados; com  21  eixos  
verticais  de  aço inoxidável  num  total  de  7  
classes;  marcação  em  relevo  a  cada  3  
eixos  na  divisória  dos  seguimentos posterior   
e   inferior;   cada   eixo   possui   5   contas   
coloridas   e   sem   rebarbas,   divididas   em   
dois seguimentos;  possui  revestimento  
interno  de  tecido  sintético  p/a  contenção  da  
movimentação espontânea  das  contas; o  
tecido  poderá  ser  trocado  devido  a  base  
possuir  fixação  por  pinos  e parafusos; com 
base antiderrapante. 

5117968 
1 

Unidade 
200 

05 

Alfabeto Braille 
Definição: Material pedagógico que reproduz o 
alfabeto Braile em peças táteis permitindo uma 
maior compreensão dos alunos cegos. 

5849098 
1 

Unidade 
200 
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Descrição: Jogo pedagógico para educação 
especial; material:  MDF -nº de peças:  27 -
peso aproximado do produto: 1000g; 
composição/ material: madeira; faixa etária: 04 
anos. 

06 

Globo terrestre adaptado 
Definição: Material pedagógico adaptado 
utilizado em geografia que facilita a 
aprendizagem e a visualização dos alunos com 
baixa visão. 
Descrição: Globo terrestre adaptado; em 
plástico; com formato de redondo, com 30 cm 
adaptado; com estrutura em relevo e inscrição 
braille; globo terrestre político, contorno dos 
continentes e ilhas; ensino   de   Geografia, 
representação   dos   continentes   e   
oceanos, localização   dos   hemisférios 
terrestres; compreensão das proporções entre 
terras e aguas no planeta; acondicionado em 
caixa de papelão. 

4687442 
1 

Unidade 
200 

07 

Kit Mapa Braille 
Definição: Material pedagógico de 
representação tátil que facilita a compreensão 
e aprendizagem dos alunos com deficiência 
visual em aulas de Geografia. 
Descrição: Material pedagógico adaptado; 
impresso: Kit mapa Braille em relevo para 
inclusão social composto por 1 Mapa Brasil e 1 
Mapa Mundi com contornos em relevo. 

5849071 
1 

Unidade 
200 

08 

Luminária com braço articulado 
Definição: Facilita   a   leitura   das   pessoas   
com   baixa   visão   proporcionando   um   
ambiente   mais ergonômico. 
Descrição: Luminária de mesa; de difusor em 
aço; altura total de aproximadamente 400 mm; 
com articulação da haste flexível; alimentação 
elétrica:  110 V; com uma lâmpada com rosca 
E27; para lâmpada incandescente de 60 W; 
eletrônica 25 W. 

3939693 
1 

Unidade 
200 

09 

Reglete de página inteira com punção 
Definição: Ferramenta que permite que o aluno 
com deficiência visual realize a escrita Braille 
de forma manual.  
Descrição: Reglete negativa 27 celas e 04 
linhas; prancheta em MDF; prendedor de papel 
em alumínio cromado; acompanha punção e 
prancheta. 

5845157 
1 

Unidade 
200 

10 

Plano Inclinado 
Definição: Prancheta de madeira mais alta que 
proporciona conforto e ergonomia aos alunos 
com baixa visão. 
Descrição: Produzido em MDF com presilhas 
metálicas; com dimensões mínimas de 
40x25cm; 5 níveis de inclinação. 

5437679 
1 

Unidade 
200 

 
2 - PRAZO DE ENTREGA 

 
Os bens deverão ser entregues em até 30 dias, contados do recebimento da 

requisição expedida pela Secretaria e assinadas pelo Gestor do Contrato ou outra 

área correspondente. 
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As entregas deverão ser realizadas na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 

564 - Bloco 10 - Barra Funda - São Paulo - Capital. 

 

As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação 

expressa do número do presente contrato, número do processo, bem como a 

identificação da CONTRATADA, deverão ainda conter a especificação dos itens, 

as quantidades, datas, horários, e endereço de entrega. 

 
As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que 

possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da 

CONTRATADA, inclusive fac-símile e correio eletrônico. 

 

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas diretas ou indiretas 

relacionadas ao fornecimento tais como: laudo do produto, embalagens, seguros, 

transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da 

entrega e da própria aquisição dos   produtos. 

 
3 - GARANTIA 
 
Os itens deverão ser entregues acompanhados de um manual operacional e um 

manual técnico, redigidos em português. 

 

Durante o período de garantia, deverão ser substituídos, sem nenhum ônus para 

o CONTRATANTE, peças ou partes defeituosas, salvo quando o defeito for 

provocado por uso indevido do produto, devidamente comprovado. 

 

Os itens deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) meses. 

 
Marcos Alexandre Schwerz 

Assessor Técnico de Gabinete IV 
 

S
D

P
C

D
D

C
I2

02
10

25
80

A

Assinado digitalmente por CELIA CAMARGO LEÃO EDELMUTH - SDPCD56164 em substituição a RICARDO GECIAUSKAS -
SDPCD56204 - 17/12/21 às 16:34:53.
Assinado com senha por REINALDO XAVIER MOREIRA - Diretor Técnico III / CSAGC - 17/12/2021 às 16:32:13 e AKITOSHI
YOKOYAMA - Executivo Público / CSAGC - 17/12/2021 às 16:58:39.
Documento Nº: 31110526-692 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31110526-692

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

404



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Secretaria de Estado dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência 
 

Avenida Mário de Andrade, nº 564 - Portão 10 
01156-001 - Barra Funda - São Paulo-SP 

PABX (11) 5212-3700 
 

RESOLUÇÃO SEDPcD- 04, de 25-02-2016 
 
 
Estabelece normas para aplicação das multas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02 
e na Lei Estadual nº 6.544-89, no âmbito da SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, usando 
suas prerrogativas legais e, com fundamento no artigo 3º do Decreto nº 31.138, de 09/01/1990, com 
a redação dada pelo artigo 2º do Decreto nº 33.701, de 22/08/1991, resolve: 

Artigo 1º - A aplicação das multas previstas nos artigos 79, 80, e nos incisos e parágrafos do artigo 
81 da Lei nº 6.544, de 22/11/1989; nos artigos 81, 86 e no inciso II do artigo 87 da Lei Federal nº 
8.666, de 21/06/1993; e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, no âmbito da 
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, obedecerá ao 
disposto nesta Resolução. 

Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, implicará em multa de 
15% (quinze por cento) sobre o valor do respectivo contrato ou instrumento equivalente, 
devidamente reajustado até a data da aplicação da penalidade, ou multa correspondente à diferença 
de preço decorrente de nova licitação realizada para o mesmo fim. 

Artigo 3º - A inexecução total do ajuste, sem prejuízo do disposto no artigo 86 da Lei Federal nº 
8.666/93, sujeitará o contratado à multa compensatória: 

I - de  20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento conexo, reajustado até a 
data da aplicação da penalidade, ou 
II  multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para o mesmo 
fim. 
 
Artigo 4º - A inexecução parcial do ajuste acarretará ao contratado multa compensatória de 20% 
(vinte por cento) calculada sobre o valor dos materiais não entregues, das obras ou serviços não 
executados, ou multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação, referente à 
parcela da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor. 

Artigo 5º - Entende-se como inexecução parcial o inadimplemento de cláusulas essenciais do 
contrato, que comprometa a conclusão de seu objeto. 

Artigo 6º - Pelo descumprimento injustificado de outras obrigações que não configurem inexecução 
total ou parcial do contrato ou mora no adimplemento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total faturado mensalmente pela Contratada, correspondente ao mês de ocorrência do 
ato ou fato irregular. 

Artigo 7º - O atraso injustificado na execução do serviço, obra ou fornecimento, sem prejuízo do 
disposto no §1º do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, 
calculada por dia de atraso e a sobre o saldo devedor, na seguinte proporção: 

I - até 10 dias, multa de 0,1% por dia de atraso; 
II - superior a 10 dias e até 20 dias, multa de 0,5% por dia de atraso; 
III - superior a 20 dias e até 30 dias, multa de 0,8% por dia de atraso; 
IV - superior a 30 dias e até 60 dias, multa de 1,0% por dia de atraso. 
Parágrafo único - nos casos de materiais não entregues, o atraso será contado a partir do primeiro 
dia útil subsequente ao término do prazo estabelecido para a entrega; 

Artigo 8º - As multas previstas nesta Resolução serão descontadas do primeiro pagamento 
eventualmente devido pela SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, ou da garantia do respectivo Contrato ou instrumento equivalente, após 
notificação escrita da Contratada, pela autoridade competente.  
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Parágrafo 1º - Se a multa aplicada for superior ao valor do primeiro pagamento, o excesso será 
descontado do pagamento seguinte e assim sucessivamente. 

Parágrafo 2º - Serão aplicados juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês às multas não 
recolhidas até o vencimento. 

Artigo 9º - O atraso superior a 60 (sessenta) dias será considerado inexecução parcial e ensejará a 
aplicação das multas estabelecidas no artigo 4º desta Resolução, sem prejuízo das demais sanções 
administrativas cabíveis, salvo se justificado mediante a ocorrência de caso fortuito ou de força 
maior superveniente à apresentação das propostas. 

Artigo 10 - O valor das multas terá como base de cálculo o valor da contratação, reajustado, e 
atualizado monetariamente pelo índice da UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, desde a 
data do descumprimento da obrigação até a data do efetivo recolhimento, e poderá ser descontado 
da garantia prestada, quando exigida, e/ou dos pagamentos pendentes. 

Parágrafo 1º - Não havendo garantia ou pagamento pendente, o valor da multa deverá ser recolhido 
pela contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da sanção aplicada. 

Parágrafo 2º - Decorrido o prazo estabelecido no §1º sem adimplemento da multa, será oficiada a 
Procuradoria Judicial, da Procuradoria Geral do Estado, para a propositura da medida judicial 
cabível. 

Artigo 11 - A não substituição, pela contratada, de material não aceito pela SECRETARIA DE 
ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, no prazo estabelecido no 
instrumento contratual, ensejará a aplicação de multa em conformidade com o artigo 3º desta 
Resolução, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término 
do prazo. 

Artigo 12 - O pedido de prorrogação do prazo de conclusão do objeto ou de qualquer etapa do 
serviço, obra ou fornecimento, somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados. 

Artigo 13  Aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei federal nº 8.666, de 21.06.93, na Lei Estadual 
nº 6.544, de 22.11.89 e na Lei federal nº 10.520, de 17.07.02 e suas alterações. 

Parágrafo 1º - A autoridade competente para aplicação das sanções, após o julgamento dos recursos 
ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, providenciará a sua imediata divulgação no sítio 
eletrônico "www.sancoes.sp.gov.br" considerando que o mesmo é acessado a cada 
licitação/contratação efetuada pela Administração. 

Parágrafo 2º - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outras, tampouco 
impedem a aplicação de outras sanções administrativas estabelecidas em lei. 

Artigo 14 - O infrator será notificado da imputação e do percentual máximo da multa cabível, para 
que se defenda no prazo de 05 (cinco) dias úteis, decorridos os quais a autoridade decidirá pela sua 
aplicação ou não e, se for o caso, o valor da multa devida. 
 
Parágrafo 1º - Da aplicação das multas prevista nesta resolução, caberá recurso à autoridade 
superior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Parágrafo 2º - Observadas as disposições desta resolução, a autoridade só deixará de aplicar a multa 
se verificado que: 
I - não houver a infração ou que o notificado não foi o seu autor; 
II - a infração decorreu de caso fortuito ou força maior. 
 
Artigo 15 - As disposições desta resolução aplicam-se, também às contratações realizadas com 
dispensa ou inexigibilidade de licitação. 
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Artigo 16 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
sobre todas as licitações que forem realizadas e contratos que forem celebrados a partir de sua 
vigência.  

Parágrafo único  O disposto nesta Resolução também deve ser aplicado aos contratos já assinados 
e os editais já publicados.  

 
Artigo 17  Fica revogada a Resolução SEDPcD nº 5, de 06-09-2010. 
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