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 Extrato de Convênio
Processo: SDECT 447/2013
Convênio: 05/2014
Parecer CJ: 283/2013
Partícipes: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação - SDECTI e a Prefeitura Municipal de Cubatão.
Celebração de Convênio para Implantação do Programa 

EJA - Mundo do Trabalho
Cláusula Primeira - Objeto: Constitui objeto deste convênio a 

implantação do Programa EJA MUNDO DO TRABALHO, conforme 
Plano de Trabalho que integra o presente instrumento como Anexo.

Cláusula Quinta - Do Valor e Recursos: O Presente não 
contempla repasse de recursos financeiros.

Cláusula Sexta - Vigência: O prazo do presente será da 
data da assinatura até 31-12-2014, podendo ser prorrogado 
mediante lavratura de termo de aditamento, até o limite legal 
nos termos da Lei.

Data da Assinatura: 27-03-2014.
 Extrato de Termo de Aditamento de Convênio
Processo: SDECT: 48/2013
Convênio GSA: 069/2012
Parecer CJ/SDECTI: 039/2014
Partícipes: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciên-

cia, Tecnologia e Inovação - SDECTI e o Município de Itapira.
Cláusula Primeira: A cláusula quinta do Convênio passa a 

ter a seguinte redação:
“Cláusula Quinta - Do Prazo e Vigência: O prazo de vigência 

do presente é de 12 (doze) meses contados da data da sua 
assinatura”

Cláusula Segunda: O anexo II-A-Cronograma Físico-Finan-
ceiro, que integra o presente Termo de Aditamento, passa a vigo-
rar em substituição ao Anexo II - Cronograma Físico-Financeiro 
do termo do Convênio ás fls. 185, dos autos SDECT 48/13.

Cláusula Terceira: Permanecem em vigor as demais cláusu-
las não alteradas no presente.

Data da assinatura: 27-03-2014.

do Gabinete do Secretário de fls. 32/33vº e 53/55; e da Chefia 
de Gabinete de fls. 56, AUTORIZO, com fundamento no inciso II 
do art. 1º do Decreto 59.215/2013, a formalização do convênio 
em referência.

 Despacho da Chefe de Gabinete, de 28-03-2014
Processo: 13/2014
Interessado: SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO
Assunto: PROJETO EXECUTIVO DO ENTORNO URBANO DO 

EDIFÍCIO DO NÚCLEO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - JAGUARÉ

À vista dos elementos que instruem estes autos, especial-
mente as justificativas da SCTI (fls. 81/82, fls. 199/200 e fls. 
218/219), bem como do DAF (fls. 124/127, 194/198, 216/216vº 
e 255/255vº), o Parecer CJ/SDECTI 48/2014 (fls. 131/144), as 
manifestações da AGS (fls. 201/211 e fls. 256/259) e reserva de 
fls. 128/129:

1. AUTORIZO a abertura de processo licitatório, sob a moda-
lidade Concorrência com Inversão de Fases para contratação de 
pessoa jurídica para execução de obras e serviços de engenharia 
no entorno do Parque Tecnológico de São Paulo - Jaguaré;

2. APROVO o Edital de Concorrência com Inversão de Fases 
SDECTI 001/2014 e seus anexos, de fls. 223/254, bem como 
os Projetos Executivos de fls. 05/41, a Planilha Orçamentária/
Cronograma Físico-Financeiro de fls. 42/44;

3. DESIGNO o Engenheiro Civil Cleber Alves do Bem - CREA 
5.062.353.585 representante da Administração para acompa-
nhamento e fiscalização do contrato a ser firmado;

4. DESIGNO, para compor a Comissão Julgadora da Licita-
ção: Presidente: Antonio Roberto Vicentim (DAF), Componentes: 
Mauro Souza Praça Filho (SCTI), Yoko Miyazono Alves Pinto 
(AGS) e Maria de Fátima Bezerra Veiga (CSAGC) e, para prestar 
Suporte Técnico, Cleber Alves do Bem (SCTI) e Danilo Ribeiro de 
Aguiar (CEETEPS).

Art. 7º. Ao término do regular processo administrativo, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, a multa aplicada 
será descontada da garantia do respectivo contratado.

§ 1º. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, o contratado responderá por sua 
complementação, mediante descontos nos pagamentos even-
tualmente devidos pela Administração até sua total quitação.

§ 2º. Inexistindo pagamentos a serem realizados, o con-
tratado recolherá o valor ao cofre público estadual, na forma 
prevista na legislação em vigor.

§ 3º. Decorrido o prazo estabelecido sem o pagamento 
da multa aplicada serão adotadas as providências pertinentes 
voltadas à sua cobrança judicial.

Art. 8º. As multas de que trata esta Resolução serão apli-
cadas sem prejuízo da cominação das demais sanções adminis-
trativas previstas na Lei Federal 8.666, de 1993, na Lei Federal 
10.520, de 2002 e na Lei Estadual 6.544, de 1989.

Art. 9º. Os editais de licitação deverão fazer menção expres-
sa às normas estabelecidas nesta Resolução, cujo texto deverá 
integrar os respectivos editais e contratos, na forma de anexo.

Art. 10. As disposições desta Resolução aplicam-se também 
às contratações resultantes de procedimentos de dispensa ou de 
inexigibilidade de licitação.

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua 
publicação, ficando revogada a Resolução SCTDE -1, de 22-02-
1994.

 Despacho do Secretário, de 27-03-2014
Processo: SDECT 447/13
Interessados: Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico 

e Profissionalizante e o Município de Cubatão
Assunto: Celebração de Convênio para Implantação do 

Programa EJA - Mundo do Trabalho
À vista dos elementos constantes do presente, em especial 

o Parecer CJ/SDECT 283/2013 de fls. 13/21; as manifestações 
da Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissio-
nalizante de fls. 02/03v°, 10/11, 28/29vº e 40/41, da Assessoria 

III - em se tratando de serviços contínuos: multa de 20% por 
dia de inexecução, calculados sobre o valor diário do contrato.

Art. 5º. A inexecução total do contrato sujeitará o contrata-
do à multa de mora, observado o seguinte:

I - em se tratando de compras ou de prestação de serviços contí-
nuos ou não: multa de 20% incidente sobre o valor global do contrato;

II - em se tratando de execução de obras ou serviços de 
engenharia ou de serviços contínuos:

a) para contratos com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil 
reais): multa de 20% incidente sobre o valor global do contrato;

b) para contratos com valor de R$ 100.000,01 (cem mil reais 
e um centavo) até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais): multa 
de 15% incidente sobre o valor global do contrato;

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

Art. 6º. Configurada a ocorrência de hipótese ensejadora 
de aplicação da penalidade de multa, o adjudicatário ou o 
contratado será notificado para, querendo, apresentar defesa 
prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia 
subsequente à data da sua notificação.

§1º. Recebida a defesa, a autoridade competente deverá se 
manifestar motivadamente sobre o acolhimento ou rejeição das 
razões apresentadas, concluindo pela aplicação ou não da pena-
lidade, dando ciência inequívoca ao adjudicatário ou contratado.

§ 2º. A decisão que dispuser sobre a aplicação da multa será 
publicada no Diário Oficial do Estado e deverá conter o respec-
tivo valor, o prazo para seu pagamento e a data a partir da qual 
o valor da multa sofrerá correção monetária.

§ 3º. O adjudicatário ou o contratado será notificado da 
decisão, da qual caberá recurso a ser apresentado no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação.

§ 4º. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial do 
Estado, sem prejuízo da notificação do adjudicatário ou contratado.
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