
A PREFEITURA DE  SÃO  CAETANO DO SUL,
pessoa jurídica de direito público interno, devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob o n 59.307.595/0001-75, sito na Rua

Eduardo Prado n201, Bairro São José, na cidade de São Caetano

do Sul, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu

Prefeito, PAULO NUNES PINHEIRO, brasileiro, casado, médico,

portador da Cédula de Identidade RG n 53.211.211-8, inscrito

no CPF/MF sob o n 077.484.775-15 e pelo Secretário Municipal
de Saúde, MÁRIO RONALDO CHEKIN, brasileiro, casado, dentista,

portador da Cédula de Identidade RG n 3.663.550 e inscrito no
CPF/MF sob o n 233.958.857-04,doravante denominados

simplesmente "CONTRATANTE", e, de outro lado, a empresa IBG -
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, com sede na Av. Antonieta

Piva Barranqueiros, 150 - Bloco A - Distrito Industrial -

Jundiaí, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n

67.423.152/0001-78, Inscrição Estadual n 407.160.902.118,

neste ato representada por MARCOS ROGÉRIO BERNARDINO DA SILVA,
brasileiro, casado, bacharel em matemática, portador da Cédula

de Identidade RG n 17.062.657-X, inscrito no CPF/MF n
084.013.468-19, doravante denominada simple^mente "CONTRATADA",

as  quais, na  presença  das  tes^emunhas  ktíiante  nomeadas  e

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
CONTINUADO DE GASES E ABASTECIMENTO DOS
EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO^ COMODATO
DE TANQUES ESTACIONÁRIOS CRIOGÊNICOS,
CENTRAIS DE SUPRIMENTOS E BATERIA
RESERVA DE CILINDROS E SUAS RESPECTIVAS
MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS
PARA OS HOSPITAIS MÁRCIA E MARIA BRAIDO,
EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI E HOSPITAL
DE EMERGÊNCIA "ALBERT SABIN", QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA IBG
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, NO
VALOR DE R$ 448.999,00(QUATROCENTOS E
QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E
NOVENTA E NOVE REAIS).

Processo n 100.008/2013Contrato n 131/2014
Pregão Presencial n. 32/2014

(prefeitura 9Auniàpalde São Caetano do Sul
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Valor total do lote R$ 448

2.418,00

59.750,00

3.360,00

68.297,00

1.140,00

106.134,00
207.900,00

Valor
Total

RS

12,09

11,95

8,00

4,19

19,00

3,99
0,66

Valor
Unit.

RS

NITROGÊNIO GASOSO COM PUREZA
MÍNIMA DE 99,999/

OXIDO NITROSO MEDICINAL EM

CILINDRO

GAS CARBÔNICO SS/CO2 EM
CILINDRO

AR COMPRIMIDO MEDICINAL EM

CILINDRO

ACETILENO PARA SOLDA COM PUREZA

DE MÍNIMA 99% EM CILINDRO

OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL PARA
CILINDROS PEQUENOS, MÉDIOS E

GRANDES  PARA ATENDIMENTO DE
UBS, HOSPITAIS

OXIGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL

Descritivo

200

5.000

420

16.300

60

26.600
315.000

Qtd.

M3

KG

KG

M3

KG

M3

M3

Untd

07

06

05

04

03

02
01

Item

assinadas,resolvem firmar, como firmado têm o presente contrato

para a contratação de empresa para prestação de serviço de

fornecimento continuado de gases incluindo comodato, manutenção

preventiva e corretiva de tanques de abastecimento e

armazenamento, para os Hospitais Márcia e Maria Braido,

Euryclides de Jesus Zerbini e Hospital de Emergência ^Albert

Sabin" com back-up e cilindros, registros (manômetros,

reguladores e outros acessórios para leitura) a serem

fornecidos aos pacientes da rede pública Municipal e aos em

atendimento domiciliar, mediante as cláusulas e condições que

mutuamente aceitam e outorgam, que seguem:

CLÁUSULA. PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A Contratada obriga-se a prestação de serviços de

fornecimento continuado de gases e abastecimento dos

equipamentos de armazenamento, ao comodato de tanques

estacionários criogênicos, centrais de suprimentos e bateria

reserva de cilindros e suas respectivas manutenções preventivas

e corretivas para os hospitais Márcia e Maria Braido,

Euryclides de Jesus Zerbini e hospital de emergência "Albert
Sabin", conforme descrição constante Anexo I-A - Termo de

Referência e Especificações Técnicas do Edital Pregão

Presencial n 32/2014 e também proposta comercial anexada às

fls. 840/841 do Processo Administrativo n 100.008/2013, que

ficam fazendo parte integrante do presente, para todos os fins

e efeitos de direito;

LOTE 01
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1.2. O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou

acréscimos, mantidas as condições comerciais pactuadas,

mediante Termo de Aditamento, com base no parágrafo primeiro do

artigo 65, da Lei Federal 8666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1. 0 prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57 da Lei Federal

8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS) E

SERVIÇO(S
3.1.A CONTRATADA deverá prestar os serviços da seguinte forma:

3.2.Deverá ser fornecido Gás Acetileno para solda através do

abastecimento do único cilindro de propriedade da Administração

com capacidade de 9kg, não havendo necessidade de locação ou
cessão por regime de comodato; 3.3 A CONTRATADA deverá ceder e

instalar  a  titulo  de  comodato,  dois  tanques  estacionários

criogênicos,  para armazenamento  e  fornecimento de Oxigênio

Liquido Medicinal, obedecendo as Normas - 11725, 12188/2003 e

12274,  da Associação Brasileira de Normas Técnicas  (ABNT),

sendo  compostas  de  uma  unidade  de  suprimento primário,  o

tanque,  e  uma  unidade  de  suprimento  reserva,  central  de

cilindros,   da  seguinte  forma:   3.3.1.  01   (um)   tanque

estacionário criogênico com capacidade aproximada de 5.000m3, a

ser  instalado  nas  dependências  do  Hospital  Infantil  e

Maternidade Márcia Braido, situado na Rua Luiz Louzã, n 48,
Bairro Santa Paula - São Caetano do Sul - S.P.; e 3.3.2. 01

(um) tanque estacionário criogênico com capacidade aproximada

de 5.000m3, a ser instalado nas dependências do Hospital

Municipal de Emergências ^Albert Sabin", situado na Rua

Aurélia, n101, Bairro Santa Paula - São Caetano do Sul - S.P.;
3.4. Os gases medicinais fornecidos devem ser armazenados nos

tanques criogênicos (Oxigênio Liquido Medicinal) ou cilindros
transportáveis (quando aplicável) , segundo a Resolução RDC 50

de 21 de Fevereiro de 2002 da ANVISA; 3.5. A CONTRATADA deverá

instalar os tanques, centrais de suprimento e respectivas
baterias reservas serão realizadas exclusivamente pela

licitante contratada, no prazo máximo de 5 (cinco)U dias

contados  da  data de  assinatu^a do Contrato com

Estado de São Paulo
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previsto para no máximo 7 (sete) dias. 3.6. A CONTRATADA deverá

atender a todas as medidas de segurança necessárias à

instalação dos equipamentos bem como, às normas vigentes quanto

à localização e condições do ambiente da instalação de tais

equipamentos (RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002 da Agência

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA); 3.7. Os

profissionais envolvidos na instalação devem ser devidamente

qualificados, estando subordinados a um responsável técnico da

contratada, devidamente registrado no CREA. 3.8. A CONTRATADA

deverá fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessários

à instalação dos equipamentos e a instalação deverá ser

f*^ realizada pela mesma por meio de profissionais técnicos

qualificados. 3.9. Quando do descarregamento, os cilindros

devem ser estivados nos veiculos de maneira que não possam se
deslocar, cair ou tombar; 3.10. Os cilindros contendo produtos

de naturezas diferentes devem ser separados seguindo os
respectivos simbolos de risco. 3.10.1. Durante as operações de

descarregamento, os volumes devem ser manuseados com o máximo

cuidado e, se possivel, sem que sejam virados; 3.11. Juntamente

com a entrega e a instalação dos equipamentos, a licitante

CONTRATADA deverá entregar a CONTRATANTE documentação técnica e

de segurança e fornecer orientação quanto às regras de guarda e
exibição desses documentos; 3.12. Todo procedimento de

instalação será acompanhado pela equipe da CONTRATADA, sendo

emitido, ao final dos serviços relatório minucioso dos serviços

realizados.

nCLÁUSULA QUARTA: 4.1. A CONTRATADA será responsável pela

manutenção preventiva e corretiva das unidades dos tanques de

armazenamento e dos cilindros das centrais de reserva dos gases
medicinais devem seguir o estabelecido nas normas técnicas
vigentes; 4.2. A CONTRATADA deverá prestar a manutenção técnica

preventiva que contempla os serviços efetuados para manter os

equipamentos funcionando em condições normais, tendo como

objetivo diminuir as possibilidades de paralisações,

compreendendo: manutenção do bom estado de conservação,

substituição de componentes que comprometam o bom

funcionamento, modificações necessárias com objetivo de

atualização dos aparelhos, limpeza, regulagem, inspeção,

calibração e testes, entre outras ações que garantam a

operacionalização dos equipamentos; 4.3. A CONTRATADA deverá
prestar a manutenção técnica corretiva que contempj^ os

serviços  de  reparos  com a  fin^^ridad^^de elimyíar

Estado de São Paulo
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defeitos existentes nos equipamentos por meio do diagnóstico do

defeito apresentado, bem como, da correção de anormalidades, da

realização de testes e calibrações que sejam necessárias para

garantir o retorno do equipamento às condições normais de
funcionamento; 4.4. Juntamente com a instalação dos

equipamentos a CONTR^TADA deverá entregar cronograma detalhado

das atividades de manutenção preventiva para aprovação da

CONTRATANTE; 4.5. As manutenções técnicas preventivas deverão

ser efetuadas pela CONTRATADA em data e horário previamente

estabelecidos, de comum acordo, de modo que não interfiram nas

atividades de funcionamento das Unidades; 4.6. As manutenções

técnicas corretivas deverão ser efetuadas no prazo máximo de 90

(noventa) minutos, contadas a partir da comunicação feita pela

CONTRATANTE, por escrito ou telefone, devendo ser anotado o

dia, a hora e o nome da pessoa que recebeu a comunicação. O

serviço de manutenção corretiva deverá estar à disposição 24

horas por dia; 4.7. Durante as manutenções os técnicos da

CONTRATADA deverão utilizar dispositivos que garantam a
segurança total dos procedimentos e dos profissionais

envolvidos, sendo de responsabilidade da licitante contratada

providenciar tais dispositivos; 4.8. Qualquer procedimento de

manutenção, dos tanques criogênicos, da central de suprimento

ou das baterias de reserva não poderá interromper o suprimento
de gases às Unidades de Saúde, desta forma a CONTRATADA deverá

certificar-se das medidas necessárias para evitar interrupções;

4.9. Os profissionais envolvidos na manutenção devem ser
devidamente qualificados, estando subordinados a um Responsável

Técnico da CONTRATADA, com registro atualizado no CREA; 4.10. A

cada visita, tanto preventiva como corretiva os técnicos

deverão se reportar a CONTRATANTE os quais emitirão relatórios

minuciosos dos serviços realizados; 4.11. Os relatórios deverão

conter nomes e assinaturas dos técnicos da CONTRATADA que

executarem os trabalhos bem como dos responsáveis da

CONTRATANTE que deverão acompanhar tais serviços.

CLÁUSULA QUINTA: 5.1. No abastecimento dos Gases Medicinais a

CONTRATADA deverá seguir rigorosamente os prazos estabelecidos

pela CONTRATANTE, exceto em casos de emergências quando o

suprimento deverá ser realizado em no máximo 02 (duas) horas à

partir da sua solicitação; 5.2. Todas as entregas deverão ser

acompanhadas por funcionários da respectiva Unidade Contratan
em horário pré-determinado pelo gestor do contrato;

momento  anterior  ao  abastecime^^tõ  da  tanque/ criog
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CLÁUSULA SEXTA: 6.1. Todos os Gases transportados pela

CONTRATADA devem estar adequadamente classificados, marcados e

rotulados, conforme declaração emitida pela própria licitante

contratada, constante na documentação de transporte
(classificação, a marcação e a simbologia de risco e manuseio

são definidas na Resolução n420 de 12/02/2004 da Agência

Nacional de Transportes Terrestres - ANTT); 6.2. A marcação

deve ser exibida em cada equipamento (tanque) transportado de

forma visivel e legivel, colocada sobre um fundo de cor

contrastante à da superfície externa do equipamento (tanque) e

de estar localizada distante de outras marcações existentes.

Esta marcação é composta do nome apropriado do gás para

embarque e do número ONU correspondente, precedido das letras
"UN" ou ^ONU"; 6.3. 0 rótulo de classe de risco do gás

transportado deve estar afixado, de forma visivel, em cada

volume (tanque), próximo à marcação. Caso o volume tenha

dimensões tão pequenas que os rótulos não possam ser
satisfatoriamente afixados, eles podem ser colocados por meio

de uma etiqueta aplicada ao volume. Cada rótulo deve ter o
símbolo de identificação do risco, o número da classe ou

subclasse e grupo de compatibilidade e quando aplicável o texto
indicativo da natureza do risco. Além dos riscos aplicáveis á

substância o rótulo deve conter também os símbolos de manuseio
do volume; 6.4. Rótulos de risco devem estar também afixadcjs à

superfície exterior das unidades ^e^t^ã^sporte^/ de cargí

funcionário da CONTRATANTE deve efetuar a verificação do

manômetro do tanque e anotar a leitura em planilha de controle

especifica. A mesma verificação e anotação deve ser realizada

após o abastecimento do tanque, obtendo-se assim, por diferença

de volume a quantidade de gás abastecida; 5.4. Durante o

abastecimento dos tanques criogênicos os técnicos da CONTRATADA

deverão utilizar dispositivos que garantam a segurança total do

procedimento e dos profissionais envolvidos, sendo de

responsabilidade da licitante contratada providenciar tais

dispositivos; 5.5. Quando do abastecimento do(s) tanque(s)

criogênico(s) um funcionário da CONTRATANTE deverá acompanhar o

abastecimento e emitir comprovante respectivo das quantidades

de cada gás que foi fornecida, contendo a data do
abastecimento, o nome, o cargo, a assinatura e o número da

matricula do servidor da CONTRATANTE responsável pelo

recebimento e o nome e assinatura do profissional da licitante

contratada que efetuou o serviço.

(prefeitura íMunicipalde São Caetano do Sul
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0 transporte dos equipamentos e dos gases deverá ser realizado

pela licitante contratada em caminhões especiais, seguindo o

estabelecido no Decreto Lei n 96.044 de 18/05/88 do Ministério

dos Transportes e na Resolução n 420 da ANTT.

CLÁUSULA SÉTIMA: 7.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-á

integralmente pelo serviço a ser prestado nos termos da

legislação vigente, pelo abastecimento dos Gases Medicinais,

comodato dos equipamentos para suprimento e armazenamento dos

gases, bem como, pela manutenção preventiva e corretiva de tais

equipamentos e bateria reserva de cilindros, estabelecido nos

itens a seguir: 7.1.1. Garantir o abastecimento ininterrupto

dos gases medicinais nas quantidades estabelecidas, conforme

estabelecido em cronograma de entrega, o qual não fixará prazo

inferior a 05 (cinco) dias úteis para o inicio da instalação

do(s) tanque(s), central de suprimento e respectivas centrais

de reserva, cujo fornecimento se dará no prazo máximo de 07

(sete)  dias;  7.1.2.  Responsabilizar-se pelo  atendimento  às

chamadas para fornecimento de urgência no prazo máximo de 02

(duas) horas e às possiveis variações de demanda em
conformidade com o prazo de entrega estabelecido pela

Contratante; 7.1.3. Manter a disponibilidade de 24 horas no
atendimento de solicitações de entrega; 7.1.4. Responsabilizar-

se pelo transporte dos Gases Medicinais em veiculos apropriados

para transporte de cargas perigosas, seguindo a regulamentação

vigente no Brasil (Decreto Lei N. 96.044 de 18/05/88 do

Ministério dos Transportes e Resolução n 420 del2/02/2004 da

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT); 7.1.5.

Responsabilizar-se pelo transporte, carga e descarga dos

cilindros no local da prestação dos serviços, devendo os mesmos
serem transportados na posição vertical, em carrocerias de

ferro e em veiculos que contenham elevadores; 7.1.6. Portar e

apresentar a documentação constante do item 7.1.6. - Anexo I-A

Termo de Referência e Especificações Técnicas; 7.1.7.

Realizar a manutenção corretiva de qualquer equipamento de sua

propriedade, Gases Medicinais e Comodato de Tanques

criogênicos, central de suprimento, bateria de cilindros e

equipamentos/materiais complementares a esses sistemas,

inclusive com o fornecimento e troca imediatos das peças

necessárias para o seu perfeito funcionamento, sem restrição

ou limitação de chamadas, horário ou total de horas e sem ônus
adicionais à CONTRATANTE; 7.1.8. Realizar a manutenção tMpnica

preventiva  dos  equipamentos  d^^sua^xpropr^édade,

(prefeitura 9áuniápalde São Caetano do Suí
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:^do

criogênicos, central de suprimento, bateria de cilindros e

equipamentos/materiais complementares a esses sistemas, sem
interferir nas atividades de funcionamento das Unidades de

Saúde, conforme as exigências da legislação especifica vigente;

7.1.9. Efetuar a aferição e calibração de equipamentos como
válvulas de segurança e alivio, indicadores de nivel,

manômetros e reguladores; 7.1.10. Em casos de impossibilidade

de reparo dos equipamentos comodatados a licitante contratada

deve efetuar imediatamente a troca do equipamento por outro
similar sem nenhum ônus adicional a CONTRATANTE inclusive

quanto às perdas de gases decorrentes da respectiva falha;

7.1.11. Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios

de sua propriedade; 7.1.12. Fornecer produtos com todos os

dados técnicos, condições de temperatura, densidade e pressão,

identificação do grau de risco e das medidas emergências a
serem adotadas em caso de acidentes; 7.1.13. Entregar Gases

Medicinais com identificação da data de envase; 7.1.14. Dispor

de pessoal operacional qualificado para os serviços de

transporte, carga, descarga e abastecimento, devendo os mesmos

estar devidamente uniformizados e identificados por crachá;

7.1.15. Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços

de instalação e manutenção dos equipamentos comodatados, e

eventual equipamentos/materiais suplementares, devendo os

mesmos estar devidamente uniformizados e identificados por
crachá; 7.1.16. Manter Responsável Técnico pela instalação e

manutenção dos sistemas de armazenamento e distribuição dos

gases medicinais legalmente habilitado pelo Conselho Regional

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. (Resolução RDC
n. 189/03); 7.1.17. Executar as intervenções técnicas por meio

de técnicos especializados, instruídos e controlados pela

licitante contratada e as grandes intervenções na presença do
respectivo responsável técnico; 7.1.18. Responsabilizar-se pela

segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o
transporte e descarga dos gases, bem como durante a realização

dos serviços de manutenção do(s) tanque(s) e dos cilindros;
7.1.19. Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de sua

mão-de-obra das normas disciplinares e de segurança

determinadas pela Administração, provendo-os dos Equipamentos
de Proteção Individual - EPI que garantam a proteção da pele,

mucosas,via respiratória e digestiva do trabalhador; 7.1.20.
Instruir sua mão-de-obra quanto à prevenção de incêndios de

acordo com as normas vigentes e instituídas pela CIPA; 7.

Responder por danos causados diretam^rf^è^^ Administração^pu a

terceiros,  decorrentes de—sjoa culpa ou pol
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contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à

fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE; 7.1.22. Manter

os serviços de atendimento de entrega 24 horas para emergência;
7.1.23. Designar, por escrito, no ato do recebimento da

autorização de serviços, preposto(s) quem tenha(m) poder para
resolução de possíveis ocorrências durante a execução do
contrato; 7.1.24. Possuir e fornecer todo o ferramental e a

aparelhagem necessários à boa execução dos serviços, bem como
manter limpos e desimpedidos os locais de trabalho e/ou

equipamentos de sua propriedade, obedecendo aos critérios

estabelecidos pela Administração; 7.1.25. Verificar e conservar
as placas de advertência de riscos e de situações de emergência

bem como a sinalização de operação de carga, descarga e

abastecimento; 7.1.26. Responsabilizar-se por todas as peças,
componentes, materiais e acessórios a serem substituídos nos

equipamentos comodatados (sem ônus adicionais), devendo os

mesmos ser, obrigatoriamente, novos e de primeira linha,

conforme padrões ABNT e normas especiais complementares,
reservando-se à Administração o direito de rejeitar o material

ou peça que denote uso; 7.1.27. Assegurar a qualidade do Gás

Medicinal fornecendo à Administração, sempre que solicitado,

documentação de controle de amostras que garantam tal qualidade

com emissão de Certificado de Qualidade com assinatura do

responsável técnico; 7.1.28. Responsabilizar-se por todo o ônus

relativo ao fornecimento, inclusive fretes e seguros desde a
origem até sua entrega no local de destino; 7.1.29.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais ou civis resultantes da

execução do contrato; 7.1.30. Zelar pela limpeza e conservação

dos locais onde serão instalados os tanques criogênicos;
7.1.31. Não será permitida, em hipótese alguma, a transferência

das obrigações da licitante contratada a outros.

CLÁUSULA OITAVA: Cabe à CONTRATANTE: 8.1. Fornecer à licitante

contratada a primeira ordem de serviços, acompanhada do

cronograma de abastecimento na data de assinatura do contrato
e/ou documento equivalente. 0 cronograma de entrega não fixará

prazo inferior a 05 (cinco) dias úteis para o inicio da

instalação do(s)tanque(s), central de suprimento e respectivas
centrais de reserva, cujo fornecimento se dará no prazo máximo

de 07 (sete) dias; 8.2. Fornecer as informações sobre lo
horários para abastecimento; 8.3. Designar a área respo

pela  gestão  do  contrato  e  acomf5anhámêTi<o  dos/ se

(Prefeitura íMunicipaíde São Caetano do Sut
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disponibilizando os respectivos telefones de contato à

licitante contratada; 8.4. Utilizar e manter em perfeitas

condições de asseio e segurança os cilindros e o(s) tanque(s),

zelando pelo seu bom e perfeito funcionamento e conservação;

8.5. Permitir que funcionários habilitados e prepostos da

licitante contratada examinem os cilindros, o(s) tanque(s) e a

central de suprimento sempre que necessário, verificando a

observância das normas de suas utilizações; 8.6. Usar os

cilindros e o(s) tanque(s) em questão exclusivamente para
acondicionamento de Gases Medicinais, adquiridos da licitante

contratada, sob a pena de responder por perdas e danos na forma

da lei; 8.7. Utilizar somente o sistema de canalização das

Unidades, sendo vedada a conexão dos equipamentos a outros
sistemas de canalização não pertencentes à Contratante; 8.8.

Devolver à licitante contratada, os referidos equipamentos caso
por qualquer razão deixe de utilizá-los; 8.9. Não permitir a

intervenção de estranhos nas instalações dos equipamentos da

licitante contratada.

CLÁUSULA NONA: A fiscalização e controle da execução dos

serviços: 9.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e

exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à

CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma

restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais

ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou
por prepostos designados, podendo para isso: 9.1.1. Ordenar a

imediata retirada do local, bem como a substituição de

funcionário CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá. Que

embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência
na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 9.1.2.

Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer produto

químico, material ou equipamento de cujo uso considere

prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos

ou instalações, ou ainda, que não atenda as necessidades;

9.1.3. Executar mensalmente a medição dos serviços pelo

fornecimento mensal, descontando-se o valor devido, o

equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por
motivos imputáveis à licitante contratada, sem prejuizo das

demais sanções disciplinadas me contrato.

CLÁUSULA  DÉCIMA:  A  presente  contratação  é  destin

Secretaria Municipal de Saúde e a prestação dos serviços
ser efetuada de forma parc

(prefeitura ^unicipaC de São Caetano do Sut
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meses, 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, de acordo

com a necessidade da CONTRATANTE, nos locais especificados, nos

horários, prescrição e quantidades a serem determinados pela

Secretaria Municipal de Saúde em pedido especifico;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A prestação dos serviços contratados

correrá por conta e risco da CONTRATADA que também assumirá

integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos encargos
fiscais, comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos
compromissos assumidos neste contrato, não se obrigando a

CONTRATANTE a fazer-lhe restituições ou reembolsos de quaisquer

valores despendidos com estes pagamentos;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os serviços objeto do presente ajuste

só serão recebidos pela CONTRATANTE após as conferências de

praxe e aprovação da Secretaria Municipal de Saúde através do

Gestor do Contrato, munidos dos laudos de vistoria do local de

instalação do tanque e da central de cilindros;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Se, ao ser utilizado os produtos

fornecidos, for constatado defeito de qualquer natureza, ou que
seu uso não atenda satisfatoriamente, apesar da inspeção,

compromete-se a CONTRATADA a providenciar seu imediato reparo

ou a substituição, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Será de inteira responsabilidade da

CONTRATADA, a manutenção e o perfeito funcionamento de todos os

itens envolvidos no contrato, em especial, os tanques
estacionários, cilindros e registros os quais deverão ter

vistoria periódica dos equipamentos e suas instalações, bem
como orientação os usuários para o seu correto manuseio,

isentando-se de qualquer responsabilidade, nos casos de

manuseio errado por parte de terceiros não autorizados;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O presente contrato tem o valor global

de R$ 448.999,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil,novecentos
e noventa e nove reais), e os preços são aqueles constantes da

proposta da CONTRATADA, parte integrante do presente

instrumento;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Estão incluidos nos preço
impostos,   fretes,  combustivg^^ v^^õ~~^^
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tributos, encargos sociais, trabalhistas previdenciários,

fiscais e demais despesas decorrentes da execução do ora

ajustado;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: os pagamentos devidos pela CONTRATANTE

à CONTRATADA serão efetuados após a apresentação da Nota Fiscal

Fatura, a qual conterá as informações das Notas fiscais de

entrega, a qual será conferida e certificada pelo Gestor do

Contrato sua validação;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os preços serão irreajustáveis por

1 força do artigo 28 "caput" da Lei Federal n 8.666/93, pelo

prazo minimo de 12 (doze) meses, sendo que, na ocorrência de

prorrogação do prazo contratual, o reajuste será com base no

IGP-M-FGV, ou outro Índice que vier a substituí-lo, contado da

data do orçamento;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 0 ajuste ora pactuado, poderá ser

rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer

interpelação judicial ou extrajudicial, salvo motivo de força

maior, plenamente justificado a critério da CONTRATANTE, nos
seguintes casos: a) inadimplemento das cláusulas contratuais;

b) na falência ou manifesta impossibilidade da CONTRATADA

cumprir regularmente as obrigações assumidas; c) se a

CONTRATADA efetuar os serviços através de terceiros, sem a

^^    expressa anuência da CONTRATANTE;

CLÁUSULA VIGÉSIMA:  Ocorrendo arescisão por um dos motivos

enumerados, ficará a CONTRATADAsujeita ao pagamento de multa

no valor equivalente a 10% (dezpor cento) do valor até então

faturado;

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Pela inexecução parcial do ajuste,

ficará a infratora sujeita: a) advertência, por escrito, no

caso de pequenas irregularidades; b) multa de até 10% (dez por

cento) caso a CONTRATADA não cumprir rigorosamente as

exigências contratuais, salvo motivo de força maior,

devidamente reconhecido pela autoridade competente;

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Pelo atraso no cumprimento d^ps

prazos pactuados, ficará a e

Estado de São Paulo
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de mora de 1% (um por cento) ao mês de juros, sobre o valor do

contrato;

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As multas são independentes entre

si. A aplicação de uma multa não exclui a das outras, bem como

das demais penalidades previstas na Lei n 8.666/93 e

alterações posteriores;

CLÁUSULA  VIGÉSIMA  QUARTA:  0  valor  relativo  às  multas

eventualmente  aplicadas  será  deduzido  do  pagamento  que  a
CONTRATANTE  efetuar,  ou,  no  caso  de  impossibilidade,  será

^1     inscrito na Divida Ativa e cobrado judicialmente;

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: É vedada a cessão ou transferência

parcial ou total do objeto desta licitação;

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: A CONTRATADA deverá manter, durante

toda a execução contratual, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, às condições habilitatórias exigidas na

respectiva licitação;

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: 0 presente contrato foi firmado em

decorrência de processo licitatório na modalidade Pregão

Presencial n 32/2014 e Proposta Comercial da CONTRATADA

^^^ anexada ao Processo Administrativo n 100.008/2013, regulado

pela Lei Federal n 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto

Municipal n 9.459/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal n

8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA VIGÉSIMA  OITAVA:  As  despesas  com  a  execuçãodo

presente    onerará    a    dotação    orçamentária    den
02.12.01.10.302.0550.2.014.3.3.90.30.00; especificasda

CONTRATANTE;

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: Sendo o presente contrato de natureza

civil, nenhum outro direito, além dos constantes deste

instrumento, serão outorgados à CONTRATADA;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA : O Foro competente para dirimir as ques
oriundas do presente contrato é o daComar^a~deNSão Caetan

(prefeitura Municipalde São C^etano do Sul
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Testemunhas

MARCOS ROGIO BERNARDINO DA SILVA

IBG - Indústria Brasileira de Gases Ltda

E assim, por estarem de comum acordo, eu, Abigail

Montanher lavrei o presente termo, que lido e achado conforme,

vai devidamente assinado por duas testemunhas, a tudo presentes

para que o mesmo produza seus efeitos de lei e de direito.

São Caetano do Sul, 06 de julho de 2014.

Sul,  com  expressa  renúncia  de  qualquer  outro  por  mais

privilegiado que seja.

^prefeitura Municipalde São Caetano cio Sut
Estado de São Paulo



MARIO/RONALD<y CHEKIN
Secretsá^fo Municipal de Saúde

PAULO NUNEâ\PlRHíTÍ^O
Prefeito Municipal

a^p
(prefeitura Municipal de São Caetano do Sut

Estado de São Paulo

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Município de São Caetano do Sul.

Órgão ou Entidade: Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul

Contrato n (de origem): 131/2014 - processo n 100.008/2014

Contrato:    Prestação de Serviços de fornecimento continuado de gases e abastecimento dos

equipamentos de armazenamento, comodato de tanques estacionários criogênicos,centrais de suprimentos

e bateria reserva de cilindros e suas respectivas manutenções preventivas e corretivas para os Hospitais

Márcia e Maria Braido, Euryclides de Jesus Zerbini e Hospital de Emergência Albert Sabin.

Contratada: Empresa IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.

fy
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima

identificado, e cientes do encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de

instrução e julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas

formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e

decisões que vierem a ser tomadas, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial

do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado, de conformidade com o

artigo 90 da Lei Complementar n 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a

contagem dos prazos processuais.

São Caetano do Sul, 16 d^jülho de 2014.




