
NOV~ 
ESPEMNCA 

ASSOCIA<;AO FILANTROPICA 

CONTRATO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PREST ACAO 
DE SERVICOS DE FORNECIMENTO 
COM MANUTENCAO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE GASES MEDICINAi$ 
PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL 
SAO JOA.O BATISTA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A ASSOCIACAO 
FILANTR6PICA NOVA ESPERANCA 
E MLX COMERCIO DE GASES L TDA-
ME 

ASSOCIA(;AO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA, pessoa juridica de direito privado, 

com sede na Av. Felipe Uebe, 423 - Parque Turf Club - Campos dos Goytacases Cep 

28.013-140, inscrita no CNPJ 06.058.863/0001-04, neste ato por sua Diretora Presidente 

Sra. Claudia Marta Pessanha de Souza, brasileira, portadora do CPF 044.970.797-08 e 

do RG 11.042.666-5, doravante denominado CONTRATANTE e MLX COMERCIO DE 

GASES L TDA-ME, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rodovia Mario Covas 

BR - 101 s/n°, Quadra 01-Lote 11,Aldeia da Prata, ltaborai-RJ - Cep: 24858-088, inscrita no 

CNPJ sob o n°17.532.435/0001-06, representada neste ato por seu socio representante Sr. 

Edivaldo Mezine Coelho, inscrito no CPF sob n° 01045867705, doravante denominada 

CONTRATADA em atendimento ao Contrato de Gestao N° 142/2019/SMS/PMVR/FMS, 

firmado entre a Secretaria Municipal de Saude de Volta Redonda e a Associa~ao 

Filantropica Nova Esperan~a. a ser executado no Hospital Sao Joao Batista - Volta 

Redonda -(RJ), assinam o presente contrato que sera regido pelas seguintes clausulas e 

condi¢es: 

CL.4USULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1-Constitui objeto deste Contrato a execU<;:ao pela CONTRA TADA da 

servi9os de maneira ininterrupta 24h por dia 7 dias por semanano fornecimen o de gases 



medicinais· fornecimento d . • . 1· 'd t . • . . · e oxIgerno IquI o por anque cnogernco com respectIva central 

de reserva de cilindros (backups), com instala9ao e montagem do sistema; Fornecimento de 

Central de Ar comprimido medicinal, execu9ao DUPLEX, suprimentos primarios e 

secundarios totalmente redundantes e independentes, opera9ao automatica por diferencial 

de pressao demandada e automatizada atraves de micro controlador PLC; 

FornecimentodeCentral de vacuo medicinal, execu9ao DUPLEX, suprimentos primarios e 

secundarios totalmente redundantes e independentes, opera9ao automatica por diferencial 

de pressao demandada e automatizada atraves de microcontrolador PLC; fornecimento de 
oxigenio gasoso em cilindros, ar medicinal em cilindros; fornecimento de nitrogenio; 
fornecimento de gases medicinais especiais: gas di6xido de carbono (CO2

), gas nitrogenio 

(N2) , gas nitroso (N20), gas nitrico(NO), gas acetileno (C2H2) em cilindros, em conformidade 
com a Resolu9ao RDC n° 50 de 21.02.2002, da ANVISA, ABNT-NBR 12.188/2012, NBR 
13.587/98 e demais normas para o atendimento ao Hospital Sao Joao Batista - Volta 

Redonda - (RJ), sob atual gestao do CONTRA T ANTE. 

Paragrafo 0nico - Os servi9os serao executados com obediencia rigorosa, fiel e integral de 

todas as exigencias, normas, itens, elementos, condi9oes gerais e especiais contidas no 

presente contrato. 

ClAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 

2.1- O contrato vigera pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data da 

assinatura,podendo ser renovado por igual periodo nos mesmos moldes, desde que 
economicamente interessante a CONTRA TANTE, enquanto estiver em vigencia o Contrato 

de Gestao N° 142/2019/SMS/PMVR/FMSdesde que nao haja manifesta9ao por escrito por 

uma das partes, com antecedencia de 30 (trinta) dias, facultado as partes a sua rescisao a 

qualquer tempo; 
Paragrafo Primeiro: Na hip6tese de haver a renova9ao do contrato de gestao N° 

142/2019/SMS/PMVR/FMS a CONTRATADA tera prioridade para continuidade da 

presta9ao do servi90 objeto deste CONTRATO, que sera formalizada atraves d 

Aditivo, desde que a manuten9ao seja benefica para a CONTRA T ANTE. 



Paragrafo Segundo: Nas considera9oes supramencionadas, sera juntado relat6rio de lavra 

do respectivo fiscal da CONTRA T ANTE em que discorra sobre a execu9ao do contrato com 

informa¢es de que os servi9os tenham sido prestados regularmente. 

CLAUSULA TERCEIRA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGA~OESDA CONTRATANTE 

3.1- Exigir o cumprimento de todas as obriga9oes assumidas pela CONTRATADAde acordo 

com as clausulas contratuais. 
3.2- Realizar os pagamentos devidos a CONTRA TADA, pelos servi9os efetivamente 

executados, nas condi9oes estabelecidas neste CONTRA TO. 
3.3-Efetuar as reten9oes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal da CONTRA TADA, 

no que couber, de acordo com a legisla9ao pertinente. 
3.4-Fornecer a CONTRA TADA informa9oes e demais elementos que possuir pertinentes a 

execu9ao do presente CONTRATO. 
3.5-Permitir que funcionarios habilitados e prepostos identificados da CONTRA TADA 

examinem o equipamento disponibilizado sempre que necessario, verificando a utiliza9ao e 

o estado de opera9ao do mesmo. 
3.6- Executar a fiscaliza9ao do contrato promovendo, atraves de seu representante, o 

acompanhamento e a fiscaliza9ao dos servi9os, os aspectos quantitative e qualitative, 

anotando em registro pr6prio as falhas detectadas e comunicando a CONTRA TADA as 

ocorrencias de quaisquer fatos que, a seu criterio, exijam medidas preventivas ou corretivas 

por parte desta. 
3.7-Utilizar e manter o equipamento locado de acordo com as instru9oes da CONTRATADA, 

em perfeitas condi9oes de uso, zelando pelo seu perfeito funcionamento e conserva9ao. 

3.8- E vedado a CONTRA TANTE e seu representante exercer poder de mando sabre os 

empregados da CONTRA TADA reportando-se somente a seus prepostos e responsaveis. 

3.9- Dar ciencia a seus colaboradores das informa9oes a serem seguidas quanta a correta e 

segura utiliza9ao doservi90 disponibilizado. 
3.10- Permitir que funcionarios habilitados e prepostos identificados da CONTRA TADA 

tenham, sempre que necessario, livre acesso as dependemcias da unidade para a perfeita 

execu9ao do presente. 



3.11-Comunicar imed· t . . Ia amente por escnto a CONTRATADA toda e qualquer irregularidade, 
im · prec,sao ou desconformidade verificada na execu9ao do CONTRATO. 

3.12 -Atestar nas notas fiscais a efetiva presta9ao dos servi9os. 

ClAUSULA QUART A: DOS DIREITOS E OBRIGACOES DA CONTRA TADA 

4.1- A CONTRATADA compromete-se a manter sigilo absolute sobre informa96es tecnicas, 

comerciais e financeiras adquiridas em razao da implementa9ao do presente contrato, sob 

pena de sujeitarem-se as penalidades civis e criminais cabiveis. 
4.2-A CONTRA TADA nao podera ceder ou transferir total ou parcialmente a execu9ao do 

servi90 para terceiros, sem a previa e expressa autoriza9ao escrita da CONTRA TANTE. 
4.3-A CONTRA TADA se responsabiliza por toda e qualquer obriga9ao fiscal e tributaria 

decorrente do presente contrato e que legalmente lhe caiba. 
4.4-A CONTRA TADA respondera individualmente por quaisquer perdas e danos, materiais 

ou pessoais, oriundos de suas respectivas a96es ou omissoes, da qualidade do servi90 

prestado, bem como dos profissionais a si vinculados, que venham a ser causados aos 

pacientes ou terceiros, sendo de responsabilidade exclusiva e indelegavel da 

CONTRA TADA responder perante terceiros e a CONTRA TANTE. 
4.5-A CONTRA TADA se compromete a requerer a exclusao do polo passive da 

CONTRA T ANTE em qualquer demanda judicial que figure como litisconsorte passive 

aquela, bem como assumir integralmente qualquer condena9ao, ressarcindo a 

CONTRA T ANTE os custos incorridos por conta dessa demanda. 
4.6-Em qualquer demanda judicial que seja movida exclusivamente em face da 

CONTRA TANTE, a CONTRA TADA se compromete aceitar a interven9ao de terceiro, na 

modalidade que for pertinente ao rito processual, com o objetivo de assumir a 

responsabilidade dos atos decorrentes da presta9ao do objeto do contrato, ou assumir o 

cumprimento integral de eventual condena9ao. 
4.7-Caso haja processes judiciais ou administrativos que possam vir a resultar riscos a 

CONTRA TANTE, a CONTRA TADA nao se opora a reten9ao dos valores que lhe seriam 

repassados, no limite do montante envolvido na demanda, ate que haja a conclusa o 

processo administrativo ou judicial. 



4-8-A CONTRA T ANTE podera rejeitar os servi9os prestados de maneira incontestada pela 

CONTRA TADA e tecnicamente comprovada, em desacordo com as especifica9oes deste 

Contrato, obrigando-se a CONTRATADA, a refaze-los ou corrigi-los. 
4.9-A CONTRA TADA obriga-se a realizar as suas atividades utilizando profissionais 

especializados, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 

toda a legisla9ao que rege os neg6cios juridicos e que lhe atribua responsabilidades. 
4.10-A CONTRATADA devera apresentar relat6rio de servi9os, para efeito de conformidade 
da CONTRA T ANTE perante os 6rgaos de controle, nos moldes determinados por esta, no 

primeiro dia util subsequente ao mes da efetiva prestayao dos servi9os contratados. 

Cl.AUSULA QUINTA: DA REMUNERAC,AO E CONDIC,OES DE PAGAMENTO 

5.1-A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela loca9ao do objeto deste Contrato o 

valor mensal de R$ 70.000,00 (sessenta mil reais) . 
5.2- No valor acima estarao incluidas todas as despesas com material de consume, frete, 
premio de seguro, taxas, inclusive de administra9ao, emolumentos e quaisquer despesas 
operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, 

despesas e obriga9oes financeiras de qualquer natureza e outras despesas, diretas e 

indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos servi9os, inclusive lucro, necessaries a 
perfeita execu9ao do objeto, durante todo o periodo de vigencia do presente contrato. 
5.3-Para a efetiva9ao do pagamento, devera a CONTRATADA apresentar, mensalmente, 

acompanhada da Nota Fiscal de Servi9os, Relat6rio dos Servi9os Prestados, bem como as 

Certidoes Negativas de Debito expedidas pelo: INSS, FGTS, Receita Federal, Fazendas 

Estadual, alem da comprova9ao da regularidade na contrata9ao dos funcionarios que 
prestam o serviya, da mesma forma que deve ser comprovada a regularidade no pagamento 

dos salaries e encargos decorrentes. 
5.4- A ausencia da apresenta9ao dos documentos referentes ao item anterior ensejara a 

reten9ao do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que s6 podera ser realizado 

mediante a regulariza9ao da falta. 
5.5-A emissao da nota fiscal sera precedida do recebimento efetivo do servi90. 



S.S-Havendo erro na apresenta9ao da nota fiscal ou qualquer circunstancia que impe9a a 

liquida9ao da despesa o pagamento sera sobrestadoate que a CONTRA TADA providencie 

medidas saneadoras. 
5.7 · 0 pagamento do valor mensal previsto na clausula 5.1 fica condicionado ao repasse 

pela Secretaria Municipal de Saude de Volta Redondados valores previstos no 

CONTRATO DE GESTAO N° 142/2019/SMS/PMVR/FMSnao arcando a CONTRATANTE 

com qualquer penalidade no caso de atraso ou inadimplemento por parte da Secretaria 

Municipal de Saude de Volta Redonda. 
5.8-Podera ser efetuada glosa no pagamento, resguardado o direito do contradit6rio e da 

ampla defesa, sempre proporcional a irregularidade verificada e sem prejuizo das san9oes 

cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA nao produziu as atividades acordadas, nao 
as desempenhou com a qualidade exigida ou deixou de fornecer materiais e equipamentos 

para a perfeita execu9ao dos servi9os. 
5.9-Fica estabelecido que, em caso de aumento ou diminui9ao da demanda de servi9os, 

desde que com expressa autoriza9ao da CONTRA TANTE, o valor do presente CONTRA TO 

podera ser revisto para atender o equilibrio economico e financeiro do mesmo. 
5.10 - Todos os tributos e encargos sociais e previdenciarios, legalmente atribuiveis e 

incidentes sobre os servi9os prestados pela CONTRA TADA, serao suportados pela mesma. 

Cl.AUSULA SEXTA: DA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS 

6.1 FORNECIMENTO DE OXIGENIO LiQUIDO PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGENIO 

MEDICINAL E RESPECTIVOS CILINDROS DE BACKUP 

lnstala9ao e montagem do tanque criogenico, em comodato, para armazenamento do 

oxigenio medicinal com pureza minima de 99%. 0 sistema deve ser compostopor: 

a) Tanque Criogenico Estacionario, responsavel pelo acondicionamento do produto na forma 

liquida a baixissima temperatura. Estes tanques deverao estar em boas condi9oes de uso, 

devem possuir casco interno em a90, sistema de isolamento termico, casco protetor externo 

em a90 carbono, valvulas de seguran9a (alivio), valvulas redutoras de pressao, sistema de 

valvula pressao diferencial ou similar para comuta9ao automatica e manual e 

suprimento primario e a central de reserva (backups), sistema de purga 

0 



anticongelamento; 

b) 0 Tanque Criogenico Estacionario para armazenagem do oxigenio Hquido devera possuir 

a declara9ao relativa a capacidade de carga, medidas, testes peri6dicos de seguran9a, 

devidamente atestado par profissional responsavel, com a comprovac;ao do recolhimento da 

Anota9ao de Responsabilidade Tecnica -ART/CREA; 

c) 0 Tanque Criogenico Estacionario devera estar acompanhado de tabela sabre a leitura 

do manometro diferencial (expressa em polegadas de H20 ou unidade equivalente) com a 

quantidade de gas disposta em metros cubicos, na condic;ao"standard"; 

d) Deve possuir vaporizador atmosferico responsavel pela gaseificac;ao do produto, bem 

coma monitoramento remoto de vazao, pressao e telemetria, alarmes para niveis criticos 

deabastecimento; 

e) Para a central de reserva de cilindros (backups) de oxigenio gasoso medicinal, fornecida 

em comodato, deve possuir valvulas reguladoras de pressao; devem possuir 02 (dais) 

ramais coma capacidade para suprir, em caso de falhas do tanque, as demandas das 

unidades, garantindo o fornecimento ininterrupto. Os cilindros para o backup deverao ser 

entre 7m3 a 10m3, gas comprimido, oxigenio gasoso, inodoro, 31,99 G/MOL tear minima de 

99% VN para usomedicinal; 

6.2 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL E AR MEDICINAL (cilindro 

de transporte) 

a) Para os cilindros de transporte, fornecido em regime de comodato, deverao ser entre 

0,6m3 a 6m3; gas comprimido, oxigenio gasoso, inodoro, 31,99 G/MOL, tear minima de 99% 

VN para uso medicinal, que deverao ser entregues nas unidades hospitalares e deverao 

estar lacrados. 

b) Para os cilindros de transporte, fornecidos em comodato, deverao ser entre 0,6m3 a 6m3
; 

ar medicinal sintetico gasoso para uso medicinal, gas comprimido, inodoro, oxigenio 20,4% a 

21,5%, nitrogenio em balan90 e deverao estar lacrados para usomedicinal. 

c) Para os cilindros fornecido em regime de comodato, deverao ser entre 7m3 a 10m3
; 

comprimido, oxigenio gasoso, inodoro, 31,99 G/MOL, teor minimo de 99% VN 



medicinal, que deverao ser entregues nas unidades hospitalares e deverao estar lacrados. 

6.3 - FORNECIMENTO DE CENTRAL DUPLEX DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E 

V Acuo CLiNICO 

A) Central de Ar comprimido medicinal, execu9ao DUPLEX, suprimentos primario e 

secundario totalmente redundantes e independentes, opera9ao automatica por diferencial de 

pressao demandada e automatizada atraves de micro controlador PLC, sistema de gera9ao 

a partir de compressores tipo PARAFUSO LUBRIFICADO, sistema de tratamento de Ar 

totalmente duplicado com Filtros Cicione, Pre filtro Coalescente, P6s Filtro ultra fino 0,001 
Micron, Secadores por Refrigera9ao, Purificador de Ar por Adsor9ao, Catalisador (CO > 

CO2) e Filtros de CarvaoAtivado. 
Tubulao de interliga9ao em a90 inox 304L, valvulas de isolamento para manuten9ao tipo 

esfera tripartida em a90 inox 304, Reguladores de pressao para estabilizar a pressao em 6,5 

BAR, sensor online de ponto de Orvalho (-45°C). 
Montado em container de Aluminio (Outdoor) a prova de intemperies com capacidade de 

redu9ao de ruido em 10 Dba. lmprescindivel 
Sistema Plug and Play, pronto para operar, bastando apenas conectar a rede eletrica e 

tubulayao de Ar existente. 
Equipamento em conformidade com as normas ANVISA-RDC50 e ABNT NBR 12188. 

Dados Especificos: 
Capacidade de produyao: 50 m3 / h Potencia Compressor: 22 Kw 220V-60Hz 

Vazao nominal: 200 M3h - Cada Compressor 
Pressao final: 8 BAR (saida compressor) - 6,5 Bar Ap6s regulador de pressao Ruido: 75Dba 

1x - Container em aluminio (Outdoor), a prova de intemperies, acabamento termo acustico e 

exaustao mecanica e sensor contra incendio, para acondicionar todos os componentes da 

central. 
2x- Compressor tipo PARAFUSO LUBRIFICADO 1x- Secador de Ar por refrigera9ao (-5° 

2x - Filtro tipo Cicione com dreno eletr6nico 



2x - Pre Filtro Coalescente 0,01 Micron com indicador de satura9ao e dreno automatico 2x -

Pre filtro ultra fino 0,001 Micron com indicador de satura9ao e dreno automatico 2x - Filtro 

tipo carvao ativado para remo9ao de adores de 6Ieo e vapores. 

2x - Purificador de Ar Medicinal por adsor9ao e filtro catalisador para garantir o ponto de 

orvalho e conversao de CO em CO2 
1x Reservat6rio de Ar 8 BAR, capacidade 250 Litros fabricado conforme NR 13 e com 

certifica9ao lnmetro, com dreno eletronico e valvula de seguran9a. 
1x Paine! de comando inteligente com IHM, realiza o gerenciamento automatico do sistema 

(lnversao automatica dos compressores, alarmes e sistema de piano de manuten9ao 

eletronico) sinaliza9ao visual de sonora dos alarmes, chave para acionamento manual ou 
automatico das bombas e botao de emergencia.Eletrica: disjuntores, contatores, prote9ao de 

surto e rele de falta de fase. 

PARTIDA TIPO SOFT START 

B) Central de vacuo medicinal, execu9ao DUPLEX, suprimentos primario e secundario 

totalmente redundantes e independentes, opera9ao automatica por diferencial de pressao 

demandada e automatizada atraves de micro controlador PLC, sistema de gera9ao a partir 

de motobombas rotativas tipo PALHETA LUBRIFICADA e totalmente !SENTA DE AGUA, 

bateria dupla de filtros de admissao e filtros bacteriol6gicos com sistema de valvulas de 

bloqueio individuais, montado em Container de aluminio (OUTDOOR) a prova de 

intemperies e com capacidade de redu9ao de ruido em 10Dba, Tubula9ao de interliga9ao 
em a90 inox 304L, reservat6rio montado na posi9ao horizontal fabricado conforme NR13 e 

com certifica9ao INMETRO, sistema Plug and Play, pronto para operar, bastando apenas 

conectar a rede eletrica e tubula9ao de vacuoexistente. 
Equipamento em conformidade com as normas ANVISA-RDC50 e ABNT NBR 12188. 

Dados Especificos: 

Capacidade de produ9ao: 48 m3
/ hora 

Potencia bomba: 3,7 Kw (5HP) 220-380V-60Hz 

Vazao nominal: 180M3h -Cada bomba Pressao final: 0,5 mbar- -760mmhg Rui 



1x - Container em aluminio (Outdoor), a prova de intemperies, acabamento termo acustico e 

exaustao mecanica e sensor contra incendio, para acondicionar todos os componentes da 

central. 2x - Motobomba de vacuo, tipo Palheta lubrificada 

2x - Filtro de admissao 

2x - Filtro Bacteriol6gico elemento em a90 inox 316L 0,001 Micron, com frasco coletor de 

material contaminado, indicador de satura9ao e certificado de conten9ao de bacterias. 

2x Vacuostato, sendo um principal e um reserva. 
1x Reservat6rio de Vacuo 250 Litros fabricado conforme NR 13 e com certifica9ao lnmetro. 

1x Painel de comando inteligente com IHM, realiza o gerenciamento automatico do sistema 

{lnversao automatica das bombas, alarmes e sistema de piano de manuten9ao eletronico) 

sinaliza980 visual de sonora dos alarmes, chave para acionamento manual ou automatico 

das bombas e botao de emergencia. 
Eletrica: disjuntores, contatores, prote9ao de surto e rele de falta de fase 

PARTIDA DIRETA 
- Painel de comando com INVERSOR DE FREQUENCIA, Velocidade de opera9ao variavel e 

economia deenergia. 

- Monitoramento remoto(Telemetria) 

Dimensoes do Equipamento: 

(CxlxA): 1350 x 1700 x 2450 mm 

6.4 · FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS ESPECIAIS 
a) Os cilindros de gases especiais medicinais deverao ser: Gas di6xido de carbono medicinal 

(CO2) com pureza de 99,99%, grau 4.5- em regime de comodato, cilindros com capacidade 

entre 4,5 kg a 28kg; Gas nitrogenio (N2) com pureza de 99,996%,grau4.6 - em regime de 

comodato, cilindros com capacidade entre 4,5 m3 a 9 m3
; Gas 6xido nitroso (N20) com pureza 

de 99,5%, em regime de comodato, cilindros com capacidade entre 4KG a 33KG; Gas 6xido 

nitrico (NO) em regime de comodato, cilindros com capacidade de aproximadamente 3m3
; 

Fornecimento de Gas acetileno (C2H2) , cilindros em regime de comodato com capacidade 

aproximadamente de 7,7 Kg 



b} Os produtos (os gases medicinais especiais) deverao ser novos e deverao estar 

devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos de transporte manuseio, 

acompanhados das respectivas notas deentregas. 

FORNECIMENTO DE OXIGENIO LiQUIDO MEDICINAL POR TANQUE CRIOG ENICO E RESPECTIVOS CILINDROS DE 
BACKUP (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL) 

UNIDADE DE 
QUANTITATIVO ESTIMADO PARA 12 

DESCRl(;AO MEDIDA 
MESES 

QUANTIDADE DE SISTEMAS 

Fornecimento de Oxigenio Llquido Medicinal - Gas 
comprimido, oxigenio liquido, inodoro, azulado, 02 31,99 G/MOL, 129600 M' 
teor mim de pureza 99,5% VN, uso medicinal, armazenado em 
tanques criogenicos, com os respectivos cilindros de backup. M' 

Oxigenio Gasoso Medicinal: Fomecimento de cilindros em regime 
de comodato - Gas comprimido oxigenio gasoso, inodoro, azulado, 
02 31 ,996 G/MOL, teor minimo de pureza 99,5% VN, uso M' 
medicinal, acondicionado em cilindros 

12.000 M' 

de backups entre 7m' a I Om' 

FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EAR MEDIClNAL 

DESCRI<;AO 

ITEM I.I - Fomecimento de Oxigenio Gasoso Medicinal: 
cilindro em regime de comodato - Gas comprimido oxigenio 
gasoso, inodoro, azulado, 02 31 ,996 G/MOL, teor minimo de 
pureza 99,5% VN , uso medicinal, acondicionado em cilindros de 
transporte com capacidade entre 1,5m' a3m' 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

M' 

QUANTITATIVO ESTIMADO PARA 12 
MESES 

540 M' 



ITEM 1.2 - Fornecimento de d. • regime de od , ar ~e . tcmal gasoso: cilindro em 
com ato - Gas comprun1d . , . d" . · 1 · o, ar smtet1co me 1cmal 

~:~~nor, merte te~r_de pureza 21% de oxigenio em nitrogenio d; 
~o, u~o med,cmal, acondicionado em cilindros de transporte 

com capac1dade entre 1,5 ml a 3ml 
Ml 540 Ml 

FORNECIMENTO DE CENTRAL DUPLEX DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL EV Acuo CLINICO 

DESCRl<;:AO 
UNIDADE DE 

QUANTITATIVO ESTIMADO PARA 12 

MEDIDA 
MESES 

Fornecimento de Central de Ar comprimido medicinal, execu9ao 
DUPLEX. 
Equipamento em confonnidade com as nonnas ANVISA-RDC50 e Ml 432000 Ml 
ABNTNBR 12188. 
Capacidade de produ¢o: 50 ml / h 

Fornecimento de Central de vacuo medicinal, execu9ao DUPLEX. 
Equipamento em confonnidade com as nonnas ANVISA-RDC50 e 
ABNT NBR 12188. Ml 414720 Ml 
Dados Especificos: 
Capacidade de produ9ao: 48 ml/ hora 

FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS ESPECIAIS 

DESCRI<;:AO 

Fornecimento de Gas dioxido de carbono medicinal (CO2
) 

com pureza de 99,99%, grau 4.5 - em cilindros, em regime 
de comodato, com capacidade entre 4,5kg a 
28kg 

Fornecimento de Gas nitrogenio (N2
) com pureza de 

99,996%, grau 4.6 - em cilindros, em regime de comodato, 
com capacidade 
entre 4,5ml a 9ml 
Forneci.mento de Gas oxido nitroso (N20) com pureza de 
99,5%, em cilindros em regime de comodato, com 
capacidade de 4 
kg a 33kg 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

Kg 

Ml 

KG 

QUANTITATIVO MINIMO 12 MES 
(ESTIMA TIV A) 

QUANTIDADE DE SISTEMAS 

324 kg 

648 Ml 

2376 KG 



02 

03 

04 

Corre~iio/reparo nos equipamentos e acessorios necessidade do 
SISTEMA. A 

Substitui~iio de alarmes, paineis de monitoramentos manuten~iio corretiva 

Corrigir vazamentos que estiio relacionados aos dos tanques/cilindros 

sistemas devera ocorrer sem nem 
um custo 
CONTRATANTE 

7 .2 • Manuten~aoPreventiva: 
7 .2.1 - Entende-se por manutem;ao preventiva aquela que tern por finalidade executar 

qualquer serviy0 que envolva limpeza, calibra9ao, ajustes, testes e revisoes que visem evitar 

a ocorrencia de quebras ou defeitos, bem como garantir o continuo e perfeito funcionamento 

com seguranya dos equipamentos, dentro das condi9oes operacionais especificadas pelo 

fabricante dosmesmos; 
7.2.2 - A manutenyao preventiva e de responsabilidade da licitante vencedora, e sera 
realizada mensalmente, de segunda a sexta-feira, no horario do expediente da Contratante, 

conforme cronograma a ser estabelecido entre as partes e especifica9oes descritas neste 

termo de referencia; 
7.2.3 - Durante as manuten9oes os tecnicos deverao utilizar dispositivos que garantam a 

seguran9a total dos procedimentos e dos profissionais envolvidos, sendo de 

responsabilidade da empresa Contratada providenciar taisdispositivos; 
7.2.4 - Qualquer procedimento de manuten9ao do sistema dos tanques criogenicos nao 
podera interromper o suprimento dos gases a unidade. Dessa forma, a Contratada devera 

certificar-se das medidas necessarias para evitarinterrup9ao; 
7.2.5 - Os profissionais envolvidos na manuten9ao devem ser devidamente qualificados, 
com registro atualizado no CREA. A cada visita, os tecnicos da Contratada deverao se 

reportar ao responsavel de cada unidade de saude, e emitir relat6rios minuciosos dos 

servi9os realizados. Os relat6rios deverao conter os nomes (legivel) e assinaturas dos 

tecnicos da empresa Contratada que executaram os trabalhos, bem como o dos 

responsaveis da Unidade hospitalar que deverao acompanhar tais servi9os,.Os relat6rios 

deverao ser obrigatoriamente apresentados ao fiscal/gestor quando assimsolicitados; 

7.2.6 - Cronograma de manuten9ao preventiva para devera possuir no minimo o 

procedimentos: 

ao 



C PROCEDIMENTOS 
RONOGRAMA DE MANUTEN<;AO PREVENTIV A/ASSISTENCIA TECNICA 

ITEM DESCRI<;AO DA A TIVIDADE 

01 Assistencia tecnica geral de preven~ilo do sistema Diario 

02 Limpeza geral e conserva~ilo da area de instala~ilo do sistema Mensal 

03 Calibra~io, ajustes, testes e revisilo dos equipamentos Mensal 

04 Verifica~io do estado de conserva~io dos componentes 
(Tanques, centrais de cilindros, etc) 

Mensal 

05 Analise de qualidade da produ~io de oxigenio dos tanques Mensal 

06 Verificar o expurga eletronico da drenagem do sistema Diario 

07 Verificar pressio de entrada de rede oxigenio dos tanques e Diario 
centrais de cilindros 

7.3 - Daslnstala~oes: 
7.3.1 - A instalai;:ao dos sistemas de gases medicinais sera de responsabilidade da 

Contratada, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir do 
recebimento da Ordem de Servi~o. ficando sob sua responsabilidade, mediante 

programai;:ao antecipada em comum acordo com a fiscalizai;:ao da Contratante,providenciar: 

a) Projeto completo, incluindo desenhos da situai;:ao das instalai;:oes, contendo informai;:oes 

sobre localizai;:ao dos equipamentos, instalai;:oes eletricas e demais instalai;:oes existentes 

no local de transferencia dosequipamentos; 
b) Recolhimento de ART junto ao CREA dos servii;:osrealizados; 
c) Transporte horizontal e vertical de todos os equipamentos, ate o local da instalai;:ao dos 

mesmos; 
d) Obras de civis, eletricas e hidraulicas necessarias para instalai;:ao e o correto 

funcionamento dos sistemas; 
e) lnterligar todos os equipamentos descritos as redes de distribuii;:ao existentes, sendo que 

a interligai;:ao devera ser realizada em trecho de tubulai;:ao cujo diametro seja suficiente ao 

perfeito suprimento dos gases, mantendo as capacidades de fluxo e vazaoatuais; 

As tubulai;:oes deverao ser executadas em tubo de cobre, sem costura, cl 

tratadas previamente para uso, conexoes em cobre ou latao soldadas c sold 



pintadas nas cores padronizadas pela ABNT (NBR12188), fixadas com suportes de metal, 

confeccionados para esta finalidade, devidamente tratados e em intervalos definidos 

conforme norma ABNTNBR12188· 
' 

f) Teste de pressao e estanqueidade do sistema, observando aspectos de segurarn;a 

necessarios; 

g) Partida dossistemas; 

h) Garantia permanente dos servi9os executados (mao de obra epe9as); 
i) Treinamento junto ao pessoal da Contratante/Responsavel pela unidade hospitalar 

(minimo de 02 servidores por ano porunidade); 
7.3.2 - A empresa devera atender a todas as medidas de seguran9a necessarias a 
instalagao dos equipamentos bem como as normas vigentes quanto a localizagao e 

condigoes do ambiente da instalagao de tais equipamentos (RDC 50 de 21 de fevereiro de 

2002 da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria-ANVISA); 
7.3.3 - Os profissionais envolvidos na instalagao devem ser devidamente qualificados, 

estando subordinados a um responsavel tecnico, devidamente registrado noCREA; 

7.3.4 - Todos os equipamentos e ferramentas necessarios a instala9ao dos equipamentos 

deverao ser disponibilizados pela empresa, sendo que os testes e partida dos sistemas 

devera ser realizado por meio de profissionais com forma9ao tecnica e que perten9am ao 

quadro de funcionarios da empresa, acompanhado de um representante indicado 

pelaContratante; 
7.3.5 - Durante a transicao dos sistemas de gases medicinais atualmente instalados nas 

unidades hosoitalares, a Contratada devera usar de meios fixos ou orovis6rios para manter 

o fornecimento dos gases medicinais ate que sejam concluidas as desinstalacoes 

daemoresa 
anterior. A Contratada sera informada previamente do cronograma das transicoes, quesera 

programado peloHSJB: 
7.3.6 - Ao final do contrato a contratada devera fazer as desinstala96es de todo o si t 

sem onus para aContratante; 

7.4- Dos fornecimentos: 
7.4.1 - A entrega sera acompanhada pela Contratante atraves de responsav I da u 

hospitalar, seja o diretor administrativo ou outro previamente encarregado, 



recebimento desde que: 

a) Esteja compativel com o objeto desta PropostaComercial; 

b) Nao apresente avaria ouadultera9ao; 

c) Seja entregue em embalagem original, contendo a data defabrica9ao; 

d) Esteja de conformidade com as normas da ANVISA, da ABNT e dolNMETRO; 

e) Seja da mesma marca ofertada na proposta, sob pena derecusa; 

t) Deverao ser apresentadas as rotinas de manuten9ao de cada equipamento e seus 

dispositivos de seguranya e controle conforme recomenda9oes da ABNT/INMETRO ou 

ANVISA/MS; 
g) As Certifica¢es atualizadas e/ou laudos do oxigenio liquido, nitrogenio liquido, oxigenio 

gasoso e ar medicinal gasoso deverao ser entregues quando solicitadas, assim como laudos 

dos produtos dos gases especiaismedicinais; 
h) Os cilindros do suprimento reserva (backups) de oxigenio medicinal que tenham sido 

utilizados serao substituidos ap6s consumo de 25% da reserva decilindros; 
i) O prazo de entrega dos cilindros de oxigenio gasoso sera de 72 (setenta e duas) horas 

ap6s a solicita9ao da unidade hospitalar e/ou fiscal/gestor docontrato; 
j) A instala9ao, remo9ao, movimenta9ao e transporte de todos os itens que compoem as 

centrais de suprimento primaria e secundaria ficam a cargo da empresa contratada, sem 

onus direto HSJB , devendo ser comunicados ao Gestor/Fiscal docontrato; 

CI.AUSULA OITAVA: DA ACEITACAO DO OBJETO DO CONTRATO 

8.1-A aceita9ao dos serviyas contratados se dara mediante o atesto do Representante da 
CONTRA TANTE, ou da Gerencia Administrativa da unidade de saude, que constatarao se o 

serviya executado atendeu a todas as exigencias da CONTRA TANTE manifestadas n0------

presente instrumento. 

CI.AUSULA NONA: DA ALTERACAO DO CONTRATO 

9.1- O presente CONTRATO podera ser alterado, com as devidas justificativas, de 

por for9a de circunstancia superveniente, ou por mutuo interesse das partes, sempre 

visando ao melhor deste lnstrumento. 



9.2- As alteray0es serao feitas sempre atraves de Termo(s) Aditivo(s), na forma das 

Clausulas e condi9oes deste lnstrumento Contratual. 

9.3-Os pre9os serao fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano contado da celebrai;;ao e 

assinatura do ajuste. 
9.4- Dentro do prazo de vigencia do contrato, mediante solicitai;;ao da CONTRA TADA e 

respectivo repasse pela Secretaria Municipal de Saude de Volta Redonda, os prei;;os 

pactuados inicialmente poderao sofrer reajuste, ap6s o interregno de 01 (um) ano, 
aplicando-se o indice IPCA, exclusivamente para as obrigai;;oes iniciadas e concluidas ap6s 

a ocorrencia da anualidade. 
9.5-No caso de atraso ou nao divulgai;;ao do indice de reajuste a CONTRATANTE pagara a 
CONTRA TADA a importancia calculada pela ultima variai;;ao conhecida. 
9.6-Fica a CONTRA TADA obrigada a apresentar a mem6ria de calculo referente ao 

reajustamento de preyos do valor remanescente sempre que este ocorrer. 
9.7-Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituii;;ao, o que vier a ser determinado 

pela legislai;;ao em vigor. 

cLAUSULA DECIMA: DA FISCALIZA~Ao, DA EXECU~Ao E CONDl~OES DE 

ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 

10.1-0 CONTRATO devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas 

aveni;;adas e legislai;;ao vigente, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 

respondendo o inadimplente pelas consequencias da inexecui;;ao total ou parcial. 

10.2-A execui;;ao do CONTRATO sera acompanhada e fiscalizada por preposto, 

devidamente qualificado para tal, designado pela CONTRATANTE que procedera a 

verifica9ao da conformidade da prestai;;ao dos servi90s, de forma preventiva, rotineira e 

sistematica, dos materiais e equipamentos empregados de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do ajuste. 
10.3-0 preposto da CONTRATANTE, sob pena de ser responsabilizado 

administrativamente, anotara em registro pr6prio as ocorrencias relativas a e 



CONTRATO, determinando o que for necessario a regulariza9ao das faltas ou defeitos 

observados. 
10.4-Caso os equipamentos pactuados sejam entregues em desacordo com os requisites 

estabelecidos pela CONTRATANTE, ou em capacidade/qualidade inferiores as solicitadas, 

a CONTRATADA devera substitui-lo ou complementa-lo em 24 (vinte e quatro) horas. 

10.5- A CONTRATADA devera no tocante ao fornecimento e entrega dos itens objeto deste 

contrato administrative, obedecer rigorosamente todas as disposi9oes legais pertinentes. 

10.6-A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi9oes, metodos e 

processos de inspeyao, verifica9ao e controle adotados pela fiscaliza9ao da 

CONTRATANTE, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explica9oes, 

esclarecimentos e comunicay6es de que este necessitar e que forem julgados necessaries 

ao desempenho de suas atividades. 
10.7- A fiscaliza9ao exigira o cumprimento de todas as normas de seguran9a do trabalho 

para servi9os desta natureza e cumprimento de todos os itens ora ajustados. 
10.8- Quaisquer exigencias da fiscaliza9ao inerentes ao servi90 deverao ser prontamente 

atendidas pela CONTRA TADA sem onus para a CONTRA TANTE. 
10.9- A fiscaliza9ao exigira o cumprimento de todas as normas de seguran9a do trabalho 

para servi90s desta natureza e cumprimento de todos os itens ora ajustados. 
10.10-A CONTRA TADA devera apresentar justificativa para a presta9ao do servi90 com 

menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrencia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e 

alheios ao controle do prestador. 
10.11- A atua9ao da fiscaliza9ao do servi90 objeto do CONTRATO nao exclui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRA TADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfei9oes tecnicas, vicios redibit6rios, ou emprego 

de material inadequado, ou de qualidade inferior, que, na ocorrencia destes, nao impli 

responsabilidade da CONTRA T ANTE, tampouco eximindo a primeira de manter fisc iza9ao 

pr6pria. 
10.12- A fiscaliza9ao tecnica do contrato avaliara constantemente a execu9ao d 

modo a que o desempenho pela CONTRA TADA corrobore na consecu9ao s 



pactuadas entre a CONTRATANTE e a Secretaria Municipal de Saude de Volta 
Redonda. 

ClAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO SIGILO DO CONTRATO 

11.1-A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execu9ao do Contrato, bem como 

a qualquer tempo ap6s a sua rescisao o total sigilo sobre informa95es de quaisquer 

naturezas relativas a CONTRA TANTE e/ou ao contrato propriamente dito, sob pen a de 

responsabilizar-se civilmente pelo nao cumprimento do aqui regulado, estendendo-se a seus 

funcionarios e colabores. 

Cl.AUSULA DECIMA SEGUNDA: ANTICORRUP<;AO 

12.1-A CONTRATADA declara que nao pratica atividades que violam qualquer legisla9ao 

anticorrup9ao, incluindo, mas nao se limitando a Lei Federal n° 12.846/13 e quaisquer 

Decretos, Leis Estaduais ou Municipais, bem como tratados e/ou acordos, nacionais e 

internacionais, que regulam a materia "anticorrup9ao" (em conjunto, as "Leis 

Anticorrup9ao"); a observar e cumprir rigorosamente todas as leis cabiveis e a legisla9ao 

brasileira contra a lavagem de dinheiro. 
12.2- A CONTRATADA declara e garante que nao esta envolvida ou ira se envolver, 

direta ou indiretamente, por meio de seus representantes, administradores, diretores, 

conselheiros, s6cios ou acionistas, assessores, consultores, partes relacionadas, durante o 

cumprimento das obriga95es previstas no Contrato, em qualquer atividade ou pratica 

que constitua uma infra9ao aos termos das leis anticorrup9ao. 
12.3- ACONTRATADA declara e garante que nao se encontra, assim como seus 

representantes, administradores, diretores, conselheiros, s6cios ou acionistas, 

assessores, consultores, direta ou indiretamente (i) sob investiga9ao em virtude de 

den(mcias de suborno e/ou corrup9ao; (ii) no curso de um processo judicial e/ou 

administrativo ou foi condenada ou indiciada sob a acusa9ao de corrup9ao ou suborno; (iii) 

suspeita de praticas de terrorismo e/ou lavagem de dinheiro por qualquer entidade 

governamental; e (iv) sujeita a restri95es ou san95es econ6micas e de 

qualquer entidade governamental. 



12,4- A CONTRATADA declara que, direta ou indiretamente, nao ofereceu, prometeu, 

pagou ou autorizou o pagamento em dinheiro, deu ou concordou em dar presentes ou 

qualquer objeto de valor e , durante a vigencia do Contrato, nao ira ofertar, prometer, 

pagar ou autorizar o pagamento em dinheiro, dar ou concordar em dar presentes ou 

qualquer objeto de valor a qualquer pessoa ou entidade, publica ou privada, com o 

objetivo de beneficiar ilicitamente a CONTRA T ANTE e/ou seus neg6cios. 
12.5- A CONTRATADA declaraque, direta ou indiretamente, nao ira receber, transferir, 

manter, usar ou esconder recursos que decorram de qualquer atividade ilicita, bem 

como nao ira contratar como empregado ou de alguma forma manter relacionamento 

profissional com pessoas fisicas ou juridicas envolvidas em atividades criminosas, em 

especial pessoas investigadas pelos delitos previstos nas leis anticorrupr;ao, de 

lavagem de dinheiro, trafico de drogas e terrorismo. 
12.6-ACONTRATADA se obriga a notificar prontamente, por escrito, a CONTRATANTE 
a respeito de qualquer suspeita ou violar;ao do disposto nas leis anticorrupr;ao e/ou 

neste Anexo I, e ainda de participa9ao em praticas de suborno ou corrupr;ao, assim 

como o descumprimento de qualquer declarar;ao prevista nesta Clausula 3. 
12.7- A CONTRATADA declara e garante que (i) os atuais representantes da 

CONTRA TADA nao sao funcionarios publicos ou empregados do governo; e que (ii) 

informara por escrito, no prazo de 3 (tres) dias uteis, qualquer no mea9ao de seus 

representantes como funcionarios publicos ou empregados do governo. A 

CONTRATANTE podera, a seu exclusive criterio, rescindir o CONTRATO, caso a 

CONTRATADA realize referida nomea9ao nos termos do item "ii" acima, sendo que, neste 

caso, nao seraoaplicaveis quaisquer multas ou penalidades a CONTRA T ANTE pela 

rescisao do CONTRATO, devendo a CONTRATADA responder por eventuais perdas e 

danos. 
12.8- O nao cumprimento pela CONTRATADA das leis anticorrup9ao sera considerado 

uma infra9ao grave ao CONTRATO e conferira a CONTRATANTE o direito de, agindo de 

boa fe, declarar rescindido imediatamente o CONTRA TO, sem qualquer • 

penalidade, sen do a CONTRA TADA responsavel por eventuais perdas e d os. 



ClAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA RESPONSABILIDADE 

13.1-A CONTRATADA e responsavel por danos causados a CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execu9ao do CONTRATO, nao excluida ou 

reduzida essa responsabilidade pela presen9a de fiscaliza9ao ou pelo acompanhamento da 

execu9ao por 6rgao da Administra9ao. 
13.2- A CONTRA TADA e responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de 

acordos, dissidios e conven96es coletivas, previdenciarias, fiscais e comerciais, oriundos da 

termino do presente contrato, podendo a CONTRA TANTE, a qualquer tempo, exigir a 

comprova9ao do cumprimento de tais encargos, coma condi9ao do pagamento dos creditos 

da CONTRA TADA. 
13.3- A ausencia da apresenta9ao dos documentos referentes ao item anterior ensejara a 

reten9ao do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que s6 podera ser realizado 

mediante a regularizayao da falta. 

ClAUSULA DECIMA QUART A: DA RESCISAO 
14.1 • 0 presente CONTRATO podera ser rescindido por ambas as partes, pela inexecu9ao 

total ou parcial de suas clausulas e condi96es sem que caiba indeniza9ao de qualquer 

especie. 
14.2 - A parte que der causa a rescisao devera notificar a outra com prazo de 30 (trinta) 

dias, ressalvados os casos de caso fortuito ou for9a maior, regularmente comprovada, que 

impossibilite a continuidade da loca9ao aven9ada. 
14.3 • O presente CONTRATO tambem se dara por rescindido em caso de rescisao 

antecipada do CONTRATO DE GESTAO N° 142/2019/SMS/PMVR/FMS - firmado entre a 

CONTRA TANTE e a Secretaria Municipal de Saude de Volta Redonda, sem que caiba 

qualquer indeniza9ao a CONTRA TADA, sendo devidas apenas as despesas ja realizadas, 

referente aos servi9os executados. 



ClAUSULA DECIMA QUINTA: DAS SANCOES CONTRA TUAIS E DEMAIS 
PENALIDADES 

15,1- A inexecu9ao dos servi9os, total ou parcial, execu9ao imperfeita, mora na execu9ao ou 

qualquer inadimplemento ou infra9ao contratual, sujeita a CONTRA TADA, sem prejuizo da 

responsabilidade civil , as seguintes penalidades: 

15.1.1 • Advertencia; 
15.1.2 · Suspensao temporaria do direito de participar de procedimento de Sele9ao de 

Fornecedores de futuras executadas pela CONTRA T ANTE, por prazo nao superior a 2 

(dois) anos, a ser fixado de acordo com a gravidade da falta cometida, observando o 

principio da proporcionalidade. 

ClAUSULA DECIMA SEXTA: DAS ACOES JUDICIAIS 
16.1- As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, 

inclusive as perdas e danos ou que a execu9ao do CONTRA TO ten ha acarretado, que nao 

comportam cobran9a amigavel, serao cobrados em juizo. 
16.2· Caso a CONTRATADA tenha de comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, 

a CONTRA T ANTE ficara sujeita ao pagamento do debito sem qualquer corre9ao e das 

despesas de processo e honorarios de advogados, estes fixados, desde logo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor em litigio. 

ClAUSULA DECIMA SETIMA: DOS CASOS OMISSOS 
17.1 Os casos nao previstos neste CONTRATO serao resolvidos de comum acordo entre as 

partes, com a confec9ao de um Termo Aditivo, onde ficara previsto o caso o 

observada a legisla9ao pertinente. 

Cl.AUSULA DECIMA OITAVA: DAS DISPOSICOES GERAIS 

18.1. Este Contrato nao estabelece entre as partes vincula9ao, responsabili 

ou subsidiaria com rela9ao aos seus empregados, prestadores de servi9os, dirigentes, 

prepostos e/ou contratados ou aqueles dos Parceiros, competindo a cada um, 

particularmente e com exclusividade, o cumprimento das suas respectivas obriga96es 



comerciais, contratuais, trabalhistas, sociais, previdenciarias, fiscais e tributarias, em 

conformidade com a legisla9ao vigente e/ou praticas securitarias, comerciais, financeiras ou 
bancarias em vigor. 

18.2. Toda e qualquer tolerancia quanto ao descumprimento ou cumprimento irregular das 

obriga9oes aqui previstas, por qualquer das partes, nao constituira nova9ao ou altera9ao 

das disposi96es ora pactuadas, mas tao somente mera liberalidade. 
18.3. E vedado a qualquer das partes cederem ou transferirem os direitos e obriga9oes 

oriundas do presente Contrato, sem consentimento previo e escrito da outra parte. 

18.4. As clausulas deste Contrato podem ser aditadas a qualquer tempo, de comum acordo 

entre as partes e por escrito. 
18.5. Se qualquer clausula, termo ou condi9ao deste instrumento for, a qualquer tempo, 

inexequivel ou impossivel, por qualquer motivo, ela podera ser separada do resto deste 

contrato e ele sera interpretado como se tal disposi9ao nao estivesse nele contida. 

18.6. Este Contrato nao estabelece entre as partes nenhuma forma de sociedade, 

associayao, agencia ou cons6rcio. 
18.7. Este Contrato revoga e substitui todos e quaisquer entendimentos, acordos ou 

contratos anteriormente celebrados entre as partes, escritos ou verbais, representando o 

completo e integral entendimento entre as partes com rela9ao ao objeto nele previsto, com 

quita9ao expressa de ajustes anteriores. 
18.8. Os tributos devidos em consequencia, direta ou indiretamente, dos servi9os objeto do 

presente Contrato, serao de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na 

forma da lei tributaria, sem direito a reembolso. 
18.9. A nomenclatura utilizada como titulo tern apenas fins de referencia, nao devendo 

alterar ou interferir o significado ou interpreta9ao deste Contrato. 
18.10. Este Contrato e firmado em carater irrevogavel e irretratavel, obrigando as Partes e 

sucessores, a qualquer titulo, e cessionarios devidamente autorizados nos termos deste 

Contrato. 
18.11 . Este Contrato, quando firmado pelas Partes, configurara obriga9oes legais, validas e 

com o poder de vincula-las, exequiveis de conformidade com os seus respectivos termos. 

18.12. A declara9ao de nulidade de qualquer das clausulas conf Contrato nao 

implicara na nulidade das demais. 



18.13. Na ocorrencia de caso fortuito e/ou de for9a maior, ou qualquer outra causa similar 

que esteja fora do controle razoavel das partes, as mesmas nao serao consideradas em 

falta com as obriga9oes estabelecidas neste Contrato, e nao serao responsaveis por danos 

ou qualquer outro prejuizo. 

ClAUSULA DECIMA NONA: DO FORO DE ELEl<;AO 

Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Volta Redonda - Rio de Janeiro, para dirimir 

qualquer litigio decorrente do presente contrato que nao possa ser resolvido por meio 

amigavel, com expressa ren(mcia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 

03 (tres) vias de igual teor e forma, para um mesmo e (mico fim, na presen~a das 

testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de Janeiro, 01 de Mar90 de 2020. 

ASSOCIA(,AO FILANTROPICA NOVA ESPENefA 
Claudia Marta Pessanha de Souza 

r:=~~ ~- ,..._,__,__ c__, d l~ . 
Ml.X.CGMERCIO~E GASES LTDA-ME 

Edivaldo Mezine Coelho 


