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PODER JUOICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

CONTRATO N. 0016í2012, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a
REGIÃO, E A ESTÉRILAV - ESTERILIZAÇÃO
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DE
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL .MEDICO-
HOSPITALAR.

Aos 16 dias do mês de janeiro de 2012, as partes abaixo qualificadas
celebram o presente instrumento com observação ao constante no Processo Administrativo
4.900/2011 - TRF e com fundamento no art. 24, inciso 'li da Lei 8.666/1993 e suas alterações,
demais disposiçõ"es regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, com registro
no CNPJ/MF nO03.658.507/0001-25 e sede no SAU/Sul, Quadr? 02, Bloco
A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília, neste ato representado por
seu diretor em exercício da Secretaria de Administração, JOSÉ GALÉBIO
DE AGUIAR ROCHA, brasileiro, CPF n. 386.259.201-44, RG n. 604.864
SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital:

CONTRATADA: ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA,
inscrita no CNPJ/MF 00.814.860/0001-69, sediada no SOF/NORTE,
Quadra 04, Conjunto H, Loja 23/26, Brasília/DF, CEP: 70.634-700, tel: (61)
3465--213'4, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por NAZARÉ DE SOUZA SANTOS e ELENICE AIRES
BORBA, brasileiras, CPF 213.538.837-87, RG 328.540 SSP/DF, e CPF
169.507.201-49 e RG 6.798.902 SSP/GO, respectivamente, residentes e
domiciliadas nesta Capital:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

\ ,O. objeto deste contrato consiste na contratação de empresa para prestação
de serviços de esterilização de material médico-hospitalar, durante o exercicio de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA - FINALIDADE
" '

A finalidade deste contrato é prover o setor médico do Contratante dos
serviços descritos na cláusula anterior, imprescindívéis ao desenvolvimento das suas atividades.
. ' . . .

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:
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33145266), nos dias estipulados !'leio' Contratante, devendo, na ocaSlao, verificar se existe
material danificado. Caso hàja, deverá constar observação na ordem de pedido .de serviço.

3.15 - entregar o material devidamente lavado e em perfeito estado no
endereço constante no subitem anterior, nos dias estipulados pelo Contratante;

3.16 - refazer os serviços sem ônus para o Contratante, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas contadas da data de devolução do mesmo, caso o material não esteja
devidamente esterilizado; .

3.17 - repor no prazo máximo de 72 horas, sem ônus para o Contratante, toco
o material que estiver danificado; . .

3.18 - conferir com o servidor do Contratante, na ocaslao da entrega do
material esterilizado, a quantidade entregue e se o serviço e'stá satisfatório.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

P9r este instrumento, o Contratante obriga-se a:

4.1 - proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada
possa cumprir o objeto deste Contrato;

4.2 - prestar informações e esclarecimentos solicitàdo? pela Contratada,
necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;

4.3 - comunicar à Contratada qualq'uer irregularidade verificada na execução.
dos serviços, determinando a adoção das medidas necessárias à solução dos problemas;

4.4 - assegurar aos empregados da Contratada o acesso às instalações onde
serão executadas- as entregas, respeitadas as normas. internas (disciplina e segurança) do
Contratante; .

4.5 - designar servidor ou comissão para acompanhar e' fiscalizar o
cumprimento deste Contrato;

4.6 - acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento deste Contrato;

4.7- estabelecer dia e período (matutino/vespertino) para a Contratada
cumprir o disposto nos subitens 3.12 e 3.13 da Cláusula Terceira deste Contrato;

4.8 - avaliar a qualidade dos serviços prestados pela Contratada é conferir as
entregas e devoluções dos materiais, notificando a Contratada, por intermédio dos meios hábeis
de comunicação (ofício, fax, e-mail), por telefone ou pessoalmente, sem prejuízo da posterior
formalização, por quáisquer danos, extravios de peças e devolvendo aquelas cujo serviço for
considerado não satisfatório; .

4.9 - exigir, sempre que necessário, a apresentação,' pela Contratada, da
documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.
, .'

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços do objeto
contratado será. acompanhada e fiscalizada 'por um servídor ou comissão designada pelo
Contratante.

TRF_laREGIÃOIIMP.15.Q2.<JS'

5.1 - O servidor responsável pelo aco~anhamehto. e pela;pro
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7.5 - Caso a Contratada seja optante_pelo "Simples", deverá apresentar,
também,.cópia do "Termo de Opção" pelo reco"lhimentode tributos naquela modalidade.

7.£ - 'Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância qu'e
desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até 'que a
Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, .não ocorrendo, neste C;3.S0,. . ,
quaisquer onus por parte do Contratante.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesa:s com a execução do presente Contrato correrão por conta das
dotações orçamentárias consignadas no Programa de Trabalho 02061056942570001,
Elementos de Despesa 33.90.39 e Unidade Orçamentária 12102.

. 6.1 - Foi emitida, em 12/01/2012, a Nota de Empenho 2Ó12NE800038, no
valor de R$ 110',00 (eento e dez reais), para atender as despesas oriundas desta contratação.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá aplicar as
seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária do' direito de licitar e contratar com
o TRF da 1a Região e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/1993, cabendo defesa prévia, recurso e'
vista do processo, nos termos do artigo 109 do referido diploma legal.

, (
. 9.1 - O atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados

sujeitará a Contratada à multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o
valor total contratado ou sobre a parcela executada com atraso.

. 9.2 - A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigações decorrentes desta contràtação, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de
ocorrência de fato superveniente, excepcional oU imprevisível, estranho à vontàde das partes,
que altere fundamentalmente as condições deste contrato; ou que impeça a sua execução, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua
ocorrência.

. 9.3 - A s'olicitação de. prorrogação, contendo o novo prazo para
entrega/execução deverá ser encaminhada à DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DISAU,
até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, no endereço a ser fornecido peio Gestor do
Contrato, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação,

9.4 - Vencido o prazo proposto sem o fornecimento, o Contr.àtante fixará data-
limite para adimplemento da obrigação, sem prejuízo da multa prevista no item 9.1, desta
cláusula.

9.5 - O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma
disposta no item 9.2 desta cláusula será prontamente indeferido, sujeitando'se a Contratada às
sanções previstas' neste instrumento.

9.6 - A inexeCUção total ou parcial, por parte da Contratada,. deste
instrumento, poderá ensejar a .rescisão contratual, .0 cancelamento do saldo de empenho e~
aplicação da multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado ou sobre
a parte não entregue ou não executada.

, .
. .

. 9.7 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento.
será precedida de reguiar processo administrativo, assegurados o contraditório e a "ampladefesa.

"". REO"O"""'" o; t
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PREÇO
TOTAL

ESTIMADO
R$

730,00

83,50
240,00
25,00
60,00
70,00
60,00
120,00

1.388,50

500
. '

.16,70
0,80
5,00
3,00
3,50
6,00
8,00

PREÇO
UNITÁRIO
ESTIMADO

R$

146
'1

05
300
05
20
20
10
15

ANEXO AO CONTRATO N. 0016/2012

PLANILHA DE PREÇO

QTD.ANUAL
ESTIMADAMaterial

•

•
TRF.l" REGrÃonMP.15.02.05
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