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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1. REGIÃO

CONTRATO 0038/2011, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1" REGIÃO, E
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,
PARA O FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO.

Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2011, as partes abaixo qualificadas
celebram o presente Contrato, com observação ao constante no Processo Administrativo
7.387/2010 - TRF e com fundamento no art. 24, inciso 11, da Lei 8.666/1993 e suas
alterações, demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1" REGIÃO, inscrito no
CNPJ/MF 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02,
Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu diretor
da Secretaria de Administração, Sr. RUITER ROBERTO RAMOS,
brasileiro, CPF n. 066.513.131-34, RG n. 190.205 SSP/DF, residente,
residente e domiciliado nesta capital.

CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF
35.820.448/0018-84, sediada no SiA Trecho 03, Lote 1125, Setor de
Indústria - GUARÁ, CEPo 71.200-030, Fone: (61) 3362-2100, fax: (61)
3362-2121, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por DARLEY NEIVA SIQUEIRA, brasileiro, RG 1.172.558
SSP/GO, CPF 295.293.011-20, residente e domiciliado nesta capital.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o objeto deste ínstrumento é o fornecimento, durante o exercício de
2011, de oxigênio para preenchimento de cilindros de 1 m3 e 10 m3

, nas quantidades
estimadas neste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE

A finalidade deste instrumento é prover o Setor Médico do Contratante do
produto mencionado na cláusula anterior, necessário ao desenvolvimento de suas
atividades.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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estabelecidas na legislação especifica de acidente do trabalho, na hipótese de ocorrência da
es~écie, sendo vítimas os seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao
objeto deste contrato, ainda que nas dependências do Contratante;

,
3.2 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais

resultantes desta contratação;

3.3 - responsabilizar-se pelos danos causados díretamente ao Contratante
ou a. terceiro, . decorrentes. de sua culpa ou dolo, quando da execução do
forneCimento/serviço, não exclumdo ou reduzindo essa responsabilidade a físcalização ou o
acompanhamento realizado pelo Contratante;

3.4 - arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduaís, municipais/distrital em conseqüência de fato a ela imputável
e relacionado com o fornecimento objeto deste contrato;

3.5 - manter, durante toda a vigência do Contrato em compatibilidade com
as obrigações assumidas e todas as condições exigidas no instrumento convoca tório para
contratação;

3.6 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante,
sujeitos às suas normas internas (disciplina, segurança), porém sem qualquer vínculo
empregatício com o órgão;

3.6.1 - manter, ainda, seus empregados identificados por crachá e
uniformizados, quando em trabalho, devendo, no prazo definido pelo Gestor do Contrato e
após recebimento de comunicação escrita ao Contratante, substituir qualquer um deles que
seja considerado inconveníente à boa ordem, que não observe as normas internas do
Contratante, não atenda às determinações da Fiscalização do Contratante (Gestor do
Contrato) ou impeça a sua atuação;

3.7 - entregar os cilindros de OXlgenlo sempre que solicitados pelo
Contratante, no prazo máximo de 24 horas a contar do pedido, no Serviço de Saúde do TRF
l' Região (Divisão de Assistência à SaúdeIDIASA, situado no SAUlSUL, Quadra 02, Lote 7-
A, Ed. Dona Marta XVIII, Térreo, Srasilia-DF);

3.7.1 - justificar, por escrito, os motivos da inadimplência do prazo de 24
horas, quando não puder fornecer o material estipulado no item 3.7, ou ficar impossibilitada
de fazê-lo, solicitando prorrogação do prazo previsto, ficando a critério do Contratante a sua
aceitação;

3.7.2 responsabilizar-se pela
acondicionando devidamente, e responsabilizar-se
entrega do mesmo, fazendo sua imediata reposição;

entrega do
por quaisquer

material solicitado,
danos ocorridos na

3.8 • levar, imediatamente, ao conhecimento do Contratante, por meio 1;1
Divisão de Assistência à Saúde/DIASA (SAU/SUL, Quadra 02, Lote 7-A, Ed. Dona ~
XVIII, Térreo, Brasília-DF), qualquer irregularidade constatada durante o fornecimento 'etb
deste Contrato;

3.9 - executar o serviço na forma estabelecida neste instrume
observando as normas legais a que está sujeita para o fornecimento objeto deste Con

~~\\e Ma!'l...., . 3.10 _ prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo Cont tant
_ J~b:rrl como atender suas reclamações inerentes ao fornecimento objeto deste Contrato,~,f:~><C ~
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3.11 - sub~tituir, no prazo determinado pelo Contratante, os produtos em
desacordo com o estabelecido neste Contrato' o

3.12 - responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução
dos serviços objeto deste contrato;

. 3.13 - informar ao contratante, o nome, cargo, telefone e e-mai! do
responsavel pela empresa para os contatos oficiais com o TRF.

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por 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 as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela Contratada, necessários à execução do fornecimento, objeto deste contrato;

4.3 - comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada no
fornecimento do produto e interromper a aquisição, se for o caso;

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

4.5 - recusar o recebimento do produto cujas especificações estejam
divergentes com o objeto do Contrato, comunicando por escrito à Contratada as razões da
recusa;

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

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

4.8 - 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

O fornecimento objeto desta contratação será acompanhado e fiscaitf~
por um servidor ou comissão designado pelo Contratante. (f{fY

5.1 - O servidor ou comissão responsável pelo acompanhamento p a .
fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a ex u-
do fornecimento contratado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.

5.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do \
servidor ou da comissão, deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em t mpo ~
hábil, para a adoção das medidas convenientes.

:\\.e M""I.'
~"'~ •••."!S' 5.3 - O Gestor do Contrato deverá comunicar à autoridade superior, em
~ J . ~r'Qpo hábil e por escrito, as situações que~'mprquem atraso e descumprimento de c1áusu s
~ .c
•.•.••• .ç(

Il.IS 'f\~~
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contratua~s, pa,ra. adoção dos procedimentos necessários a aplicação das sanções
contratuais ?abIV_els,resgu.ard~dos os principias do contraditório e da ampla defesa, bem
com? Aas.slt~açoes que Impliquem alterações contratuais, para autorização e demais
providencias a celebração do termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS

. . Pelo fornecimento dos produtos objeto desta contratação o Contratante
pagara a Contratada os valores a seguir relacionados:

li laITEM QTDE.
71 7
1 07

2 04

TOTAL ANUAL

Oxigênio para preenchimento
de cilindros de 10 m3

•

Oxigênio para preenchimento
de cilindros de 1 m3•

~,~,~EÇ,,~~
~~~~.

90.00

50,00

630.00

200,00

830,00

estimados para
fornecidos.

6.1 - Os quantitativos discriminados no caput desta Cláusula são
o exercício de 2011. Somente serão pagos os produtos efetivamente

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia útil, a contar da data
do atesto do documento de cobrança/Nota Fiscal. A Contratada deverá comprovar, para fins
de pagamento, a regularidade perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito),
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade de
Situação do FGTS - CRF), quanto à Receita Federal e Divida Ativa da União (Certidão
Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Poderá
ser dispensada a apresentação dos referidos documentos, se confirmada sua validade em
consulta on fine ao SICAF - Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores.

7.1 - O atesto do documento de cobrança/nota fiscal devera ocorrer em
até 05 (cinco) dias úteis, contados do protocolo do documento no setor competente do
Contratante;

7.2 - Havendo atraso no prazo estipulado no caput desta Cláusula, não
ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido, monetariamente, pelo
índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, relativo ao período compreendido entre a
data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação. A Contratada deve '
formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva mem' .
de cálculo e do respectivo documento de cobrança.

7.3 - Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, medi te
ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para
pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições
estabelecidas neste Contrato.
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, ,. 7.5 - Casa a Contratada seja optante pelo "Simples" I deverá apresentar,
tambem, copIa do "Termo de Opção" pela recolhimento de tributa naquela modalidade.

7.6 - Havendo erro na documento de cobrança ou outra circunstância que
desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e a pagamento sustada, até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não acorrendo neste. . 'casa, quaisquer onus por parte da Contratante.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução da presente Contrato correrão por conta das
datações orçamentárias consignadas na Programa de Trabalho 02061056942570001,
Elementos de Despesa 33.90.30 e Unidade Orçamentária 12102.

6.1 - Foi emitida, em 04/0212011,a Nota de Empenho 2011NE800121, no
valor de R$ 140,00 (cento e quarenta 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 elou declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administração Pública. de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, 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 contratação, ou ficar impossibilitada de
fazê-lo, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade 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 solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para
entrega/execução deverá ser encaminhada á DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE •
D1ASA, até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, no endereço que será fornecido
pela Gestor do Contrato, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação.

9.4 - Vencido o prazo proposto e aceito sem o forneCimentO/execuçãO'~O
Contratante fixará data-limite para adimplemento da obrigação, sem prejuízo da m~a
prevista no item 9.1 desta cláusula.

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

9.6 - A inexecução total ou parcial, por parte da Contr ad deste I
. strumento, poderá ensejar a rescisão contratual, o cancelamento do saldo de mp ~ e rJ

~\\.eM""at$ 'cação da multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total c ntra a o.u~ 1ft sdbre a parte não entregue ou não executada. I
~ J ICO l;.. ".••. ..ç

'/lJs v..y
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9.7 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste
instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório
e a ampla defesa.

9.8 - O Contratante promoverá o registro no SlCAF de toda e qualquer
penalidade imposta à Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

a presente instrumento entra em vigor a partir da data de sua assinatura,
lendo seu término previsto para 31/12/2011.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

a Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente este
Contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XII e
XVII, e art. 79, inciso I, c/c o art. 80, lodos da Lei 8.666/93.

11.1 - Este instrumento poderá ser re;scindido amigável ou judicialmente,
consoante o disposto no art. 79, incisos 11e 11I,da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

o presente contrato será publicado em forma de extrato, no D.a.U, em
conformidade com o disposto no Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito pelas partes o foro federal, no Distrito Federal, para dirimir toda
e qualquer dúvida oriunda deste instrumento, com renúncia de qualquer outro.

13.1 - E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Brasília, 10 de fevereiro de 2011.

TO RAM? "t

inistração do TRF1a Região

./'
RUITER ROB

Diretor da Secretar.ia\:te
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