
JUSTIÇA FEDER.AL 
Tribunal Regional Federal da 11 Região 

PCTT: 004.01.001 

CONTRATO N. 006212013, PARA 
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA 
PREENCHIMENTO DE CILINDROS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR 
INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 1• REGIÃO, E A GASBRAX 
DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES 
L TOA. 

Aos 27 dias do mês de dezembro de 2013, as partes abaixo 
qualificadas celebram o presente instrumento, com observação ao constante no 
Processo Administrativo 7.332/2013 - TRF e com fundamento no art. 24, inciso 11, da 
Lei 8.666/1993 e suas alterações; Dispensa n. 100/2013; demais disposições 
regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CONTRATANTE: TRIBUNAL 'REGIONAL FEDERAL 'DA PRIMEIRA REGIÃO, com 
registro no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAU/Sul, 
Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasllia, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por 
seu diretor da Secretaria de Administração, LUIZ MAURÍCIO PENNA 
DA COSTA, brasileiro, CPF n. 109.315.622-87, RG n. 2.680.492-
SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital. 

CONTRATADA: GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES L TOA, 
inscrita no CNPJ/MF 05.136.725/0001-25, sediada na QS 05 Rua 
311, Lote 11, Águas Claras - Taguatinga/DF, CEP: 71.964-180, tel: 
3354-1967 I 8472-3648, aaatotal@yahoo.com.br, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por sua 
procuradora, ÁUREA APARECIDA ALVES, brasileira, portadora do 
RG 022008-CRA/DF, CPF 664.966.591-68, residentes e domiciliadas 
nesta Capital. 

1. DO OBJETO 

1 .1. O objeto deste instrumento é o fornecimento de oxigênio para preenchimento de 
cilindros de 1m3 e 1 Oro3, nas quantidades e especificações contidas neste 
contrato. 

2. FINALIDADE 

2.1. A finalidade deste instrumento é prover o setor médico do Contratante do produto 
mencionado na dáusula anterior, necessário ao desenvolvimento de suas 
atividades. 

--------------------------........ 
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3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Por este instrumento, a Contratada obriga-se a: 

3.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta 
contratação. 

3.1.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a 
terceiro, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não 
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo Contratante. 

3.1.3. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 
época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com o Contratante. 

3.1.4. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidente do trabalho, na hipótese de ocorrência da 
espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas 
ao objeto deste contrato, ainda que nas dependências do Contratante. 

3.1.5. Arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades 
federais, estaduais e municipais, em conseqüência de fato a mesma imputável e 
relacionado com o objeto deste contrato. 

3.1.6. Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas 
judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o 
Contratante for compelido a responder, por força desta contratação. 

3.1. 7. Manter, durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato 
convocatório para contratação. 

3.1.8. Manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às 
suas normas internas (disciplina, segurança), porém sem qualquer vínculo 
empregatício com este órgão. 

3.1.9. Manter os seus técnicos identificados por crachá quando em trabalho, devendo 
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à 
boa ordem, que não observe as normas internas do Contratante. 

3.1.1 O. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalização do 
Contratante no que diz respeito ao cumprimento do objeto contratado. 

3.1.11. Acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao 
cumprimento do objeto deste contrato. 

3.1.12. Informar ao Contratante, nome, cargo, telefone e e-mail do responsável para os 
contatos oficiais com o Contratante, bem como do técnico encarregado pelo 
recolhimento e devolução do material. 

3.1.13. Entregar os cilindros de oxigênio, sempre que solicitados pelo Contratante, no 
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prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do pedido, 
no Serviço de Saúde do Contratante (Divisão de Assistência à Saúde/DIASA, 
situado no SAU/SUL, Quadra 02, Lote 7-A, Ed. Dona Marta XVIII, Térreo, Brasília
DF). 

3.1.14. Responsabilizar-se pela entrega do produto solicitado, acondicionado 
devidamente, e por quaisquer danos ocorridos na entrega do mesmo, fazendo 
sua imediata reposição. 

3.1.15. Substituir, no prazo determinado pelo Contratante, os produtos em desacordo 
com o estabelecido neste Contrato. 

4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1. Por este instrumento, o Contratante obriga-se a: 

4.1.1. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa 
cumprir o objeto deste contrato. 

4.1.2. Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela Contratada, necessários à 
execução dos serviços objeto deste contrato. 

4.1.3. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos 
serviços, determinando a adoção das medidas necessárias à solução dos 
problemas. 

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

4.1.5. Designar servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento deste 
Contrato. 

4.1.6. Recusar o recebimento do produto cujas especificações estejam divergentes com 
o objeto do Contrato, comunicando por escrito à Contratada as razões da recusa. 

4.1.7. Designar servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento deste 
Contrato. 

4.1.8. Acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento deste Contrato. 

4.1.9. Exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela Contratada, da 
documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua 
contratação. 

5. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. A execução do objeto deste instrumento contratual será acompanhada e 
fiscalizada por servidor ou comissão designada pelo Contratante. 

5.2. O servidor ou comissão de que trata o caput desta dáusula deverá: 

5.2.1. Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
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determinando todas as ações necessárias para a regularização das faltas ou 
defeitos. 

5.2.2. Receber, atestar e autorizar os documentos da despesa, quando comprovada a 
fiel e correta prestação dos serviços, para fins de pagamento. 

5.2.3. Comunicar, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidades, 
bem como efetuar as glosas na Nota Fiscal/Fatura. 

5.2.4. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade 
e verificar o cumprimento integral da execução do seu objeto. 

5.2.5. Encaminhar às autoridades competentes eventuais pedidos de modificação 
contratual. 

5.2.6. Manter registro de aditivos. 

5.2.7. Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que 
impliquem atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos 
procedimentos necessários à aplicação das sanções contratuais cabíveis, 
resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como as 
situações que exijam alterações contratuais, para autorização e demais 
providências à celebração do termo aditivo. 

5.2.8. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos 
serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados. 

5.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou 
comissão deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil para 
a adoção das medidas convenientes. 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta das dotações 
orçamentárias destinadas ao atendimento de despesas desta natureza. Quando 
da aprovação da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2014, o 
Contratante emitirá a respectiva nota de empenho, sendo a mesma incluída, 
neste Contrato, por intermédio de apostilamento. 

7. DO PREÇO 

7.1 . Para a presente contratação estima-se o valor anual de R$ 430,00 
(quatrocentos e trinta reais). 

7 .2. Os quantitativos discriminados no Anexo deste Contrato são estimados. Somente 
serão pagos o objeto efetivamente executado. 

7.3. Os preços acima são fixos e irreajustáveis, estando compreendidas todas as 
despesas concernentes ao fornecimento do objeto desta contratação, tais como 
transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras 
despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução 
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8.1. 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), a Receita Federal 
e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União) e a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas - CNDT). Poderá ser dispensada a apresentação dos 
referidos documentos, se confirmada sua validade em consulta on line ao SICAF 
- Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores. 

8.2. O atesto do documento de cobrança/nota fiscal deverá ocorrer em até 05 (cinco) 
dias úteis, contados do protocolo do documento no setor competente do 
Contratante. 

8.3. Havendo atraso no prazo estipulado no caput desta Cláusula, não ocasionado 
por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido, monetariamente, pelo 
lndice 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 deverá formular o pedido, por escrito, ao 
Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do 
respectivo documento de cobrança. 

8.4. Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante 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. 

8.5. Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, 
serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o 
cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções 
tributárias. 

8.6. Caso a Contratada seja optante pelo ·simples", deverá apresentar, também, cópia 
do "Termo de Opção" pelo recolhimento de tributos naquela modalidade. 

8.7. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a 
liquidação da despesa, esta ficará pendente, e o pagamento, sustado, até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, 
neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante. 

9. DA VIGÊNCIA 

9.1. O presente instrumento entra em vigor a partir de 1°/01/2014, tendo seu término 
previsto para 31/12/2014. 

1 O. DAS SANÇ0ES ADMINISTRATIVAS 

1 0.1. Em caso de descumprimento pela Contratada das obrigações previstas neste 
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instrumento, o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de até dois anos; 
c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, na forma do inciso IV do art. 87 da lei 8.666/1993. (se não for pregão). 

1 0.2. O atraso injustificado no cumprimento do prazo definido no subitem 3.1.13 deste 
Contrato sujeitará a Contratada à aplicação de advertência. 

1 0.3. Para quaisquer outras infrações contratuais, não mencionadas no subitem 1 0.2, a 
Contratada estará sujeita à advertência, por ocorrência. 

1 0.4. Para as obrigações em que não haja previsão de prazo para a sua realização, o 
Contratante notificará a Contratada estabelecendo prazo para o seu cumprimento, 
e, vencido este prazo, a Contratada estará sujeita à advertência, por ocorrência. 

1 0.5. A inexecução total ou parcial deste instrumento por parte da Contratada poderá 
ensejar a rescisão contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a 
aplicação das penalidades previstas no subitem 10.1, alíneas "b". 

1 0.6. A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, 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. 

1 0.6.1. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para a entrega deverá ser 
encaminhada ao Contratante até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, 
ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação. 

10.6.2. O pedido de prorrogação extemJX>râneo ou não justificado na forma disposta será 
prontamente indeferido, sujeitandcrse a Contratada às sanções previstas neste 
instrumento. 

10.7. Vencidos os prazos sem o cumprimento da obrigação, o Contratante oficiará à 
Contratada, comunicando-lhe a data limite para fazê-la, sem prejuízo das 
penalidades previstas nos subitens 10.2, 10.3 e 10.4, conforme o caso. 

1 0.8. Os danos/prejuízos apurados poderão ser descontados dos pagamentos 
porventura ainda devidos, ou recolhidos ao tesouro nacional, no prazo de 
05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação, ou, ainda, quando 
for o caso, cobrados judicialmente, nos termos do artigo 86 da lei 8.666/93. 

1 0.9. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será 
precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 

10.1 O. O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
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11. DA RESCISÃO 
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11.1. O Contratante reserva-se o direito de rescindir, unilateralmente, o presente 
Contrato, na ocorrência de qualquer situação prevista na Cláusula anterior, bem 
como pelos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e XVII c/c art. 79, I e 
art. 80 e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da Lei n. 8.666/93. 

11.2. Poderá, ainda, ser rescindido o presente Contrato por acordo entre as partes ou 
judicialmente, nos termos previstos no art. 79, incisos 11 e 111 da Lei 8.666/1993. 

12. DA PUBLICAÇÃO 

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

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Toda e qualquer comunicação/informação/notificação e envio de documentos 
(contrato e demais documentos) à Contratada será feita pelo e-mail cadastrado no 
Comprasnet, ou outro que o substitua, apontado formalmente pela Contratada. 

13.2. A Contratada responsabiliza-se pela manutenção do e-mail informado. 

13.3. A inobservância do disposto nesta dáusula não isenta a Contratada por ônus 
decorrente da perda de negócios em razão do não recebimento da 
comunicação/informação/notificação. 

14. DO FORO 

14.1. Fica eleito pelas partes o foro federal, no Distrito Federal, para dirimir quaisquer 
dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro. 

Por estarem às partes de acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma. 

N DA COSTA 
ist'ração do TRF18 Região 

�-...._. 

�).(� Aoorec:)c\a_ rnvt;h 
' T\J ÁUREA 1ÀPARECIDA ALV�S 

Procuradora da Gasbrax do Brasil Distribuidora de Gases Ltda. 
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ANEXO AO CONTRA TO N° 0062/2013 

PLANILHA DE PREÇOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDANUAL PREÇO PREÇO TOTAL UNITÁRIO R$ R$ 
Oxigênio para preenchimento 

2 50,00 1 de cilindros de 1m3• 100,00 

Oxigênio para preenchimento 3 110,00 330,00 2 de cilindros de 1Om3• 

VALOR TOTAL ANUAL R$ 430,00 




