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CONTRATO N" 30/2019
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL
NATURAL, SEM GAS, QUE ENTRE SI FAZEM A
UNIAO FEDEILAL, ATRAVI•S DA JUSTI•A FEDERAL
NO CEAR,k, COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA
EDUAIU.)O NASCIMENTO DOS REIS ME, COMO
CONTRATADA, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA
NO PROCESSO N 5058-7(I.2018.4.05.7600.
°

Aos 1•) (dezenovc) dias do rues de julho do ano de 2019 (dois rail e dezenove), de um lado a JUSTICA
FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA NO ESTADO DO CEAR,•, inscrita no CNPJ sob o n °
05424487/0001-53, corn sede instalada no Edificio Raul Barbosa, s/n, Praga Murilo Borges, Centro, na
Cidade de Fortaleza, Capital do Estado de Cear•i, doravante denominada CONTRATANTE,
representada neste ato pelo MM. Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. ALCIDES SALDANHA LIMA, no
uso de suas atribuiq6es, e, de ot,tro lado, a empresa I•]DUARDO NASCIMENTO DOS REIS ME,
inscrita no CNPJ sob o n" 11.034.330/0001-14, corn endereqo na Av. Jos6 de Oliveira Camerino, n° 331,
Maratoan, Cratefis-Ce, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, representada neste
ato pot seu representante legal, Sr. EDUARDO NASCIMENTO DOS REIS, CPF N ° 017.287.513-73,
no uso de suas atribui9iSes, celebram o presente contrato de forneeimento de k, gua mineral sem gg•s, nos
tennos do Pregiio Presencial n" 04/2019-RP, da ARP n° 17/2019-.IFCE, da Lei n° 10.520/02, e da Lei n°
8.666/93, e que se reger,'i pelas el:•t,sulas e condi•6es seguinles:

CL±•,USIJLA PRIMEIRA DO OBJETO
-

1.1. Cnntrataggn de empresa especializada no fnmecimento de ,'igua mineral natural sere ghs, para
atender a demanda da CONTRATANTE, mais precisamenie para a Subseqgo Judicihria de Cra|eds,
durante o exercicio de 21}19, conforme especifica96es a seguir:

ITE
M

UNID

ESPECIFICAI•/i,O DO I'RODUTO

QUANTIDA
DR

GarratSo
(20 litros)

At• 50

(m•s),
observado o
limite anual
registrado na
ARP n °
17/2019-.IFCE

a) A, gua mineral sem gfis, envasilhada em garra/Bes de
policarbonato/polipropileno transparentes lbrnecidos pela JFCE,
contendo protelor na parte superior e lacre de seguran•a
personalizado pelo fabricante, sem avarias, aprovado pelo 6rgfio
de fiscalizaqao e controle, para entrega n6 pr&lio da Subse•fio

Judicitiria de Cratefis-Ce.

b) Marca: Brisa da Serra.

1.2. Das Espeeifica•6es

1.2.1. Da •igua mineral em garraf•es de 20 (vinte)

li|ros

1.2.1.1. A figua mineral nao gasosa envasilhada em garrafoes de policarbonato transparenle retornhveis,
normahnente encontrados em PET corn capaeidade de 20 lil ros, laerados, devendo estar em
eonformidade corn a Portaria do Ministbrio da Safide n" 2.914/2011, Resolu•fio RDC n. 274/2005 e
Anexo: RegulamelatO T6enieo para Fixaq•o de Identidade e Qualidade de ,i•gua Mineral Natural e corn os
°
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padr6es estabetecidos pelo Departamento Nacional de Produg•o Mineral
de Vigil•ncia Sanitfiria ANVISA.

-

DNPM e da A g•ncia Nacional

-

1.2.1.2. A figua deverfi ser entregue em vasilhames de 20 litros, retomfiveis, plenamente preenchidos,
munidos de lacre de inviolabilidade intactos e ter validade minima de 60 (sessenta) dias a parlir da data
de entrega.

1.2.1.3. Os garraffes de 20 litros dever•o atender aos seguintes crit6rios:

•s

I os garraf6es devem possuir tampa plfistica descarl•vel e lacre de seguran•a deverSo atender
exigSncias dos par•metros estabelecidos nas Normas T6cnicas NBR 14.222/2011, 14.328/2011 e
-

14.638/2011 ;
I1
os garraf6es (retorn•tvcis) devem ser de material at6xico (policarbonato ou polipropileno
transparente), pr6prios para o acondicionamento de figua mineral, rcsistentes, em excelente estado de
conserva•:go, sere ranhuras, e/ou amassados, e/ou remendos e vireln corn tampa proletora e lacre de
seguran•a para evitar contamina•6es externas;
-

III os garraf6es devem apresentar r6tulo-padr•o registrado no Minist6rio da Safide e aprovado pelo
DNPM (de acordo corn art. 29 do Decreto Let n ° 7.841/1945).
-

CLA, USULA SEGUNDA DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
Integram o presentc instrumento, como se nele estivesse lranscrito, naquilo que
-

n•o o contrarie: o Edital

do Preg5o Prcsencial n ° 04/2019-RP e scus anexos e a Proposta da Contratada.

CL,itUSULA TERCEII•k DA LEGISLA•AO APLIC,•VEL
/k execu•z•io do presente contrato e cspecialmente aos casos ornissos aplicar-se-fi a Let n" 8.666/93 e suas
-

alterat•6es.

CLAUSULA QUARTA DAS ALTERA(•OES
As altera•6es que porventura possam ocorrer deveffio atender ao disposto no art. 65 da Let 8.666/93.
-

CLAUSULA QUINTA DAS CONDI•OES DE FORNECIMENTO
5.1. A figua mineral natural sere gfis dever•'l ser enlregue acondicionada adequadamenle, de forma a
permitir complela seguran•a durante o transporte. Serfi fornecida de forma parcelada, corn entrega difiria
conforme necessidade da contratante, bern como termos e condiq6es estiptdados no Termo de Refer•ncia.
-

5.2. A figua mineral natural sere gfis deverfi ser entregue sempre obedecendo a marca indicada na proposta
da conlratada, atendendo os prazos previstos, quantidades solicitadas e locals designados nesle Termo de

Refer•ncia.
5.3. O fornecimento deverfi ser

exect, tado de forma continua, sere interrupqao por parle da contratada,
con forme regras estabelecidas neste Termo de Refer•ncia.

5.4. A figua mineral dever• atender aos procedimentos de explora•o e crit6rios de qualidade descritos no
Decreto-Lei n 7.841/1945, bern como da l•esolu•:•o RDC n 173 -ANVISA, de 13.09.2006, que disp6e
sobre o regulamento de boas prAticas para industrializa•,o e comercializa•,o de figua mineral natural.
°

°

5.5. N,•o devem ser eslocados pr6ximos a gfis liquefeito de petr61eo e outros prodt, tos potenciahnente
t6xicos para evitar a contamina•;5o ou impregna•4,•o de odores indese.j,fveis.

CLA.USULA SEXTA- DO LOCAL• DIAS E HORARIOS DE ENTREGA
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6.1. O tbmecimento de figua mineral ser• etEtivado de forma parcelada, diariamente, sem obrigatoriedade
de consumo minilno, lnedianle substituiqgo de garraf6es vazios, corn capacidade para 20 litros, existentes
has depend•ncias da contratante, por garraf6cs corn hgua mineral sem ghs, de igual capacidade.
6.2. A eontratada realizarfi o tbrneeimento na forma definida no subitem anterior, 5 (cinco) dias por
semana, de segunda a sexta-feira, no horfirio colnpreendido entre 911 (nove horas) e 17h (dezessete horas),
por meio de solicita•go da contratante via comt,nica•o telef6nica, e-mail ou outro meio id6neo, cabendo
il contratada realizar o atendimento no prazo mfiximo de 3 (tr4s) horas, observado o disposlo no subitem
14.3.

CLAUSULASETIMA

DAS CONDI(•()ES DE ACEITA(•.•O E RECEBIMENTO
7.1. O descarregamento do produto ficar,• a era'go do fornecedor, devendo ser providenciada a
obra necessfiria.
-

7.2. O recebimento dar-se-fi

eln

n•o de

duas etapas distintas:

I Provisoriamente: mediante simples confer&lcia dos volumes, no ato da entrega, por servidor
gestor/fiscal do contrato, por meio da aposi•go de assinatura na guia de entrega. Produtos que ngo
atenderem As especifica•:fes requeridas neste termo sergo rejeitados.
-

II Definitivamente no prazo de at• 2 (dois) dias flteis, por servidor gestofffiscal do contrato, ap6s a
verificaq•o da qualidade e quantidade do produto e consequente aceita•o.
-

7.3. Os produtos sergo recusados nos seguintes casos:
1

se

-

entregues

corn as especificaqges t6cnicas dif•rentes das contidas

neste 'l"ermo

de RetErdncia e da

proposta da licitante vencedora;

I1 se apresentar qualquer defeflo durante os procedimentos tie aceita•o, conformidade e verificat;go.
-

7.4. Caso algurn produto seja enquadrado em quaisqucr das situa96es do item anterior, a contratante
intbrmara a contratada para que o objeto seja substituido era, no mfiximo, 01 (urn) dia fitil, por outro de
iguais caracterlsticas contratadas.
DO CONTROLE I)A EXECU(•.&O CONTRATUAL
8.1. Nos termos do art. 67 da Lei n" 8.666, de 1993, serfi designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos produtos, registrando todas as ocorr&acias relacionadas coin a execu•:go e
determinando o que for necessfirio fi regularizaqfio de falhas ou defeitos observados.

CLAUSULA OITAVA

-

8.2. A fiscalizat;go de que trata este item n•o exclui nero reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que restdtante de ilnperfei•:fes t6cnicas ou vicios
redibit6rios, e, na ocorrfincia desta, nao implica em conesponsabilidade da Adminislra•;ao ou de seus
agenles e prepostos, cm conl"orlnidade corn o art. 70 da Lei n" 8.666, de 1993.
8.3. O representante da Administraggo anotarfi iodas as ocorr•ncias relacionadas corn a execug•o do
contrato, indicando dia, m•s e ano, bern como o nome dos fimcionfirios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessfirio fi regulariza•:go das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos h autoridade colnpetente, para as providfincias cabiveis.
8.4.

Sgo

atividades a serem realizadas pelo gestofffiscal do contrato:

a) acompanhar o correto CUlnprimento do contrato, nos termos descrito no respectivo
Refel&lcia;

Termo de
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b) verificar a conformidade do produto fornecido corn as normas especificas e quantitativos, bern como
demais procedimentos empregados para garantir a qualidade do produto;

c) acompanhar o prazo de entrega do produto;

d) notificar formalmente a contratada, quando houver atraso no prazo de entrega do produto;
e) atestar a nora fiscal conforme procedimentos da contratante, quando ludo atender ao especificado nesle
termo e no contrato, encaminhando-a, posteriormenlc, em conjunto corn os documentos relativos ao
recebimento e aceita¢i5o, ao Nficleo Financeiro e Patrimonial para fins de pagamento;

f) comunicar a contratada, no prazo mfiximo de 3 (tr•s) dias flteis, quando houver alguma provid&lcia a
ser tomada por esta;
g) encaminhar h Administra•,•o os casos de

san96cs ou

outras

situa96es legais para os procedimentos

formats necessfirios;
h) solicitar /• contratada e seus prepostos, ou obter da Administra•5o, tempestivamente, todas as
provid&lcias necessfirias ao born andamento dos servigos.

8.5. A a•5o da

fiscaliza•5o n5o exonera a eontratada de suas responsabilidades contratt,ais.

gestofffiscal do contrato poderfi solicitar, em qualquer etapa da execugao da contrataqSo,
verifica•io direta da qualidade do produto e embalagens forneeidas pela contratada, pndendo solicitar a
substitui•fio do produto (figua e/ou vasilhame) quc nfio estcja de acordo corn as condiqSes estipuladas nas
especificaq6es, como lamb6m sugcrir que seja rescindido o contrato. O 6nus da possivel anfilise ficarfi fis
expensas da contratada.

8.6.

()

CLA.USULA NONA

DO PREC•._O_ CONTRATADO
O prego do garraffio de figua mineral natural, sere gfis, 6 de R$ 6,00.
-

DA DO'I'A_C__• O•AMENTA_RIA
A despesa decorrenle do presente Contrato correrfi h conta de recursos especificos consignados no
orgamento federal de 2019, no Programa de Trabalho 02.061.0569.4257.0001 (Julgamento de Causas) e
elemenlo de despesa 3390.30.07 G6neros de Alimentag•o, Nota de Empenho n" 2019NE000512, de
12/07/2019, no valor estimado de R$ 1.440,00.

CLAUSULA DI•CIMA

-

-

CL!i, USULA DECIMA PRIMEIRA

-

DO REAJUSTE

11.1. O reajuste de pregos poderfi ser utilizado na presente contrataqfio, desde que seja observado o
inlerregno mlnimo de 01 (um) ano da data-limi|e para apresenta•fio das propostas constante do
edital, em rela•fio aos custos corn insumos e materiais necessrlrios h execu¢•o do objeto.
11.2. Serfi considerado indice inicial o da data da apresentagao de proposta, corn base na seguinte f6rmula
(Decreto n 1.054/94 e Lei n 10.192/01):
°

°

R=VxI-lo

Io
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contralual da locag,•o;
I

=

hadice relativo ao m•s do reajuste;
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1o = [ndice inicial relhre-se ao indice de custos ou de prc•os correspondentes ao
da proposta da licita¢go;
-

m•s da entrega

11.3. O indite a ser utilizado para o cfilculo do reajustalnento do contrato • o |ndice National de Preqos
ao Consumidor Amplo IPCA divulgado pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE,
ou outro indite que venha a substitui-lo.
-

-

11.4. Os reajustes serao precedidos obrigatoriamente de solicita•ao da CONTRATADA, acompanhada de
memorial do cAlculo, conforme for a varia•o de custos objelo do reajuste.
a inclusho, por ocasi,•o do reajuste de itens de insunlos e materiais n•.o previstos na
inicial, exceto quando se tornarem obrigat6rios por for•a de instrulnento legal, senten•a
normativa, acordo eoletivo ou
coletiva.
11.5-

1• vedada

proposta

conven•o

11.6- A decis•o sobre o pedido de reajuste deve ser feila no prazo mfiximo de 60 (sessenta dias) dias,
conlados a partir da solieita•io e da entrega dos comprowmtes de varia•o dos custos.

11.7- Os reajustes ser•o formalizados por meio de apostilamento e n,•o poder•o alterar o equilibrio
econ6mico-financeiro dos eontratos.
11.8- O prazo ret•rido no item I 1.6 ficar,'i suspenso enquanto a CONTRATADA nao cumprir os atos ou
a documenta•iho solicitada pela CONTRATANTE para a comprova•o da varia•ho dos custos.

apresentar

11.9- Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes ter•io suas vigfincias iniciadas do interregno
minimo de 01 (urn) ano da data de ocorr•ncia do fato gerador que deu causa ao reajuste, ou seja, do
anivershrio da data-limite para aprcsentaqfio das propostas constante do cdital, em relaq•o aos custos corn
insulnos e materials necess•rios il execu•fio do objelo contratado.

11.10- Os eli•itos financeiros do reajuste oeorrer•io exclusivamente para os itens que o motivaram e
apenas em relaqfio h diferenga porventura existente.
11.11- O reajuste nfio interli•re no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manuteng•o do
eqtfilibrio econ6mico-financeiro dos contratos corn base no disposto no art. 65 da Lei n ° 8.666/93.

CL?tUSULA DECIMA SEGUNDA- DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento ser•t efetuado por meio de ordem banc•ria, mensahnente, at6 o 5 ° (quinto) dia fltil apbs
o recebimento definitivo, desde que a contratada entregue a nola fiscal ou documen|o equivalen!e e
indique os dtdos banc•rios para dep6sito.
12.2. Por ocasi•o de cada pagamento, a contratada deverfi comprovar a regularidade perante o FGTS
(CRF), a Seguridade Social (CND) e a Fazenda Federal (Tributos Federais e Divida Ativa).

condi•ao de contribuinte substituto, reter•t na fonte os tributos e coniribui96es, nos
estabelecidos pela legisla•:ao.

12.3 A contratante, na
termos

12.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ngo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, e salvo por insufici6ncia de recursos orqamentgrios, flea convencionado que
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compensa•o financeira devida pela JustR:a Federal no Cear,-i, enlre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplelnento da parcela, serfi calculada mediante a aplica•ao da seguinle
f6rmula:
a taxa de

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos morat6rios
N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor a ser pago
I = h•dice de compensa¢,•o financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (_TX)
I= (.6/100)
1= 0,0001644
365
365
TX = Percentuai da taxa anual = 6% (seis por cento)
12.5. A compensa•o financeira prevista nesta
fatura do m•.s seguinte ao da ocoix•ncia.

CLAUSULA DI•,CIMA TERCEIRA

condi•5o serfi incluida,

a requerimento do inleressado, na

DA VIGI•NCIA DO CONTRATADO
Este contrato terfi vig•ncia a partir da sua assinatura, vigorando at6 o encerramenlo do respectivo
exerclcio financeiro (31.12.2019).

CLAUSULA DI•CIMA QUARTA

-

DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
14.1. Nomear preposto para representfi-la na execu•So do contrato, bern como infbrmar nflmero de
telefone, e-mail e outros dados para comunica•o entre a contratante e a eontratada na dala de assinatura
do contrato, bern como qualqner altera•io desses contalos.
-

14.2. Entregar de forma parcelada, diariamente, sem obrigaloriedade de consumo minimo, nos enderegos,
horfirios e dias indicados neste Termo de Refer•ncia, a quantidade de figua mineral natural necess•ria.
14.3. Atender aos pedidos de fomecimento emergencial, ainda que fi)ra do hor•irio habitual de entrega, no
prazo maximo de 60 (sessenta) minutos, contado do recebimento da solicitaggo.

14.4. Transportar os garraf6es corn figua mineral em transporte adequado para evitar a incid•ncia solar
sobre eles.
14.5. Manter os vasilhames, que ser•io reutilizfiveis, absolutamente higienizados e sere amassados, sere
remendos e sere ranhuras, de forma que nfio compromela a qualidade da figua fornecida.

14.6. Acondicionar os garra/iSes nos locals indicados pela fiscalizaq•o, de maneira ordenada, a tim de
Pacilitar a confer•ncia.
14.7. Ngo serfi permitido rolar, arrastar, tombar ou qualquer tipo de
garral'6es no ato da entrega ou de sua retirada.

agress•.o

que possa danificar os

14.8. Garantir a qualidade do produto fornecido, em conforlnidade corn as exig•ncias legais de higiene,
composi•go e classificaggo de •guas minerais.
14.9. Mmlter os seus empregados sujeitos fis normas dJsciplinares da contratante, pordm sere qualquer
vhlcu]o empregaticio

corn a contratanle.

14.10. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso fis depend•ncias da contratante.
14.11. Fornecer a seus t•cnicos todas as condi•6es necessfirias para a execu•go dos servi•os, como
tamb6m materials de seguranqa, conforme legisla•o pertinente, assumindo todos os riscos concernentes •'•
execu•go do contrato.
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14.12. Os entregadores dever•o estar devidamente unitbrmizados e identificados, quando da entrega do
produto nas instalaqfies da contratante.
14.13. Orientar os representantes da contratante
garra•Ses.

quanto h eorreta

armazenagem, manuseio e higiene dos

14.14 Repm'ar, corrigir, remover, reeonstruir ou substituir, As suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vieios, defeitos ou incorre95es;
14.15. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de ac[dentes, impostos,
eontribuiqfes plevidenei•rias e quaisquer outras que fnrem devidas e referentes aos serviqos exeeutados
por seus empregados, os quais nao t•m qualquer vinculo empregaticio corn a contratanle.
14.16. Responder integralmentc pot perdas e danos que vier a eausar a contratante ou a terceiros em razho
de
ou omiss•o, dolosa ou cu]posa, sua ou dos setts empregados e/ou prepostos, independentemente
de outras comina•Ses contratnais ou legais a que estiver sujeita.

a•:•o

14.17. A qualquer tempo, desde que ocorram reclamaqfies sobre a qualidade da •gua mineral por parte do
pfiblico consumidor, ser•o tomadas as providSncias cabiveis, observado o disposto no subitem anterior
(14.16).

14.18. Substituir, sem custos adicionais, eventuais unidades porventura reeusadas pela contratante.

corre•o

14.19. Providenciar imediata
das defici6ncias, ihlhas ou irregularidades apontadas pela
fiscaliza•io, quando da execuq•o do eontrato.
14.20. Substituir, a qualquer tempo, durante a vigfneia do contrato, os vasilhames que vierem a
quaisquer defeitos (ranhura, amassado, consertado, desbotado), sere 6nus para eontratante.

apresentar

14.21. Devolver, ao final do contrato, os vasilhames de propriedade da conlratanle, em iguais condi95es
aos recebidos no inicio da vig6ncia eontratual e em perfeito estado de higieniza•;fio, eonservagao e
quantidade.
14.22. Manter, durante a vigdncia do contrato, as eondiqSes de habilitaq•o exigidas na licitag•to.
14.23. Manter estoque do produlo de lnodo a assegurar o fornecimento h contratante sere interrup95es ou
atrasos.

14.24. Entregar o quantitativo de garraf6es contendo •gua mineral natural sere g'•s, nos locals indicados,
independente da exist•ncia de vasilhames vazios disponlveis.

14.25. Responsabilizar-se por eventuais danos ocorridos nos garralBes, no interior ou fora do espa•o
fisico das depend•ncias da contratante.

14.26. AlUm do previsto no subitem 6.4, a contratada devera efetuar a substitui•, em at6 2 (dois) dias
fiteis, ap6s a eomunicaq•o da contratante, do produto entregue, quando for comprovada a impossibilidade
de utiliza•o pela constatac;•o de substfincias ou impurezas no contefido, albm de falta de higiene das
embalagens.

14.27. Observar as normas legais de seguran•:a a que estfi sujeita a atividade de distribuiq•,o do produto

contiatado.
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ou do vasilhame scm
14.28. Nfio scr•. permitido il contratada substiluir a marca do produto fornecido
pr6via consulla e autoriza•,o expressa da contratante.
14.29. S•o expressamente vedadas h contratada:

I

a

-

veicula•:•o de publicidade acerca do futuro

contrato, salvo se

houver prOvia autoriza•o da

contratante;

11 a subcontrata•o para a
-

execu•:•o do objeto desle Termo de Refer•ncia:

no Cearfi, duranie a
a contrata•o de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Justiq:a Federal
vig•ncia do contrato.
111

-

CL.t•USULA Dl•CIMA _.Q_UINTA DOS ENCARGOS DA CONTRATAN'rE
-

15.1. Constitui responsabilidade da contralante:

empresa vencedora, de acordo corn os
a) exigir o cunaprimento de todas as obriga•fes assumidas pela
termos

deste Termo de Refer•ncia;

termo;
b) reservar local apropriado para o recebimento do malerial objeto deste

previslo neste documento;
c) ter pessoal disponlvel para o recebimento do material no hori•rio
d) receber o

material de acordo corn as especifica•:•')es descritas neste Termo de ReferSncia;

e) efe(uar o pagamento

has

condi•6es e preqo pactuados;

durante o fornecimenlo de
f) solicitar il contratada as medidas saneadoras de irregularidades constatadas
cabiveis;
figua mineral, sere prejuizo de eventuais penalidades

um servidor especialmente
g) acompanhar e fiscalizar a execuqzfio do contrato, por interm•dio de
designado para esse tim;

de Refer•ncia;
h) rejeitar, no todo ou em parte, o material fornecido em desacordo corn este Termo
i) disponibilizar estacionamento para descarga do objeto deste termo;
I) cumprir as demais disposiq,•es contidas neste Termo de Refer•ncia.

CLA, USU LA D ECIMA SEXTA D AS SAN(•C3ES ADMINISTRATIVAS
°
n" 10.520, de 2002, a
16.1 Comete infra•o adminislrativa nos termos da Let n 8.666, de 1993 e da Let
contralada que:
-

decorr•,ncia da contrata•,o;
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga•6es assumidas em

b) ensejar o retardamento da exeeu•fio do objeto;
c) fraudar na exeeu¢•o do contrato;

d) comportar-se de modo inid6neo;
e) cometer fiaude fiscal;

f)

n•o mantiver a proposta.

16.2. A contratada que cometer qualquer das infra•fes discriminadas no subilem acima
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, ,Ss seguintes san•0es:

ficarfi stljeita, sere

PregSo Presencial 04/2019
a
para
mineral
Subse•o Judicifiria de Cratefis.
Fomecimento de figua

PODER J U DICI_•dI.IO

J USTI( A FEDERAL

a) advert0.ncia par faltas leves, assim entcndidas aquelas que
contratante;

n•o acarretem prejuizos significativos para a

b) multa morat6ria de 0,5% (cinco d6cimos por cento) por dia de alraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, at• o limite de 30 (trinta) dias;
c) multa compensat6ria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecuggo
total do objeto;

d) eln caso de inexecuqgo parcial, a multa compensat6ria, no mesmo percentual do subilem acima, serti
aplicada de tbrma proporcional g obrigaqgo inadimplida;
e)

suspensgo de licitar e impedimento de contratar corn a Justiqa Federal no Cearfi, pelo prazo de atd dois

m•os;
t) impedimento de licitar e contratar corn a Unigo, corn o consequente descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de atfi cinco anos;
g) declara•go de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adlninistraggo Pflblica, enqtmnto

perdurarem os motivos determinantes da puni•o ou at• que seja promovida a reabilita•o perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que serti concedida sempre que a contratada ressarcir a
contratante pelos prejuizos causado.

16.3. Tamb&n ficam sujeitas fis penalidades do art. 87, incisos Ill e IV, da Lei n ° 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que:
a) tenham soffido condenaqfio definitiva por praticar, por meio dolosos, flaude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licila•go;
c) demonstreln n,•o possuir idoneidade para conlratar corn a Administra•go em virtude de atos ilicitos
praticados.
16.4. A aplicaggo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-fi em processo administrativo que
assegurarfi o contraditdrio e a ampla defesa il contralada, observando-se o procedimento previsto na Lei n•
8.666, de 1993 e, subsidiariamente, a Lei n" 9.784, de 1999.

16.5. A autoridade competente, na aplicaq•o das san•:6es, levarfi em considerag•io a gravidadc da conduta
do infrator, o carfiter educativo da pena, bern como o dano causado h Administraqfio, observado o
principio da proporcionalidade.

16.6. As penalidades ser•o obrigatoriamente registradas no S ICA F.

CLAUSULA DI•CIMA S•:TIMA DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
A CONTIL&TADA deverfi atender, no que couber, os crit&ios de sustentabilidade ambiental previstos na
lnstruqgo Normativa SLTI/MPOG n ° 01, de 19/01/2010.
-

CLAUSULA DI•CIMA OITAVA

DA RESCISAO CON'rRATUAL
18.1. No caso de descumprimento das condig•Ses estabelecidas por parte da CONTRATADA, ou o fizer
fora das especificaq6es e/ou condi•Ses aven•:adas, a contratante poderfi rescindir o contrato e aplicar as
disposi•6es contidas na seqao V do capitulo Ill da Lei 8.666/93 e alteraq6es.
-

Fornecimento de •gua mineral para a
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18.2. Na hip6tese de ocorrer a sua rescisfio administrativa,
previstos no artigo 80 da Lei 8.666/93.

s•o assegurados fi Juslit}a

Federal os direilos

DO CODIGO DE CONDU°I'A
do Conselho da
O C6digo de Conduta da Justiqa Federal do Cearfi, em anexo, instituido pela Resolu¢fio
13/| 0/2014, i ntegra o
308/2014,
de
Resolug•o
pela
I,
alterada
201
de
15
de
abril
de
Justiqa Federal n 147,
presente contrato para todos os fins.

CLAUSULA DECIMA NONA

-

°

CLA, USULA VIGESIMA DA PUBLICA•,,kO
-

Em conform.idade corn o disposto no parfigrafo finico do artigo 61 da Lci 8.666/93, o presente contrato
serfi publicado na forma de extrato, no Difirio Oficial da Uni•o.

CLAUSULA VIG•;SIMA PRIMEIRA DO FORO
Esth eleito o .luizo Federal da Se•go Judicifiria do Cearfi, para difimir as quest6es derivadas do presente
-

contrato.
forma, o
E por estarem assim ajustadas, foi lavrado o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e
qual depois de l ido e achado conforme, vai assinado pelas partes CONTRATANTES e pelas

testemunhas abaixo firmadas.
Fortaleza, 19 dejulho de 20.19

ALCIi)E•HA

lAMA
Diretor do Foro/Contratante

..

/(•.•.t-O

EDUARDO NASCIMENTO DOS REIS
Rcprcsentante Legal Contratada

TESTEM,U. NIIAS:

.OM :

CPF:

'
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ANEXO DO CONTI•,kTO
-

COD.IGO DE CONDUTA DA JUSTI•A FEDERAL
RESOLU(•&O N. 147, DE 15 DE A BRIL DE 2011.
Alterada pela Resoluq,•o 308/2014, de 13/10/2014 (transcrita no final).

Institui o C6digo de Conduta do Conselho e da Justi•a Federal de primeiro e segundo graus.
O PRESIDENTE DO CONSELItO DA JUSTI(•'A FEDER.AL, usando de suas atribuiq:•Ses legais e
ten&) em vista o decidido no Processo n. 2010.16.11758, na sess•,o realizada em 28 de marqo de 2011,
RESOLVE:

Das Disposi•Ses Oerais
Art. 1" Instituir o Codigo de Conduta do Conselho e da Justi•a Federal de primeiro e segnndo graus,
corn as segmintes finalidades:
1 tornar claras as regras de conduta dos servidores e gestores do Conselho e da Justi•:a Federal de
primeiro e segundo graus;
I1 assegurar que as aqSes institucionais empreendidas por gestores e servidores do Conselho e da
Justi•a Federal de primeiro e segundo graus preservem a miss•o desses 6rgaos e que os atos delas
decorrentes reflitam probidade e conduta &ica;
Ill- conferir coer•ncia e converg•ncia •s politicas, diretrizes e procedimentos intemos do Conselho e
da Justiqa Federal de primeiro e segundo graus;
IV oferecer um conjtmto de atitudcs que orientem o comportamento e as decisfes mstitucionais.
CAPi'I'ULO 1
Dos Destinatfirios
Art. 2 ° O C6digo de Conduta aplica-se a todos os servidores e gestores do Conselho e da Justi•a
Federal de pl"imeiro c segundo •aus (reda9•io dada pela Resoln•fio 308/2014, de 13/10/2014).
Parhgrafb finico. Cabe aos gestores, em todos os niveis, aplicar, como um exemplo de conduta a ser
seguido, os preceitos estabelecidos no C6digo e garantir que seus subordinados
ser\ddores,
estagi'hrios e prestadores de serviq.os vivenciem tais preceitos.
Art. 3 ° O Cbdigo de Condula do Conselho e da Justiqa Federal de primeiro e segundo graus integrarb,
todos os contratos de estfigio e de presta•o de servi•os, tie forma a assegurar o alinhamento entre os
colaboradores.
CAPiTULO ll
Dos Principios de Conduta
Art. 4 ° A conduta dos destinat,frios do C6digo deverfi ser pautada pelos seguintes principios:
integridade, lisura, transpar•ncia, respeito e moralidade.
CAPiTULO 111
Da Prhtica de Preconceito, Discriminagfio, Ass&lio ou Abuso de Poder
Art. 5 ° O Conselho e a Justiqa Federal de primeiro e segundo graus n•o ser•o tolerantes corn atitudes
discriminat6rias ou preconceituosas de qualquer natureza, em rela•:•o a etnia, a sexo, a religiao, a
estado civil, a orientagao sexual, a faixa etfiria ou a condigfio fisica especial, nero tom atos que
caracterizem proselilismo partidhrio, intimida•:•o, hostilidade ou ameaqa, lmmilha¢•o por qualquer
motivo ou ass•dio moral e sexual.
CAPiTULO IV
Do Conflito de lntcresses
Art. 6° Gestores ou servidores ngo podergo participar de atos ou circunst•ncias que se contraponham,
conforme o caso, aos interesses do Conselho e da Justiqa Federal de primeiro e segundo graus ou que
Ihes possam causar danos ou preiuizos.
Art. 7 ° Recursos, espaqo e imagem do Conselho e da Justiqa Federal de primeiro e segundo graus n•.o
podergo, sob qualquer hip6tese, scr usados para atender a interesses pessoais, politicos ou partidilrios.
-

--

-

-

-

CAPITULO V

Do Sigilo de ha forma•6es
Art.8 ° O servidor ou gestor que, por fort?a de seu cargo ou de suas responsabilidades, tiverem acesso a
informa•:•es do 6rggo° em que atuam ainda ngo divulgadas publieamente devergo lnanter sigilo sobre
seu contefldo. Art. 9 Ao servidor ou gestor do Conselho e da Justi•a Federal de primeiro e segundo
glaus e vedado aceitar presentes, privil•gios, empr•stimos, doa•:ges, serviqos ou qualquer outra forma
de beneficio em seu nome oll no de familiares, quando originArios de partes, ou dos respectivos
advogados e estagifirios, bern como de terceiros que sejam ou pretendam set forneeedores de produtos
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ou servi•os para essas institui¢6es.
Parfigrafo finico. N5o se consideram presentes, para fins deste arligo, os brindes sere valor comercial
ou aqueles atribuidos por entidades de qualquer natureza a titulo de cortesia, propaganda ou
divulga(;•o, por ocasi•io de eventos especiais ou dalas comemorativas.
CAPITULO VI
Do Patrim6nio Tanglvel e Intangivel
Art. 10. I• de responsabilidade dos destinal,frios do C6digo zelar pela integridade dos bens, langiveis e
intangiveis, dos 6rg•.os onde atuana, inclusive sua reputa•o, propriedade intelectual e informa96es
confidenciais, estrat•gicas ou sensiveis.
CAPiTULO VII
Dos Usos de Sistemas Eletr6nicos
Art. 11. Os recursos de comunica¢fio e tecnologia de informa•fio disponiveis no Conselho e na Justi•a
Federal de primeiro e segmndo graus devem set utilizados corn a estrita observ•ncia dos normativos
internos vigentes, notadamente no que tange A utiliza•o e h proteg•,o das selflaas de acesso.
Parfigrafo flnieo. 1• vedada, ainda, a ufiliza•o de sistemas e ferramentas de comunica•o para a
prfitica de atos ilegais ou impr6prios, para a obtenc;•io de vantagem pessoal, para acesso ou divulga•o
de contcfido ofensiw) ou imoral, para interven•o em sistemas de terceiros e para participa•o em
discuss6es virtuais acerca de assuntos n•o relacionados aos interesses do Conselho e da Justica
Federal de primeiro e segundos graus.
CAPITULO VI II
Da Comtmica•o
Art. 12. A comunica•fio entre os destinatfirios do C6digo ou enlre esses e os 6rg•os governamentais,
os clientes, os fornecedores e a sociedade deve set indiscutivehnente clara, simples, objetiva e
acessivel a todos os legitimamente interessados.
CAPiTULO IX
Da Publicidade de Atos e Disponibilidade de Inlbrma•6es
Art. 13. I• obrigat6rio aos servidores e gestores do Consclho e da Jusliga Federal de primeiro e
segundo gratis garantir a publicidade de seus atos e a disponibilidade de informa96es corretas e
atualizadas que permitam o conhecimento dos aspectos relevanles da atividade sob sua
responsabilidade, bern eomo assegurar que a divulgag•io das informa96es aconie9a no menor prazo e
pelos meios mais rfipidos.
CAPITULO X
Das Informa•:6es il hnprensa
Art. 14. Os contatos corn os 6rg•os de imprensa se6io promovidos, exclusivamente, por porta-vozes
atttorizados pelo Conselho, tribunais regionais federals e se•6es.judicifirias, conforme o caso.
CAPiTULO XI
Dos Contratos, Conw3nios ou Acordos de Cooperag•o
Art. 15. Os conlratos, conv&fios ou acordos de coopera•o nos quais o Conselho, os tribunais
regionais federais e as se•6es judicifirias sejam partes devem ser escritos de forma clara, corn
informa•es precisas, sere haver a possibilidade de interprela•6es alnbiguas por qualquer das partes
interessadas.
CAPITULO XII
Das Falhas Administrativas
Art. 16. Servidores ou gestores do Conselho e da .lusti•:a Federal de primeiro e segundo graus que
cometerem eventuais erros dever•io receber orientagfio construtiva, contudo, se cometerem falhas
resultantes de desidia, mfi-f•, neglig•ncia ou desinteresse que exponham o Conselho, os tribunals
regionais federais e as se96es judicifirias a riscos legais ou de imagem, serao tratados corn rigorosa

correg•o.
CAPITULO XIII

Da Responsabilidade Socioambiental
Art. 17. O Conselho e a Jt,sliga Federal de primeiro e segundo graus exigir•o de seus servidores, no
exercicio de seus misteres, responsabilidade social e ambiental; no primeiro caso, privilegiando a
ado•ao de prfiticas que favore•am a inclus•o social e, no segundo, de prfiticas que combatam o
desperdicio de recursos naturais e evitem danos ao meio anabiente.
CAPITULO XIV
Do Comit• Gestor do C6digo de Conduta
Art. 18. Fica instituldo o comit• gestor do C6digo de Conduta, ao qual compete, entre outras
atribuigOes, zelar pelo seu cumprimento.
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Art. 19. Cada tribunal terb. um eomit• gestor fornaado por servidores nomeados pelo seu presidente;
outro tanto

no Conselho da Justi•a Federal.

Art. 20. As atribuiqSes do comitfi gestor do C6digo de Conduta
pres, idente do Conselho da Justi9a Federal.
Art. 21. Esta resoluqfio emra em vigor na data de sua publica¢ho.
Ministro ARI PARGENDLER
Publicada no Difirio Oficial da Unifio
De 18/04/2011 Seqfto 1 Phg. 133

ser•o

formalizadas

pot ato

do

RESOLUC/•.O 308, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014
(DO-U 13-10-2014)

DispSe sobre a altera•o da Resolu•ao n° 147, dc 15 de abril de 2011, que instituiu o C6digo de
Conduta do Conselho e da Justi•a Federal de primeiro e segundo gvaus

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA J UST1CA FEDERAL, usando de suas atribui•Ses legais e
tendo em vista o decidido no Processo n" CF-PPN-2012/00033, julgado na sessfio realizada em 29
de setembro de 2014, resolve:
Art. 1 ° Alterar o art. 2" da
seguinte redaq•io:
-

Resolu•ao n 147, de
°

15 de abril de 2011, que passa a vigorar corn a

"Art. 2 ° O C6digo de Conduta aplica-se a todos os servidores e gestores do Conselho e da .lustiga
Federal de primeiro e segundo graus."
Art. 2 ° Esta resolu•io entra em vigor na data de sua publicag•o
-

Min. FRANCISCO FALCAO

G--
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