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JUSTI( A FEDERAL
CONTRATO N° 31/2019
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE !kGUA MINERAL
NATURAL, SEM GAS, QUE ENTRE SI FAZEM A
UN/f.O FEDERAL, ATRAVI•S DA JUSTI•A FEDERAL
NO CEAR/k, COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA
MARIA IVONILCE MIGUEL EPP (SUPERMERCADO
NOVA OP(•A.O), COMO CONTRATADA, TENDO EM
VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO N ° 507776.2018.4.05.7600.
Aos 19 (dezenove) dias do m•s de julho do ano de 2019 (dois rail e dezenove), de um lado a JUSTI(•A
FEDERAL DE PRIMEIRA INSTA, NCIA NO ESTADO DO CEARA, inscrita no CNPJ sob o n °
05424487/0001-53, corn sede instalada no Edificio Raul Barbosa, s/n, Pra•a Murilo Borges, Centro, na
Cidade de Fortaleza, Capital do Estado de Cearfi, doravante denominada CONTRATANTE,
representada neste ato pelo MM. Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. ALCIDES SALDANHA LIMA, no
uso de suas atribuiq6cs, e, de outro lado, a empresa MARIA IVONILCE MIGUEL EPP
(SUPERMERCADO NOVA OPffA, O), inserita no CNPJ sob o n 00.851.692/0001-81, tom endere•o
na Rua Cel. Jos6 Nunes, n ° 831, Centro, Limoeiro do Norte-Ce, daqui pot diante denominada
simplesmente CONTRATADA, representada neste ato pot seu representante legal, Sra. MARIA
IVONILCE MIGUEL, CPF N ° 705.366.193-87, no uso de suas atribuiq6es, celebram o presente
eontrato de fomecimento dc figua mineral sem gfis, nos termos do Pregfio Preseneial n ° 05/2019-RP, da
ARP n° 18/2019-JFCE, da Lei n° 10.520/02, e da Lei n 8.666/93, e que se regerfi pelas elfiusulas e
condi•6es seguintes:
°

°

CLA.USULA PRIMEIRA

DO OBJETO
1.1. Contrataq•o dc empresa especializada no fomecimento de figua mineral natural sem gfis, para
atender a demanda da CONTRATANTE, mais precisamente para a Subsegfio Judicifiria de Limoeiro
do Norte, durante o exereicio de 2019, conforme especifica96es a seguir:
ITE
M

-

UNID

QUANTIDA
DE

ESPECIFICA•A,O DO PRODUTO

Garraffio

At6 75
(m•s),
observado o
limite anual
registrado na
ARP n
18/2019-JFCE

a) A, gua mineral sem gfis, envasilhada em garraf6es de

(20 litros)

°

policarbonato/polipropileno transparentes fornecidos pela JFCE,
contendo protetor na parle superior e lacre de seguran•a
personalizado pelo fabricante, sem avarias, aprovado pelo 6rg•o
•de fiscaliza¢5o e controle, para entrega no pr6dio da Subseq•o
Judici•iria de Limoeiro do Norte-Ce.
b) Marca: Limpida.

1.2. Das Especificaq6es
1.2.1. Da figua mineral em garraf6es de 20 (viute) litros
1.2.1.1. A figua mineral nfio gasosa envasilhada em garraf6es de policarbonato transparente retorntiveis,
normalmente encontrados em PET corn capacidade de 20 litros, lacrados, devendo estar em
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conformidade corn a Portaria do Minist•rio da SaAde n° 2.914/2011, Resoluq•to RDC n. ° 274/2005 e
Anexo: Regulamento T•cnico para Fixa?fio de Identidade e Qualidade de Agua Mineral Natural e com os
padr6es estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produ?fio Mineral DNPM e da Ag•ncia Nacional
de Vigilfincia Sanitfiria- ANVISA.
-

1.2.1.2. A figua deverfi ser entregue em vasilhames de 20 litros, retornfiveis, plenamente preenchidos,
munidos de lacre de inviolabilidade intactos e ter validade minima de 60 (sessenta) dias a partir da data
de entrega.
1.2.1.3. Os garrat'6es de 20 litros dever•o atender aos seguintes crit•rios:
I os garraf6es devem possuir tampa plfistica descartfivel e lacre de seguran?a dever•o atender fis
exig•ncias dos par,•metros estabelecidos nas Normas T•cnicas NBR 14.222/2011, 14.328/2011 e
14.638/2011;
-

II
os garraf•es (retomfiveis) devem ser de material at6xico (policarbonato ou polipropileno
transparente), pr6prios para o acondicionamento de figna mineral, resistentes, em excelente estado de
conservaqao, sere ranhuras, e/ou amassados, e!ou remendos e virem corn tampa protctora e lacre de
-

seguran•a para evitar eontamina•6es externas;
llI os garraf•es devem apresentar r6tulo-padrfio rcgistrado no Minist6rio da Saflde e aprovado pelo
DNPM (dc acordo corn art. 29 do Decreto Lei n ° 7.841/1945).
-

CLA, USULA

SEGUNDA DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
Integram o presente instrumento, como se nele estivesse transcrito, naquilo que nfio o contrarie: o Edital
do Prcgfio Presencial n° 05/2019-RP e seus anexos e a Proposta da Contratada.
-

CL•,USULA TERCEIRA DA LEGISLA•AO APLICA,VEL
A, execu?•o do presente contrato e especialmente aos casos omissos aplicar-se-fi a Lei n" 8.666/93 e suas
-

altera98es.

CLAUSULA •UARTA DAS ALTERA(•()ES
As altcra?6es que porventura possam ocorrer deverfio atendcr ao disposto no art. 65 da Lei 8.666/93.
-

DAS CONDI(•6ES DE FORNECIMENTO
5.1. A figua mineral natural sere gfis deverfi ser entregue acondicionada adequadamente, de forma a
CLA, USULA •)UINTA

-

permitir completa scgmran?a durante o transporte. Serd fornecida de forma parcelada, corn entrega difiria
conforme necessidade da contratante, bern como termos e condi?6es estipulados no Termo de Refer•ncia.
5.2. A figua mineral natural scm gfis deverfi ser entregue sempre obedecendo a marca indicada na proposta
da contratada, atendendo os prazos previstos, quantidades solicitadas e locais designados neste Termo de

Referfincia.
5.3. O fornecimento deverfi ser executado de forma continua, sem intermp¢•o por parte da contratada,
eonforme regras estabelecidas neste Termo de Referdncia.
5.4. A figua mineral deverfi atender aos procedimentos de explora•:fio e crit6rios de qualidade descritos no
Decreto-Lei n 7.841/1945, bern como da Resolu•5o RDC n 173 ANVISA, de 13.09.2006, que disp6e
sobre o regulamento de boas prfiticas para industrializa?•o e comercializa?5o de figua mineral natural.
°

°

-

5.5. N•o devem ser estocados pr6ximos a gfis liquefeito de petr61eo e outros produtos potencialmente
t6xicos para evitar a contamina?ao ou impregna•o de odores indesejfiveis.
CLA, USULA

SEXTA

-

DO LOCAL• DIAS E

HORARIOS DE ENTREGA
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6.1. O fomecimento de •tgua mineral ser•t efetivado de forma parcelada, diariamente, sem obrigatoriedade
de consumo minimo, mediante substituig•o de garraf•es vazios, corn capacidade para 20 litros, existentcs
nas depend•ncias da contratante, por garraffes corn •igua mineral sem gfis, de igual capacidade.
6.2. A contratada realizari• o fornecimento na forma definida no subitem anterior, 5 (cinco) dias por
semana, de segunda a sexta-feira, no horfirio compreendido entre 9h (nove horas) e 17h (dezessete horas),
por meio de solicitaq•o da contratante via comlmicaq•o telef6nica, e-mail ou outro meio id6neo, cabendo
il contratada realizar o atendimento no prazo mfiximo de 3 (trfis) horas, observado o disposto no subitem
14.3.

CL.•USULAS]ETIMA DAS CONDI(•6ES DE ACEITA•.•O E RECEBIMENTO
7.1. O descarregamento do produto ficarfi a cargo do fomecedor, devendo ser providenciada a
obra necessfiria.
-

m•o de

7.2. O rcccbimento dar-se-fi em duas etapas distintas:
I
Pro•isoriamente: mediantc simples confer6ncia dos volumes, no ato da entrega, por servidor
gestor/fiscal do contrato, por meio da aposi•o de assinatura na guia de entrega. Prodntos que nfio
atenderem especificaq6es requeridas neste termo serfio rejeitados.
-

as

II Definitivamente no prazo de at6 2 (dois) dias flteis, por scrvidor gestor/fiscal do contrato, ap6s a
verificaqSo da qualidade e qtmntidade do produto e consequente accita•,•o.
-

7.3. Os produtos scrSo recusados nos seguintes casos:

se entregues corn as especifica•6es
proposta da licitante vcncedora;
I

-

t6cnicas diferentes das contidas neste Tcrmo de Refer6ncia e da

I1 sc aprcscntar qualquer defeito durante os procedimcntos de aceita•o, conformidade e vcrifica•ao.
-

7.4. Caso algum produto scja enquadrado em quaisquer das situa96es do item anterior, a contratante
informarfi a contratada para que o objeto seja substituido em, no mfiximo, Ol (urn) dia fitil, por outro de
iguais caracteristicas contratadas.

CL,•USULA OITAVA DO CONTROLE DA EXECU(•,O CONTRATUAL
8.1. Nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993, serfi designado representantc para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos produtos, registrando todas as ocorr•ncias relacionadas tom a execu•5o c
detemfinando o que for neccssfirio fi regulariza•fio de falhas ou defeitos observados.
-

8.2. A fiscalizaqfio de que trata estc item nSo exclui ncm reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiq6es t6cnicas ou vicios
redibit6rios, e, na ocorr6ncia desta, n•o implica em corresponsabilidade da Administra9fio ou de seus
agentes e prepostos, em conformidade corn o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
8.3. O representante da Administragfio anotarfi todas as ocorr6ncias relacionadas com a execuqSo do
contrato, indicando dia, m6s e ano, bcm como o nome dos funcionfirios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessfirio • regularizaq•o das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente, para as provid6ncias cabiveis.

8.4. $5o atividades a serem realizadas pelo gestor/fiscal do contrato:
a) acompanhar o correto cumprimento do contrato, nos termos descrito no respectivo

Termo de

Retbr6ncia;
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b) verificar a conformidade do produto fornecido com as normas especificas e quantitativos, bem como
demais procedi mentos 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 nota fiscal conforme procedimentos da contratante, quando tudo atender ao especificado neste

e no contrato, encaminhando-a, posteriormente, em conjunto com os documentos relativos ao
recebimento e aceitaqfio, ao Nficleo Financeiro e Patrimonial para fins de pagamento;
termo

f) comunicar a contratada, no prazo nfiximo de 3 (trfis) dias flteis, quando houver alguma provid•ncia a
ser tomada por esta;
g) encaminhar fi AdministmqSo os casos de sanq6es ou outras sltuaq6es legais para os procedimentos

tbrmais necessfirios:
h) solicitar h contratada e seus prepostos, ou obter da Administrag•o, tempestivamente, todas as
provid•ncias necessfirias ao born andamcnto dos servigos.

8.5. A aq•o da fiscalizaqao nao exonera a contratada de suas rcsponsabilidadcs contratuais.

8.6. O gestor/fiscal do contrato poderfi solicitar, em qualquer etapa da execuqao da contrataqho,
verificag•o direta da qualidade do produto e embalagens fomecidas pcla contratada, podendo solicitar a
substituigg.o do produto (figua c/ou vasilhamc) que nfio esteja de acordo com as condi•,Ses estipuladas nas
cspccifica96cs, como tamb6m sugerir quc seja rescindido o contrato. O 6nus da possivcl anfilise ficarfi fis
expensas da contratada.

CLAUSULA NONA

DO PREC,_ CONTRATADO
O prc•o do garraffio de figua mineral natural, scm gfis, 6 de R$ 5,00.
-

CLA.USULA DI•CIMA

OR•AMENTARIA

DA DOTAC•_O
A despesa decorrente do presente Contrato correrfi fi conta de recursos especificos consignados no
de Causas) e
or•amento federal de 2019, no Programa de Trabalho 02.061.0569.4257.0001 (Julgamento
elemento de despesa 3390.30.07 G•neros de Alimentaqfio, Nota de Empenho n° 2019NE000511, de
12/07/2019, no valor estimado de R$ 1.500,00.
-

-

CLAUSULA DI•CIMA PRIMEIRA

-

DO REAJUSTE

11.1.0 reajuste de pre•os poderfi ser utilizado na presente contrata•fio, desde que seja observado o
interregno mlnimo de O1 (urn) ano da data-limite para apresenta•fio das propostas constante do
edital, em rela•fio aos custos corn insumos e materiais necess:irios h
do objeto.

execu•o

11.2. Serfi considerado indice inicial o da data da apresentaqSo de proposta, corn base na seguinte f6rmula
(Decre|o n° 1.054/94 e Lei n° 10.192/01):

R=Vxl-lo
Io

Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da locag•.o;
I=

indice relativo ao m•s do reaj uste;
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Io = indice inicial rcfcre-se ao indice de custos ou de pregos correspondentes ao
da proposta da licitaq•o;
-

m•s da entrega

11.3. O indice a ser utilizado para o c•lculo do reajustamento do contrato 6 o Indite Nacional de Preqos
an Consumidor Amplo IPCA divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE,
ou outro indice que venha a substitui-lo.
-

-

11.4. Os reajustes serSo precedidos obrigatoriamente de solicitaq5o da CONTRATADA, acompanhada de
memorial do cfilculo, conforme fbr a variaq•o de custos objeto do reajuste.

vedada a inclusSo, por ocasiao do reajuste de itens de insumos e materials n•o previstos na
inicial, exceto quando se tornarem obrigat6rios pot tbrqa de instrumento legal, senten•a
normativa, aeordo coletivo ou eonvenq5o coletiva.
11.5-

1•

proposta

11.6- A decisao sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo mfiximo de 60 (sessenta dias) dias,
eontados a partir da solicitaq•o e da entrega dos comprovantes de variaqSo dos custos.
11.7- Os reajustes serSo fbrmalizados por meio de apostilamento e nSo poder5o alterar o equilibrio
econ6mieo-financeiro dos contratos.
11.8- O prazo referido no item 11.6 ficar• suspenso enquanto a CONTRATADA n•o cumprir os atos ou
a documentaq5o solicitada pela CONTRATANTE para a comprovaqS.o da variaq,•o dos custos.

apresentar

11.9- Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes ter•o suas vigdncias iniciadas do interregno
mlnimo de 01 (um) ano da data de ocorr•ncia do fato gerador que deu causa ao reajuste, ou seja, do
anivers•rio da data-limite para apresentaq•o das propostas constante do edital, em relag•o aos custos corn
insumos e materials necessfirios fi
do objeto contratado.

execu•o

I1.10- Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerfio exclusivamente para os itens que o motivaram e
apenas em relaq3.o fi diferenqa porventura existente.

11.11- O reajuste nfio interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutent•fio do
equilibrio econ6mico-financciro dos contratos corn base no disposto no art. 65 da Lei n ° 8.666/93.
CL.,•USULA DI•,CIMA SEGUNDA DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento serfi efetuado por meio de ordem bancfiria, mensalmente, at6 o 5 ° (quinto) dia •ttil ap6s
o recebimento definitivo, desde que a contratada entregue a nota fiscal ou doeumento equivalente e
indique os dados bancfirios para dep6sito.
-

12.2. Por ocasi3.o de cada pagamento, a contratada deverfi, comprovar a regularidade perante o FGTS
(CRF), a Seguridade Social (CND) e a Fazenda Federal (Tributos Federals e Divida Ativa).
12.3 A contratante, na condig5o de contribuinte substituto, reterfi na fonte os tributos e contribui96es, nos
estabelecidos pela legislaq5o.

termos

12.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA n•o tenha concorrido
de alguma forma para tanto, e salvo por insufici•ncia de recursos orgamentgrios flea convencionado que
,
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a taxa de compensa•o financeira devida pela Justit;a Federal no Cearfi, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serfi calculada mediante a aplica•o da seguinte
f6rmula:
EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos morat6rios
N= Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor a ser pago
I = Jndice de cornpensa•o financeira = 0,0001644, assim apurado:
I=
I= (6/!00)
I= 0,0001644
365
365
TX = Pereentual da taxa anual = 6% (seis por cento)

•

12.5. A compensaqao financeira prevista nesta condiqao serfi incluida, a requerimento do interessado, na
fhtura do rods seguinte ao da ocorr•ncia.

CL/•USULA DI•CIMA TERCEIRA

DA VIGI•NCIA DO CONTRATADO
Este contrato ter•i vig•ncia a partir da sua assinatttra, vigorando at6 o encerramento do respectivo
excrcicio financciro (31.12.2019).
-

CL•,USULA DI•CIMA QUARTA DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
14.1. Nomear preposto para representfi-la na exccug•o do contrato, bern como informar n•rnero de
teletbne, e-mail e outros dados para cornunica•ho entre a contratante e a contratada na data de assinatura
do contrato, bern como qualquer alteraq•o desses contatos.
-

14.2. Entregar de tbrma parcelada, diariamente, sem obrigatoriedade de consumo minimo, nos endereqos,
horfirios c dias indicados neste Tcrmo de Refer6ncia, a quantidade de •gua mineral natural necesstiria.

14.3. Atender aos pedidos de fomecimento emergencial, ainda que fora do hor•irio habitual de entrega, no
prazo mfiximo de 60 (sessenta) minutos, contado do recebimento da solicitag•o.
14.4. Transportar os garraf6es com
sobre eles.

agua mineral em transporte

adequado para evitar a incid•ncia solar

14.5. Manter os vasilhames, que serao reutilizfiveis, absolutamente higienizados e sem amassados, sem
remendos e sem ranhuras, de forma que nfio comprometa a qualidade da figua fornecida.
14.6. Acondicionar os garraf6es nos locals indicados pela fiscalizaq•o, de maneira ordenada, a tim de
faciIitar a conferdncia.
14.7. N•o serfi permitido rolar, arrastar, tombar ou qualqucr tipo de agressfio que possa danificar os
garraf6es no ato da entrega ou de sua retirada.

14.8. Garantir a qualidade do produto fornecido, em contbrmidade com as exig•ncias legais de higiene,
composiq•o e classificagao de figuas minerals.
14.9. Manter os seus empregados sujeitos
vinculo empregaticio corn a contratante.

•s normas disciplinares da contratante,

por6m sem qualquer

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 condiqSes neeessArias para a execuq•o dos servi9os, como
tamb6m materials de seguranqa, conforme legislaq•o pertinente, assumindo todos os riscos concernentes fi

execuq•o do contrato.
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14.12. Os entregadores deverSo estar devidamente unifbrmizados e identificados, quando da entrega do
produto nas instalaqfes da contratante.

14.13. Orientar os representantes da contratante quanto
garraf6es.

• correta armazenagem, manuseio e higiene dos

14.14 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, fis suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vicios, def•itos ou incorreq6es;

14.15. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos,
contribuiqSes previdencihrias e quaisquer outras que lbrem devidas e referentes aos servi•os executados
pot seus empregados, os quais n•o t•m qualquer vinculo empregatieio corn a contratante.
14.16. Rcsponder integralmente por perdas e danos que vier a causar il contratante ou a terceiros em raz5o
de aq•.o ou omissfio, dolosa ou culposa, sua ou dos seus empregados e/ou prepostos, independentemente
de outras cominaqfes contratuais ou legais a que estiver sujeita.
14.17. A qualquer tempo, desde que ocorram reclama95es sobre a qualidade da figua mineral por parte do
pflblico consumidor, ser•o tomadas as provid•neias cabiveis, observado o disposto no subitem anterior
(14.16).

14.18. Substituir, sem custos adicionais, eventuais unidades porventura recusadas pela contratante.
14.19. Providenciar imediata correg•o das defiei•ncias, falhas ou irregularidades apontadas pela
fiscalizaq5,o, quando da execu9fio do contrato.

14.20. Substituir, a qualquer tempo, durante a vig•ncia do contrato, os vasilhames que vierem a
apresentar quaisquer defeitos (ranhura, amassado, eonsertado, desbotado), sem 6nus para contratante.
14.21. Devolver, ao final do contrato, os vasilhames de propriedade da contratante, em iguais condiq6es
aos recebidos no inicio da vig•ncia contratual e em perfeito estado de higienizaqSo, conserva95o e
quantidade.
14.22. Manter, durante a vig•ncia do contrato, as condiq6es de

14.23. Manter estoque do produto de modo a

habilita9•io exigidas na licitaq•o.

assemarar o fornecimento • contratante sem interrupq6cs ou

atrasos.

14.24. Entregar o quantitativo de garraf6es contendo figua mineral natural sem gfis, nos locais indicados,
independentc da exist6ncia de vasilhames vazios dispon[veis.
14.25. Responsabilizar-se por eventuais danos ocorridos nos garraf6es, no interior ou fora do espa•:o
fisico das depend6neias da contratante.

14.26. Al6m do previsto no subitem 6.4, a contratada dever•i efetuar a substituiqao, em at6 2 (dois) dias
fiteis, ap6s a comunica9•o da contratante, do produto entregue, quando for comprovada a impossibilidade
de utilizaq,•o pela constata9•.o de substfincias ou impurezas no contefido, al6m de falta de higiene das
embalagens.
14.27. Observar as normas legais de seguranqa a que estfi sujeita a atividade de distribuiqSo do produto

contratado.
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14.28. NSo serfi permitido fi contratada substituir a marca do produto fornecido ou do vasilhame sem
pr6via consulta e autorizaq•o expressa da contratante.
14.29,

I

a

-

S•.o expressamente vedadas fi contratada:

veicula•:5.o de publicidade acerca do futuro

contrato,

salvo se houver pr•via

autoriza•.o

da

contratante;

II a subcontrataq•.o para a execuq•.o do objeto deste Termo de Refer6ncia;
-

III a contrataq•o de servidor pertencente ao quadro de pessoal da
vig6ncia do contrato.
-

CLi•USULA DI•.CIMA _.QUINTA

Justiea Federal

11o

Cearfi, durante a

DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE
15.1. Constitui responsabilidade da contratante:
-

a) exigir o cumprimento de todas as obrigaq6es assumidas pela empresa vencedora, dc acordo corn os
termos deste Termo de Refer•ncia;
b)

reservar local apropriado para o rccebimento do material objeto dcste termo;

c) ter pessoal disponivel para o recebimento do material no horfirio previsto neste documento;
d) receber o material de acordo com as cspecifica96es descritas neste Termo de Refer6ncia;

e) efetuar o pagamento

has

condi•6es e pre¢o pactuados;

f) solicitar a contratada as medidas saneadoras de irregularidades constatadas durante o fornecimento de
fi.gua mineral, scm prejuizo de eventuais penalidades cabiveis;
g) acompanhar e fiscalizar a
dcsignado para esse tim;

execu•5.o do

contrato,

por intcrm6dio de um servidor especialmente

h) rejeitar, no todo ou em parte, o material fornecido cm desacordo com este Termo de Refer6ncia;

i) disponibilizar estacionamento para descarga do obj eto deste termo;
f) cumprir as dcmais disposi96es contidas neste Termo de Refer•ncia.

CL'•USULA DECIMA SEXTA

DAS SAN•26ES ADMINISTRATIVAS
16.1 Comete infrag•.o administrativa nos tcrmos da Lei n ° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de 2002, a
contratada que:
-

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaq6es assumidas em decorrEncia da contrataq•o;
b) ensejar o retardamento da execuq•o do objeto;
c) fraudar na execu•;•o do contrato;

d) comportar-se de modo inid6neo;
e) cometer fraude fiscal;
f) nSo mantiver a proposta.

16.2. A contratada que cometer qualquer das infraq6es discriminadas no subitem acima ficarfi sujeita, sere
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, fis seguintes san•Ses:
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a) advert•ncia por faltas leves, assim entendidas aquelas que n.•o acarretem prejuizos significativos para a
contratante;

b) multa morat6ria de 0,5% (cinco d6cimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, at6 o limite de 30 (trinta) dias;
c) multa compensat6ria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecuqao
total do objeto;

d) em caso de inexecuqSo parcial, a multa compensat6ria, no mesmo percentual do subitem acima, ser•i
aplicada de forma proporcional h obrigag•o inadimplida;
e)

suspensao de licitar e impedimcnto de contratar corn a Justiga Federal no Cear•, pelo prazo de at6 dois

anos;
f) impedimento de licitar c contratar corn a Uni•o, corn o consequente descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de at6 cinco anos;
g) declarat:5o de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administrag5o Pt•blica, enquanto
perdurarem os motivos determinantcs da puni9•o ou at6 que seja promovida a reabilita95o perante a
pr6pria autoridade que aplicou a pcnalidade, que seril eoncedida sempre que a contratada ressarcir a
contratante pelos prejuizos causado.

16.3. Tamb•m ficam sujeitas ',is penalidades do art. 87, incisos III e IV, da Lei n ° 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que:
a) tenham soffido condenag•o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) tcnham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita•ao;
c) demonstrem nSo possuir idoneidade para contratar com a Administraq•,o em virtude de atos illcitos
pralicados.
16.4. A aplica9ao de qualquer das penalidades previstas realizar-sc-• em processo administrativo que
assegmrarit o contradit6rio e a ampla defesa il contratada, 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 compclente, na aplicaq,5o das sanq6es, levar•, cm consideraqSo a gravidade da conduta
do infrator, o car•iter educativo da pena, bern como o dano causado it Adminislraq•o, observado o
princlpio da proporcionalidade.
16.6. As penalidades

serao obrigatoriamente registradas no S ICAF.

CLAUSULA DI•CIMA SI•TIMA

-

DOS CRITI•RIOS DE SUSTENTABILIDADE

A CONTRATADA deverfi atender, no que couber, os crit6rios de sustentabilidade ambiental previstos na
Instru•;•,o Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19/01/2010.

DI•CIMA OITAVA DA RESCISAO CONTRATUAL
18.1. No caso de descumprimento das condiq•Ses estabelecidas por parte da CONTRATADA, ou o fizer
fora das especificaq6es e/ou condi96es avenqadas, a contratante poderd rescindir o contrato e aplicar as
disposiq•Ses contidas na se•,•o V do capitulo III da Lei 8.666/93 e alteraq•Ses.
CLA, USULA

-
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18.2. Na hip6tese de ocorrer a sua rescis•.o administrativa,
previstos no artigo 80 da Lei 8.666/93.

s•o assegurados A Justi•a Federal os direitos

CLA.USULA DI•CIMA NONA DO CODIGO DE CONDUTA
-

O C6digo de Conduta da Justiqa Federal do Cearfi, em anexo, instituido pela ResolugSo do Conselho da
Justiqa Federal n ° 147, de 15 de abril de 2011, alterada pela Resoluq•o 308/2014, de 13/10/2014, integra o
presente contrato para todos os fins.

PUBLICA•AO

CLAUSULA VIGI•SIMA DA
Em conformidade corn o disposto no parfi•afo tinico do artigo 61 da Lei 8.666/93, o presente contrato
serfi publieado, na lbrma de extrato, no Difirio Ofieial da Uni•o.
-

CLA, USULA VIGI•SIMA PRIMEIRA DO
-

Estfi eleito o Juizo Federal da

FORO

S%•o Judicifiria do Cearfi, para dirimir as quest6es derivadas do presente

contrato.

E por estarem assim ajustadas, foi lavrado o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e •brma, o
qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes CONTRATANTES e pelas
testemunhas abaixo firmadas.

Fortaleza, 19 dejulho de 2019

S•do

ALDCI?orE Foro/cbHAtLn

IMA

MARIA IVONILCE MIGUEL
Representante Legal Contratada

TESTEMiINHA.•: <./. rA
CPF:

i •/S%,4 0-• g4, • -.a:•

{'-

NOME:
CPF: .L .g
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ANEXO DO CONTRATO
-

C()DIGO DE CONDUTA DA JUSTI(•A FEDERAL

RESOLU•AO N. 147, DE 15 DE ABRIL DE 2011.

Alterada pela Resolu•o 308/2014, de 13/10/2014 (transcrita no final).

Institui o C6digo de Conduta do Conselho e da Justiqa Federal de primeiro e segundo graus.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL, usando de suas atribuiq6es legais e
tendo em vista o deeidido no Processo n. 2010.16.11758, na sessSo realizada em 28 de margo de 2011,
RESOLVE:
Das Disposiq6es Gerais
Art. I ° Instituir o C6digo de Conduta do Conselho e da Justiqa Federal de primeiro e segundo graus,
corn as seguintes finalidades:
I tomar claras as regras de conduta dos servidores e gestores do Conselho e da Justiqa Federal de
primciro e segundo graus;
II assegurar que as aq6es institucionais empreendidas pot gestores e servidores do Conselho e da
Justiqa Federal de primeiro e segundo graus preservem a missgo desses 6rg•os e que os atos delas
decorrentes reflitam probidade e conduta •tica;
III conferir coer•ncia e converg•ncia as pollticas, diretrizes e proccdimentos internos do Conselho e
da Justiga Federal de primeiro e segundo graus;
IV oferecer um conjunto de atitudes que orientem o comportamento e as decis6es institucionais.
CAPITULO I
Dos Destinatfirios
Art. 2 ° O C6digo de Conduta aplica-se a todos os servidores e gestores do Conselho e da Justiga
Federal de primciro e segundo •aus (redagfio dada pela Resolugfio 308/2014, de 13/10/2014).
Parfigrafo flnico. Cabe aos gestores, em todos os niveis, aplicar, como um exemplo de conduta a ser
servidores,
se•fido, os preceitos estabelecidos no C6digo e garantir que seus subordinados
estagiArios e prestadores de servigos vivenciem tais preceitos.
Art. 3 ° O C6digo de Conduta do Conselho e da Justiqa Federal de primeiro e segundo graus integrarfi
todos os contratos de est•gio e de prestaqzgo de servigos, de forma a assegurar o alinhamento entre os
colaboradores.
CAP[TULO II
Dos Principios de Conduta
Art. 4 ° A conduta dos destinat•ios do C6digo dever•t ser pautada pelos seguintes principios:
integridade, lisura, transparOncia, respeito e moralidade.
CAPiTU LO III
Da Pr•tica de Preconceito, Discriminaq•o, Ass•.Aio ou Abuso de Poder
Art. 5 ° O Conselho e a Justiqa Federal de primeiro e segundo graus n•o ser•io tolerantes com atitudes
discriminat6rias ou preconceituosas de qualquer natureza, em relaqfio a etnia, a sexo, a religi•o, a
estado civil, a orientaq•o sexual, a faixa et•ria ou a condiq•o fisica especial, nem corn atos que
caracterizem proselitismo partidfirio, intimidaqao, hostilidade ou amca•a, humilhaq•o por qualquer
motivo ou ass•dio moral e sexual.
-

-

-

-

-

-

CAPI'I75LO IV

Do Conflito de lnteresses
Art. 6° Gestores ou servidores ngo podergo participar de atos ou circunstfincias que se contraponham,
conforme o caso, aos interesses do Conselho e da Justiqa Federal de primeiro e segundo graus ou que
lhes possam causar danos ou prejuizos.
Art. 7 ° Reeursos, espa•o e imagem do Conselho e da Justi•a Federal de primeiro e segundo graus n•o
poder•o, sob qualquer hip6tese, ser usados para atender a interesses pessoais, politicos ou partidi•rios.
CAP[TULO V
Do Sigilo de Informaq6es
Art.8 ° O servidor ou gestor que, por forqa de seu cargo ou de suas responsabilidades, tiverem acesso a
informaq6es do 6rg•o em que atuam ainda n•o divulgadas publicamente devergo manter sigilo sobre
seu contefido. Art. 9 ° Ao servidor ou gestor do Conselho e da Justi•a Federal de primeiro e segundo
graus • vedado aceitar presentes, privil•gios, empr•stimos, doa•6es, serviqos ou qualquer outra forma
de beneficio em seu nome ou no de familiares, quando origingrios de partes, ou dos respectivos
advogados e estagifirios, bern como de terceiros que sejam ou pretendam ser fcbmeeedores de produtos
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ou serviqos para essas instituiq6es.
Par•igrafo flnico. N•o se consideram prcsentes, para fins deste artigo, os brindes sem valor comercial
ou aqueles atribuidos por entidades de qualquer natureza a titulo de cortesia, propaganda ou
divulgaq•o, por ocasi,•o de eventos especiais ou datas comemorativas.
CAPITULO VI
Do Patrim6nio Tangivel e Intangivel
Art. 10. I• de responsabilidade dos destinatfirios do C6digo zelar pela integridade dos bens, tangiveis e
intangiveis, dos 6rg•os onde atuam, inclusive sua reputa9•o, propriedade intelectual e informa96es
confidenciais, estrat6gicas ou sensiveis.
CAPiTULO VII
Dos Usos de Sistemas Eletr6nicos
Art. 11. Os recursos de comtmicaq•o e tecnologia de infbrmaq5o disponiveis no Conselho e na Justiqa
Federal de primeiro e segundo graus devem set utilizados corn a estrita observ•cia dos normativos
intemos vigentes, notadamente no que tange fi utiliza•,•o e/• proteq•.o das senhas de acesso.
Paritgrafb finico. E vedada, ainda, a utiliza9,•o de sistemas e f•rramentas de comunicaq•o para a
prhtica de atos ilegais ou impr6prios, para a obtenq•o de vantagem pessoal, para acesso ou divulga¢•o
de contefdo ofensivo ou imoral, para intervcn9•o em sistcmas de terceiros c para participaq•o em
discuss6es virt-uais acerca de assuntos n•o relacionados aos interesscs do Consclho e da Justiqa
Federal de primeiro e segundos graus.

CAPITULO VIII

Da Comunieaego
Art. 12. A comunicaggo entre os dcstinat•rios do C6digo ou entre esses e os 6rggos govemamentais,
os clientcs, os fomeccdores e a sociedade deve ser indiscutivelmente clara, simplcs, objetiva e
acessivel a todos os legitimamente interessados.
CAPITULO IX
Da Publicidade de Atos c Disponibilidade de Informaq6es
Art. 13. E obrigatdrio aos servidores c gestores do Conselho e da Justiqa Federal de primeiro e
segundo graus garantir a publicidadc de scus atos e a disponibilidade de informa¢6es corretas e
atualizadas quc permitam o conhecimento dos aspcctos relevantes da atividade sob sua
responsabilidade, bem como assegurar quc a divulgaq•io das informag•es acontcga no menor prazo e
pelos meios mais r@idos.
CAP[TU LO X
Das lnformaq6es/* Imprensa
Art. 14. Os contatos com os 6rggos de imprcnsa ser•o promovidos, exclusivamente, por porta-vozes
autorizados polo Conselho, tribunais regionais federais e se96es judici•irias, conforme o caso.

CAPITULO XI

Dos Contratos, Conv•nios ou Acordos de Coopera•:go
Art. 15. Os contratos, convgnios ou acordos de cooperag•o nos quais o Conselho, os tribunais
regionais federais e as se96es judicifirias sejam partes devem scr escritos de forma clara, com
informa•6es preeisas, sere hayer a possibilidade de interpreta•6es ambiguas por qualquer das partes
interessadas.
CAP[TULO XII
Das Falhas Administrativas
Art. 16. Servidores ou gestores do Conselho e da Justiqa Federal de primeiro c segundo graus que
cometerem eventuais erros dever•o receber orientaggo construtiva, contudo, se cometerem falhas
resultantes de desldia, mfi-f•, neglig•ncia ou dcsinteresse que exponham o Conselho, os tribunais
regionais fedcrais c as scq6es judiei•irias a riscos legais ou de imagem, sergo tratados corn rigorosa

correq•o.

CAPITULO XIII
Da Responsabilidade Socioambiental
Art. 17. O Conselho e a Justiqa Federal de primeiro e segundo graus exigirao de seus servidores, no
exercicio de seus misteres, responsabilidade social e ambiental; no primeiro caso, privilegiando a
adoq•o de prfiticas que favoreqam a inclus•o social e, no segundo, de prfiticas que combatam o

desperdicio de recursos naturals e evitem danos ao meio ambiente.
CAPITULO XIV
Do Comit• Gestor do C6digo de Conduta
Art. 18. Fica instituido o comit• gestor do C6digo de Conduta, ao qual
atribuiq6es, zelar pelo seu eumprimento.

compete, entre outras
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Art. 19. Cada tribunal teni um comitfi gestor formado por servidores nomeados pelo seu presidente;
outro tanto no Conselho da Justiqa Federal.
Art. 20. As atribuiq•Ses do comit• gestor do C6digo de Conduta serao formalizadas por ato do
presidente do Conselho da Justiqa Federal.
Art. 2 I. Esta resoluq•o entra em vigor na data de sua publicaqao.
Ministro ARI PARGENDLER
Publicada no Di•io Oficial da Uni•o
De 18/04/2011 Seq•o 1 P•g. 133

RESOLU•xO 308, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014
(DO-U 13-10-2014)

Disp6e sobre a alteraq•o da Resolug•o n° 147, de 15 de abril de 2011, que instituiu o C6digo de
Conduta do Conselho e da Justi•a Federal de primeiro e segundo graus

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTI(•A FEDERAL, usando de suas atribui•es legais e
tcndo em vista o decidido no Processo n° CF-PPN-2012/00033, julgado na sessao realizada em 29
de setembro de 2014, resolve:
Art. 1 ° Alterar o art. 2 ° da Resoluq•o n ° 14% de 15 de abril de 2011, que passa a vigorar corn a
seguinte redaq•o:
-

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

Min. FRANCISCO FALCAO
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