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.JUSTIC. A FEDERAL
PODER JUDICLA.RIO

f-

JUSTICA FEDERAL
CONTRATO N ° 32/2019
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE I[GUA MINEKAI_,
NATURAL, SEM GAS, QUE ENTRE SI FAZEM A
UNI,•O FEDERAL, ATRAVI•S DA JUSTICcA FEDERAL
NO CEARA, COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA
MARTA ROCHA DA SILVA DE OLIVEIRA
MEI,
COMO CONTRATADA, TENDO EM VISTA O QUE
CONSTA NO PROCESSO N° 4691-46.2018.4.05.7600.
-

Aos 18 (dezoito) dias do m•s de juiho do ano de 2019 (d0is mil e dezenove), de um lado a JUSTICA
FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA NO ESTADO DO CEARA, inscrita no CNPJ sob o n°
05424487/0001-53, corn sede instalada no Ediflcio Raul Barbosa, s/n, Praea 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 LMA, no
uso de suas atribuiq6es, e, de outro lado, a empresa MARTA ROCHA DA SILVA I)E OLIVEIILtt
MEI inserita no CNPJ sob o n° 30.411.880/0001-50, corn endereqo na Rua Adeodato Matos Cavaleante,
n° 3,10, Vila Brasilia, lguatu-Ce, daqui por diante denominada simplesmente CONTRA'I'ADA,
representada neste ato por seu representante legal, Sra. MARTA ROCHA DA SIVA DE OLIVEIRA,
CPF N° 212.273.223-72, no uso de suas atribui¢Ses, eelebram o presente eontrato de Ibrnecimento de
figua mineral sem gfis, nos termos do Pregho Presencial no 03/2019-RP, da ARP n o 19/2019-JFCE, da Lei
n° 10.520/02, e da Lei no 8.666/93, e que se regerfi pelas elfiusulas e condiqSes seguintes:

CL•tUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO
1.1. Contrataq.•o de empresa especializada no fornecimento de •igua mineral natural sem g'.is, para
atender a demanda da CONTRATANTE, mais precisamente para a Subseq•o Judid'•fia de Iguatu,
durante o exercicio de 2019, con•brme especificaq6es a seguir:
IrE
M
1

UNID

-

QUANTIDA

ESPECIFICA(•AO DO PRODUTO

DE

Garraf•o
(20 litros)

At6 60
(m•s),

observado o
limite anual
registrado na
ARP n°
19/2019-JFCE

..

:.

a) A,gaa mineral sem g•is, envasilhada em garrafOes de
policarbonato/polipropileno transparentes fomeeidos pela JFCE,
contendo protetor na parle superior e lacre de seguran•a
personalizado pelo fabricante, sem avarias, aprovado pelo 6rgao
de fiscalizaq•o e controle, para entrega no pr•dio da Subseq•o
Judicifiria de Iguatu-Ce.
b) Marca: Ideal.

1.2. Das Especifica•6es
1.2.1¯ Da figua mineral em garraf6es de 20 (vinte) litros

1.2.1.1. A figua nfineral n,•o gasosa envasilhada em garraf6es de policarbonato transparente retorn,4veis,
normalmente encontrados em PET corn capacidade de 20 litros, lacrados, devendo estar em
conformidade eom a Portaria do Minist6rio da Safide no 2.914/2011, Resoluc•o RDC n. ° 274/2005 e
Anexo: Regulamento T6cnico para Fixaqfio de ldentidade e Qualidade de figua Mineral Natural e corn os
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padr6es estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produqho Mineral DNPM e da A g•ncia Nacional
de Vigilfineia Sanit•ia ANVISA.
-

-

1.2.1.2. A agua devera ser entregue em vasilhames de 20 litros, retornaveis, 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 garraf6es de 20 litros dever•o atender aos seguintes erit•rios:
I os garraffes devem possuir tampa plastica descartfivel e lacre de seguranqa dever•.o atender as
exig•ncias dos par•metros estabelecidos nas Normas T6cnieas NBR 14.222/2011, 14.328/2011 e
1,1.638/2011;
-

II
os garraf6es (retomaveis) devem ser de material at6xico (policarbonato ou polipropileno
transparente), pr6prios para o aeondicionamento de figua mineral, resistentes, em excelente estado de
conservaq•.o, sem ranhuras, e/ou amassados, e/ou remendos e virem com tampa protetora e lacre de
seguran•a para evitar eontaminac,6es externas;
-

III os garraf6es devem apresentar r6tulo-padr•.o registrado no Minist6rio da Safide e aprovado pelo
DNPM (de acordo com 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
do Preg•.o Presencial n° 03/2019-RP e seus anexos e a Proposta da Contratada.

n•o o contrarie: o Edital

CLAUSULA TERCEIRA DA LEGISLA•:AO APLICAVEL
A, execuq•.o do presente contrato e especialmente aos casos omissos aplicar-se-fi a Lei n" 8.666/93 e suas
-

altera•fes.
CLAUSULA QUARTA DAS .ALTERAq()ES
As alterac•es que porventura possam ocorrer dever•o atender ao disposto no art. 65 da Lei 8.666/93.
-

CL.4,USULA QUINTA DAS CONDI(•6ES DE FORNECIMENTO
5.1. A figua mineral natural sem gas devera ser cntregue acondicionada adequadamente, de tbrma a
permitir completa seguranqa durante o transporte. Ser•. fomecida de forma parcelada, corn entrega difiria
conforme necessidade da contratante, bem como termos e condi•es estipulados no Termo de Ref•r•ncia.
-

5.2. A agua mineral natural sem gfis deverli ser entregue sempre obedecendo a marca indicada na proposta
da contratada, atendendo os prazos previstos, quantidades solicitadas e locais designado• neste Termo de
Refer•ncia.
5.3. O fomecimento deverfi ser executado de forma continua, sem interrup•ao por parte da contratada,

conforme

regras estabelecidas neste Termo de Refer6ncia.

5.4. A ,4gua mineral deverfi atender aos procedimentos de exploraq•,o e crit6rios de qualidade descritos no
Decreto-Lei no 7.841/1945, bem como da Resolu?•o RDC n° 173 ANVISA, de 13.09.2006, que disp6e
sobre o regulamento de boas praticas para industrializa?5o e comercializa?•o de figua mineral natural.
-

5.5. N•o devem ser estocados pr6ximos a g• liquefeito de petr61co e outros produtos potencialmente
t6xicos para evitar a contaminag•o ou impregnaqao de odores indesejfiveis.

CLA.USULA SEXTA DO LOCAL• DIAS E HORARIOS DE ENTREGA
-
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6.1. O forneeimento de figua mineral ser•i efetivado de forma parcelada, diariamente, sere obrigatoriedade
de consumo minimo, mediante substitui•Ao de garraf6es vazios, tom capaeidade para 20 litros, existentes
nas depend•ncias da contratante, por garraf6es com figua mineral sem gfis, de igual capacidade.
6.2. A contratada realizar• o fomecimento 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 solicita•o da contratante via comunica•o telef6nica, e-mail ou outro meio id6neo, cabendo
h contratada realizar o atendimento no praz.o mfiximo de 3 (tr•s) horas, observado o disposto no subitem
14.3.

CLAUSULASI•TIMA

DAS CONDI•OES DE ACEITA•.AO E RECEBIMENTO
7.1. O descarregamento do produto ficar•i a cargo do fomecedor, devcndo ser providenciada a
-

m•o de

obra necessfiria,
7.2. O recebimento dar-se-fi, em duas etapas distintas:
I Provisoriamente: mediante simples confer•ncia dos volumes, no ato da entrega, por servidor
gestor/fiscal do contrato, por meio da aposi¢•o de assinatura na guia de entrega. I'roduto,; que niio
atenderem especificaq6es requeridas neste termo ser•o rejeitados.
-

•s

II

-

Definitivamente no prazo de

atg

2 (dois) dias fiteis, por servidor gestor/fiseal do contrato, ap6s a

verifieag.•o da qualidade e quantidade do produto e consequente aceita•Ao.
7.3. Os produtos

serao recusados nos seguintes casos:

se entregues com as especifica•6es
proposta da licitante vencedora;
I

-

tdcnicas diferentes das contidas neste Termo de Refer•ncia e da

II se apresentar qualquer defeito durante os procedimentos de aceita•.o, conformidade e verifica•}•o.
-

7.4. Caso algum produto seja enquadrado em quaisquer das situaq6es do item anterior, a contratante
informarfi a contratada para que o objeto seja substituido em, no mhximo, 01 (urn) dia t•til, por outro de
iguais caracteristicas contratadas.

CLAUSULA OITAVA-

DO CONTROLE DA EXECU•AO CONTRATUAL
8.1. Nos termos do art. 67 da Lei no 8.666, de 1993, serfi dcsignado representante pal'a acompanhar e
e
fiscalizar a entrega dos produtos, registTando todas as ocorr•ncias relacionadas corn a
dcterminando o que for necesshrio •. regulariza•5o de falhas ou defeitos observados.

execu•o

8.2. A fiscaliza•o de que trata este item nfio exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que rcsultante de imperfei•6es t•cnicas ou vicios
redibit6rios, e, na ocorr•ncia desta, n,•o implica cm corresponsabilidade da Administmqiio ou de scus
agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei n ° 8.666, de 1993.
anotarfi, todas as ocorrSncias relacionadas corn a execu•}•o do
e ano, bem como o nome dos funcion•rios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessfi.rio • regularizaq•.o das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos • autoridade competente, para as provid•ncias cabiveis.

8.3. O

rePresentante da Administra9,•o

contrato, indicando dia,

m•s

8.4. S•o atividades a serem realizadas pelo gestor/fiscal do contrato:
a) acompanhar o correto cumprimento do contrato, nos termos descrito no respectivo
Refer•ncia;

Termo de
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b) verificar a conformidade do produto fornecido coin as normas especificas e quantitativos, bem como
demais procedimentos empregados para garmltir a qualidade do produto;
c) acompanhar o prazo de entrega do produto;

d) notificar R•rmalmente a contratada, qumldo houver atraso no prazo de entrega do produto;
e) atestar a nota fiscal conforme procedilnentos da eontratante, quando tudo atender ao especificado neste
termo e no contrato, encaminhando-a, posteriormente, em conjunto com. os documentos relativos ao
recebimento e aceitaq•o, ao Nfieleo Financeiro e Patrimonial para fins de pagamento;

f) comunicar a contratada, no pr•o m•ximo de 3 (tr&) dias fiteis, quando houvcr algunla providdncia a
ser tomada por esta;
g) encaminhar •t

Administra•fio

os casos de sam)6es ou outras

situa•6es

legais para os procedimentos

formals necessfirios;
h) solicitar b. contratada e seus prepostos, ou obter da Administraq•o, tempestiwmaente, todas as
provid6ncias necesshrias ao bom andamento dos serviqos.

a

8.5. A agfio d tiscalizaq•o nfio exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.
8.6. O gestor/fiseal do contrato poderfi solicitar, em qualquer etapa da exeeugg,o da eontrataq•o,
verifica•ao direta da qualidade do produto e embalagens fornecidas pela contratada, podendo solicitar a
substitui•o do produto (figua e/ou vasilhame) que n•o esteja de acordo com as condiq6es estipuladas has
especifica¢fes, como tamb•m sugerir que seja rescindido o contrato. O 6nus da possivel anfilise ficar•i "its
expensas da contratada.

CLAUSULA NONA

DO PRECO CONTRATADO
O preqo do garraf•o de •gua mineral natural, sem gfis, 6 de R$ 4,50.
-

DI•,CIMA OA DOTACAO ORCAMENTARIA
A despesa decorrente do presente Contrato correrfi h eonta de recursos especificos Clmsignados no
orgamento federal de 2019, no Programa de Trabalho 02.061.0569.4257.0001 (Julgamento de Causas) e
eiemento de dcspesa 3390.30.07 G•neros de Alimentaq•.o, Nota de Empenho n° 2019NE000513, de
12/07/2019, no valor estimado dc R$1.080,00.
CLA, USULA

-

-

CLA, USULA DI•]CIMA PRIMEIRA

-

DO REAJUSTE

11.1. O reajuste de preqos podeni ser utili•,ado na presente contrata•:Zao, desde que seja observado o
interregno minimo de 01 (urn) ann da data-limite para apresenta•So das propostas eonstante do
edital, em rela•o aos eustos corn insumos e materials necessfirios h execul;•o do objeto.
11.2. Serfi considerado indice inicial o da data da apresentaq•o de proposta,
(Decreto n° 1.054/94 e Lei n° 10.192/01):

tom

base na ,•eguinte f6rmula

R=VxI-lo

Io
Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da !oeagfio;

I = indice relativo ao

m•s do reajuste;
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Io = Indice inieial refere-se ao indice de custos ou de preqos correspondentes ao mSs da entrega
da proposta da lieitaqSo;
-

11.3. O indice a ser utilizado para o cfilculo do reajustamento do contrato 6 o indite Na¢ional de Pregos
ao Consumidor Amplo IPCA divulgado pclo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE,
ou outro indice que venha a substitui-lo.
-

-

11.4. Os reajustcs scr•o prccedidos obrigatoriamente de solicitaq•.o da CONTRATADA, acompanhada de
do c•ilculo, conforme for a varia•o de eustos objeto do reajuste.

r.qemodal

E

vedada a inclus•o, por ocasi•o do reajuste de itens de insumos e materiais n'•o previstos na
se tornarem obrigat6rios por forca de instrumento legal, sentenqa
normativa, acordo coletivo ou
coletiva.
1 !.5-

proposta inicial, exceto quando

conven•ao

11.6- A decis•o sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo mhximo de 60 (sessenta dias) dias,
contados a partir da solicita•o e da entrega dos comprovantes de varia•ao dos eustos.
11.7- Os reajustes

ser•o

formalizados por meio de apostilamento e

econ6mico-fnanceiro dos contratos.

n•o

poder•o alterar o equilibrio

11.8- O prazo referido no item 11.6 ficar•, suspenso enquanto a CONTRATADA nfio cumprir os atos ou
a documentaq•o solicitada pela CONTRATANTE para a comprovaq•o da variaq•o dos custos.

apresentar

11.9- Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes ter•.o suas vig•ncias iniciadas do interregno
minimo de 01 (um) ano da data de ocorr•ncia do faro gerador que deu causa ao reaiuste, ou seja, do
anivers•io da data-limite para apresentaq•.o das propostas constante do edital, em relaq•o aos custos corn
insumos e materials neeess•rios h
do objeto contratado.

execucao

11.10- Os efeitos financeiros do reajuste ocorrer•o exclusivameme para os itens que o motivaram e
apenas em rela•o h diferenqa porventura efistente.
11.11- O reajuste n•o interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manuten¢fio do
equilibrio econ6mico-financeiro dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei no 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento serfi efetuado por meio de ordem bancfiria, mcnsalmente, at• o 5 ° (quinto) dia 6til ap6s
o recebimento definitivo, desde que a contratada entregue a nota fscal ou documento equivalente e
indique os dados banc•ios para dep6sito.
-

12.2. Por ocasiao de cada pagamento, a contratada deverfi comprovar a regularidade perante o FGTS
(CRF), a Seguridade Social (CND) e a Fazenda Federal (Tributos Federais Divida Ativa).

e

12.3 A contratante, na condiq•o de contribuinte
termos estabelecidos pela legislag,•o.

substituto, rctcrfi na fonte os tributos e contribui96es, nos

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 or•amentfirios, flea eonvencionado que
Preg•io Presencial 03/2019
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a taxa de compensagao financcira devida pcla Justi•;a Federal no Cearai, entre a data acima referida e a
correspondente ao

efetiw)

adimplemento da parcela, serfi calculada mediante a aplicag?io 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 = Indice de compensa•o financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX)
I= (6/'100)_
I= 0,0001644
365
365
TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento)
12.5. A compensa•o financeira prevista nesta
tZatura do m•s seguinte ao da ocorr6neia.

condi•o serA incluida, a requerimento do interessado, na

CLA, USULA DI•CIMA TERCEIRA DA VIGI•NCIA DO CONTRATADO
Este contrato terfi, vig•ncia a partir da sua assinatura, vigorando at• o encerramento do respectivo
exereicio finaneeiro (31.12.2019).
-

CLAUSULA DI•,C1MA QUARTA

DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
14.1. Nomear preposto para representfi-la na
do contrato, bem como informar nfimero de
telefone, e-mail e outros dados para comunica•o entre a contratante e a contratada na data de assinatura
do contrato, bern eomo qualquer altera•o desses contatos.
-

execu•o

14.2. Entregar de forma parcelada, diariamente, sem obrigatoriedade de consumo minimo, nos enderecios,
horhrios e dias indieados neste Termo de Ret•r6ncia, a quantidade de figua mineral natural neeesshria.
14.3. Atender aos pedidos de tbrneeimento emergeneial, ainda que fora do horfirio habitual de entrega, no
prazo m•ximo de 60 (sessenta) minutos, contado do recebimento da solicitaq•o.
14.4. Transportar os garraffes com figua mineral em transporte adequado para evitar a incid•ncia solar
sobre eles.
14.5. Manter os vasilhames, que ser•o reutilizfiveis, absolutamente higienizados e sem amassados, sem
remendos e sem ranhuras, de forma que n•o comprometa a qualidade da hgua forneeida.
14.6. Aeondicionar os garraf6es nos locais indicados pe]a fiscalizag•o, de maneira ordcnada, a rim de

faeilitar a confer6ncia.
14.7. NAo serfi permitido rolar, arrastar, tombar ou qualquer tipo de
gmrat•es no ato da entrega ou de sua retirada.

agress•o que possa danificar os

14.8. Garantir a qualidade do produto fornecido, em COlfformidade corn as exig•ncias legais de higicne,
eomposi•fio e classifieaq•.o de •.guas minerals.
14.9. Manter os seus empregados sujeitos ;•s normas disciplinares da contratante, por6m sem qualquer
vinculo empregatlcio corn a contratante.

14.10. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso "•s depend•ncias da contratante.
14.11. Fornecer a seus t6cnicos todas as condi•es necessfirias para a execuqAo dos servi•;os, como
tamb6m materials de seguranqa, eonforme lcgislagAo pertinente, assumindo todos os riseos coneementes b.
execu•;•o do eontrato.
Preg•o Preseneial 03/2019
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14.12. Os entregadores dever•o estar devidameme uniformizados e identifieados, quando da entrega do
produto nas instala96cs da contratante.
14.13. Orientar os representantes da contratante quanto
garraf6es.

• correta armazenagem, manuseio e higiene dos

14.14 Reparar, eorrigir, remover, reconstruir ou substituir, •s suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg•es;

14.15. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos,

eontribui96es previdencifirias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviqos executados
por seus empregados, os quais

n•o t•m qualquer vinculo empregaticio com a eontratante.

14.16. Responder integralmente por perdas e danos que vier a eausar •. eontratante ou a terceiros cm raz•.o
de
ou omissfio, dolosa ou eulposa, sua ou dos seus empregados e/ou prepostos, independentemente
de outras eomina•fes eontratuais ou legais a que estiver sujeita.

a•o

14.17. A qualquer tempo, desde que ocorram reclamaq6es sobre a qualidade da figua mineral por parte do
pfiblieo 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 corregAo das deficidneias, falhas ou irregularidades apontadas pela
fisealizaqao, quando da execu9•o do contrato.

14.20. Substituir, a qualquer tempo, durante a vigSncia do contrato, os vasilhames que vierem a
defeitos (ranhura, amassado, consertado, desbotado), sem 6nus para contratante.

apresentar quaJsquer

14.21. Devolver, ao final do contrato, os vasilhames de propriedade da contratante, em iguais condi96es
aos recebidos no inicio da vig•3ncia eontratual e em perfeito estado de higienizagiio, eonservag•o e
qumatidade.

14.22. Manter, durante a vigdncia do contrato, as condiq6es de habilitag•o exigidas na licitag•o.
14.23. Manter estoque do produto de modo a assegurar o fornecimento •, contratante sem interrup•fes ou
atrasos.

14.24. Entregar o quantitativo de garraf6es contendo figua mineral natural sem gfis, nos locals indieados,
independente da exist•3ncia de vasilhames vazios disponiveis.
14.25. Responsabilizar-se por eventuais danos ocorridos nos garral'6es, no interior ou fora do espago
fisico das depend•ncias da eontratante.
14.26. Al6m do previsto no subitem 6.4, a contratada deverfi efetuar a substituiqfio, em a t• 2 (dois) dias
6teis, atYSs a eomunica•Ao da contratante, do produto entregue, quando ibr comprovada a impossibilidade
de utilizaq•.o pela constatag•.o de substfineias ou impurezas no contefido, al6m de falta de higiene das
embalagens.

14.27. Observar as normas legais de
eontratado.

segurmlqa

a que estfi sujeita a atividade de distribuit•,•o do produto
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14.28. Nfio ser•i permitido • contratada substituir a marca do produto fomecido ou do vasilhame sere
pr6via consulta e autorizaq,•o expressa da contratante.
14.29. S•,o expressamente vedadas • contratada:
I a veiculaqfio de publicidade acerca do futuro contrato, salvo se houver pr6via
coutratante;
-

autoriza•ao da

11 a subcontrata•.o para a execuq'ao do objeto deste Term() de Refer•ncia;
-

11I a contrataq•o de servidor pertencente ao quadro de pessoat da Justiqa Federal no Cearfi, durante a
vig•ncia do contrato.
-

CLAUSULA DECIMA _.OUINTA

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

a) exigir o cumprimento de todas as obriga95es assumidas pela empresa vencedora, de acordo

tom

os

termos deste Termo de Refer•ncia;

b)

reservar local apropriado para o recebimento do material objeto deste termo;

c) ter pessoal disponlvel para o recebimento do material no hort•rio previsto neste documento;

d) receber o material de acordo com as espccifica95es descritas neste Tcrmo de ReferSncla;
e) efetuar o pagamento nas condi•6es e prc•o pactuados;

f) solicitar •. contratada as medidas saneadoras de irregularidades constatadas durante o fornecimento de
Agua mineral, sem prejuizo de evenluais penalidades cabiveis;
g) acompanhar e fiscalizar a execuqfio do contrato, por interm•dio de um servidor especialmente
designado para esse tim"
h) rejeitar, no todo ou em parte, o material fomecido em dcsacordo com este Termo de RelEr•ncia;
i) disponibilizar estacionamento para descarga do objeto deste termo;

f) cumprir as demais disposi96es contidas neste Termo de Refer•ncia.

CLA.USULA DECIMA SEXTA DAS SAN(•OES ADMINISTRATIVAS
16.1 Comete infra•o administrativa nos termos 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 decorrSncia da contratat•o;

b) ensejar o retardamento da execu•;•.o do objeto;
¢) fraudar na execuqfio do contrato;
d) comportar-se de modo inid6neo;

e) comcter fraude fiscal;

f) n•.o mantiver a proposta.
16.2. A contratada que cometer qualquer das infraq6es discriminadas no subitem acima ficar•i sujeita, sem
prejuizo da responsabilidadc civil e criminal, 5s seguintes sanq6es:
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a) advert6ncia por faltas teves, assim entendidas aquclas que n•.o acarrctcm prejulzos significativos para a
contratante;

b) multa morat6ria de 0,5% (cinco d6cilnos por cento) por dia de atraso 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 tot',d do contrato, no
total do objeto;

ca.';o

de inexecug•o

d) em caso de incxecuq•.o parcial, a multa compensat6ria, no mcsmo pcrcentual do subitem acima,
aplicada de forma proporcional h obrigag•.o inadimplida;
e)

ser•

suspens•o de licitar c impedimento de contratar corn a Justi9a Federal no Cearfi, pelo prazo de at6 dois

anos;

t) impedimento de licitar e contratar com a Uni•o, com o consequente descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de at• cinco anos;
g) declara•.o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragfio Pfiblica, cnquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni•,•o ou at6 que seja promovida a reabilitaq•o perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser•. concedida sempre que a contratada ressarcir a
contratante pelos prejuizos causado.

16.3. Tamb•m ficam sujeitas hs penalidades do art. 87, incisos llI e IV, da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que:

a) tenham soffido condena¢;•.o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita•fio;
¢) demonstrem
praticados.

n•o possuir idoneidade para contratar com a Administraq•o em virtude de atos ilicitos

16.4. A aplica•fio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-•i em processo administvativo que

assegurar•, o contradit6rio e a ampla defesa h contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei u

°

o

8.666, de 1993 e, subsidiariamentc, a Lei n 9.784, de 1999.

16.5. A autoridade competente, na aplica95o das sanq6es, levarti em consideraq•o a gravidade da conduta
do infrator, o car•iter educafivo da pena, bern como o dano causado tt Administraqiio, observado o
principio da proporcionalidade.
16.6. As penalidades serao obrigatoriamcnte registradas no SICAF.

CLA, USULA DI•CIMA S•;TIMA DOS CRITI•RIOS DE SUSTENTABILIDADE
A CONTRATADA dcverfi atender, no que couber, os crit6rios de sustentabilidade ambiental previstos na
Instruq•o Normativa SLTI/MPOG n° 0 I, de 19/01/2010.
-

CLAUSULA DI•CIMA OITAVA

DA RESCIS,•O CONTRATUAL
18.1. No caso de descumprimento das condi95es estabelecidas por parte da CONTRATADA, ou o fizer
fora das especificaqSes e/ou condiqfes aven•adas, a contratante poderit rescindir o contrato e aplicar as
disposi•Ses contidas na seqfio V do capltulo Ill da Lei 8.666/93 e alteraqfes.
-
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18.2. Na hip6tese de ocorrer a sua reseis•o administrativa,
previstos no artigo 80 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DI•CIMA NONA

s•o assegurados •l Justiqa Federal os direitos

DO CODIGO DE CONDUTA
O C6digo de Conduta da Justiqa Federal do Cear• em anexo, institufdo pela Resolu¢•.o do Conselho da
J ustiqa Federa! n° 147, de ! 5 de abril de 2011, alterada pela Resolu•.o 308/2014, de 13/10/2014, integra o
presente eontrato para todos os fins.
"

CL,4,USUI,A VIG1;.•SIMA

-

I)A

-

PUBLICA•,O

Em conformidade corn o disposto no parfigrafo finico do artigo 61 da Lei 8.666/93, o presente eontrato
ser•. publicado, na forma de extrato, no Di',h'io Oficial da Uni•o.

CL•i, USULA VIGI•SIMA PRIM-EIRA DO FORO
Estfi eleito o Juizo Federal da Se@o Judici•,ria do Cear• 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 forma, o

qual depois de lido e aehado eonibrme, vai assinado pelas partes CONTILJiTANTES e pelas
testemunhas abaixo firmadas.

Fortaleza, 18 dejulho de 2019

S•ALD•

ALC'•ESdo
Diretor

'

AN HA LIMA
Foro/Contratante

3

r

r

,,

Representante Legal Contratada

TESTEMK!NHAS:
NOME:
CPF: t

,•

0,•"•- •XJ•'•<•

...•'<5•'

•t ,3 "4, ¢

•. L'4.•

,• .• .x2.•
-

NOME:
CPF:

2tif 2-t 7

--L 9
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ANEXO-DO CONTRATO

CODIGO DE CONDUTA DA JUSTI•A FEDERAL

RESOLU•AO N. 147, DE 15 DE ABRIL DE 2011.
Alterada pela Resoluq,•o 308/2014, de 13/10/2014 (transcrita no final).
lnstitui o C6digo de Conduta do Conselho e da Justiqa Federal de primeiro e segundo graus.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTI(•A FEDERAL, usando de suas atribuiq6es legais e
tendo em vista o decidido no Processo n. 2010.16.11758, na sess•o realizada em 28 de marco de 201 I.
RESOLVE:
Das Disposiq6es Gerais
Art. 1 ° Instituir o C6digo de Conduta do Conselho e da Justi•a Federal de primeiro c segundo graus,
tom as seguintes finalidades:
I tornar tiaras as regras de conduta dos servidores e gestores do Cortselho e da ]ustiqa Federal de
primeiro e segundo graus;
II assegurar quc as aqfes institueionais empreendidas por gestores e servidores &) Conselho c da
Justiqa Federal de primeiro e segundo graus preservem a miss•o desses 6rg•os e que os atos delas
decorrentes reflitam probidade e conduta •tica;
11I eonferir coer•ncia e converg•ncia hs politicas, diretrizes e procedimentos internos do Conselho e
da Justi•a Federal de primeiro e segundo graus;
IV oferecer um conjunto de atitudes que orientem o comportamento e as decis6es institucionais.
CAPITULO I
Dos DestinatArios
Art. 2° O C6digo de Conduta aplica-se a todos os servidores e gestores do Conselho e da Justi•a
Federal de primeiro e segundo graus (reda•ao dada pela ResoluqS.o 308/2014, de 13/10/2014).
Par•igrafo .finico. Cabe aos gestol-es, em todos os nlveis, aplicar, como um exemplo de conduta a ser
seguido, os preeeitos estabeleeidos no C6digo e garantir quc seus subordinados
servidores,
estagihrios e prestadores de servigos viveneiem 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•igio e de presta•o de servic.os, de forma a assegurar o alinhamento entre os
-

-

-

-

-

-

colaboradores.

CAP1TULO II
Dos Principios de Conduta
Art. 4 ° A eonduta dos destinat&ios do C6digo deverfi ser pautada pelos seguinles principios:
integridade, lisura, transparSncia, respeito e moralidade.
CAPiTULO lII
Da Prfitica de Preconceito, Discriminaqao, Ass6dio ou Abuso de Poder
Art. 5° O Conselho e a Justi•a Federal de primeiro e segundo graus n•o ser•.o tolerantes corn atitudes
discriminat6rias ou preconceituosas de qualquer natureza, em relag•o a etnia, a sexo, a religi•.o, a
estado ei.vil, a or;,entaq•o sexual, a faixa etAria ou a eondi•,•o fisica especial, nem corn atos que
caraeterizem proselitismo partidfirio, intimidaqao, hostilidade ou ameaea, humiiha•5c• por qu;tiqucr
moti vo ou ass6dio moral e sexual.
CAPITULO IV
Do Conflito de Interesses
Art. 6° Gestores ou servidores n•o poder•o 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 ° Recursos, espa•o e imagem do Conselho e da Justiga Federal de primeiro e segundo graus nho
poder•o, sob qualquer hip6tese, ser usados para atender a interesses pessoais, politicos ou partidfirios.

CAPITULO V
Do Sigilo de Informa•6es

Art.8 ° O servidor ou gestor que, por forga de seu cargo ou de suas responsabilidades, tiverem aeesso a
informaq6es do 6rg•o em que atuam ainda n•o divulgadas publicamente dever•o manter sigilo sobre
seu'c, oritefido. Art. 9 ° Ao sei'vidor ou gestor do Conselho e da Justiqa Federal de primeiro e segundo
graus 6 vedado aceitar presentes, privil6gios, empr6stimos, doaqSes, serviqos ou qua|quer outra forma
de beneficio em seu nome ou no de familiares, quando origin'hrios de partes, ou dos respectivos
advogados e estagi',irios, bern eomo de terceiros que sej am ou pretendam ser fomecedores de produtos
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ou serviqos para essas institui96es.
Parfigrafo finico. Ngo se consideram presentes, para fins deste artigo, os brindes sem valor comercial
ou aqueles atribufdos por entidades de qualquer natureza a titulo de cortesia, propaganda ou
divulgagAo, por oeasi•o de eventos espeeiais ou datas comemorativas.
CAPITULO VI
Do PstrimSnio Tanglvel e Intangfvel
Art. 10. 1•, de responsabilidade dos destinatfirios do Cddigo zelar pela integridade dos bens, tanglveis e
intangiveis, dos 6rgaos onde atuam, inclusive sua reputa•o, propriedade intelectual e intbrmaG6es
confidenciais, estrat•gicas ou sensivcis.
CAI'i'IVLO VII
Dos Usos de Sistemas EletrSnicos
Art. 11. Os recursos de comunieag•.o e tecnologia de infbrma•go disponlveis no Conselho e na Justiga
Federal de primeiro e segundo graus devem ser utilizados corn a estrita observ•eia dos normativos
internos vigentes, notadamente no que tange fi utilizagfio e fi prote(•o das senhas de aeesso.
Par•tgrafo tinieo. E vedada,, ainda, a utiliza•o de sistemas e ferramentas de comunica•ao pars a
prfitica de atos ilegais ou impr6prios, para a obten•o de vantagem pessoal, para acesso ou divulgaqao
de eontefido ofensivo ou imoral, para interven•fio em sistemas de terceiros e para participaqao em
discussfes virtuais acerca de assuntos n•o relacionados aos interesses do Conselho e da Justiga
Federal de primeiro e segundos graus.
CAP['ILTLO VIII
Da Comuniea9•o
Art. 12. A comunicagfio entre os destinatfirios do Cddigo ou entre esses e os 6rg,•os governamentais,
os elientes, os fomecedores e a soeiedade deve set indiscutivelmente clara, simples, objetiva e
acessivel a todos os legitimamente interessados.

CAPiTULO IX
Da Publieidade de Atos e Disponibilidade de Informaq6es
Art. 13. I• obrigat6rio aos servidores e gestores do Conselho e da Justiga Federal de primeiro e
segundo graus garantir a publicidade de seus atos e a disponibilidade de informa•6es corretas e
atualizadas que pcrmitam o conhecimento dos aspectos relevantes da atividade sob sua
responsabilidade, bern como assegurar que a divulga•o das informa•6es aconte• no menor prazo e
pelos meios mais r•pidos.
CAPITULO X
Das Informa•Ses/• Imprensa
Art. 14. Os contatos corn os 6rggos de imprensa ser•.o promovidos, exclusivamente, por porta-vozes
autorizados pelo Conselho, tribunais regionais t•derais e seqGes judicifirias, eonforme o easo.
CANTULO XI
Dos Contratos, Conv•nios ou Acordos de Coopera•fio
Art. 15. Os eontratos, eonv•nios ou aeordos de cooperaqgo nos quais o Conselho, os tribunals
regionais federais e as se96es judieifirias scjam partes devem ser eseritos de tbrma clara, corn
informa96es precisas, sem haver a possibilidade de interpreta96es ambiguas por qualquer das partes
interessadas.
CAPJTULO XII
Das Falhas Administrativas
Art. 16. Servidorcs ou gestores do Conselho e da Justi•a Federal de primeiro e segundo graus que
eometerem eventuais erros devergo reeeber orientagfio covstrutiva, contudo, se eometerem falhas
resultantes de desidia, mfi-f•, neglig•neia ou desinteresse que exponham o Conseiho, os tribunais
regionais federals e as se96es judicifirias a riscos legais ou de imagem, ser•io tratados corn rigorosa
"

eorre•o.
CAPITULO XIII

Da Responsabilidade Soeioambiental
Art. 17. O Conselho e a Justiqa Federal de primeiro e segundo graus exigir•o de seus servidores, no
exercleio de seus misteres, responsabilidade social e ambiental; no primeiro caso, privilegiando a
adog•o de pr•ticas que favoregam a inclus•o social e, no segundo, de prfitieas que combatam o
desperdicio de reeursos naturais 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 qua[ compete, entre outras
atribui•6es, zelar pelo seu eumprimento.
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Art. 19. Cada tribunal ter•i um comit• gestar formada par servidares nomeadas pelo seu presidente;
outro tanto no Conselho da Justi•a Federal.
Art. 20. As alribuiq6es do comit0, gestor do C6digo de Conduta ser•o formalizadas par ato do
presidente do Conselho da Justi•a Federal.
Art. 21. Esta resoluq•.o entra em vigor na data de sua publicaq•.o.
Ministro ARI PARGENDLER

Publicada na Difiria Oficial da.Uni•a
De 18/04/2011 Se•to 1 Prig. 133

..

RESOLU(•/•O 308, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014
(DO-U 13-10-2014)
Disp6e sabre a alteraq•a da Resolu•aa no 147, de 15 de abril de 2011, que instituiu o C6digo de
Conduta do Conselha e da Justiqa Federal de primeira e segunda graus

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIq2A FEDERAL, usanda de suas atribui•6es legais e
tendo em vista o decidido no Processo no CF-PPN-2012/00033, julgado na sessao realizada em 29
de setembr0 de 2014, resolve:
Art. 1 ° Alterar a ",trt. 2 ° da Resalu•o n° 147, de 15 de abril de 2011, que passa a vigarar cam a
seguinte redagaa:
-

"Art. 2° O C6digo de Conduta apliea-se a todos os servidores e gestores do Conselho e da Justiqa
Federal de primeiro e segundo graus."

Art. 2 ° Esta resalug•.o entra em vigor na data de sua publicaq•a
-

Min.. FRANCISCO FALCAO

..
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