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6.17- Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação;
6.18-Aceitar os acréscimos ou supressões que julgados necessários
Contratante, nos limites estabelecidos na Lei 8.666/93.

pelo

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 Emitir a Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento.
7.2 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das
obrigações contratuais.
7.3 Atestar as Notas fiscais/Faturas para efeito de pagamento.
7.4 Efetuar os pagamentos na forma e no prazo estabelecidos neste Termo de
Referência.
CLÁUSULA OITAVA- DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1 - A gestão e a fiscalização da contratação caberão aos representantes da
Administração especialmente designados. Nos impedimentos e afastamentos legais
deste, suas funções serão desempenhadas por seus respectivos substitutos.
8.2-A Administração poderá alterar a designação dos gestores e fiscais, quando
conveniente, sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à Contratada,
sem necessidade de elaboração de termo aditivo.
8.3 - O gestores e fiscais designados exercerão, de forma segregada, as atribuições
previstas na Resolução TRT7 ns 8/2019, e tudo o mais que for necessário visando o
adequado acompanhamento e fiscalização da execução contratual, devendo ainda
providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que
porventura venham a ocorrer.
8.4-As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos gestores e
fiscais deverão ser solicitadas, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para
adoção das medidas que julgar convenientes.
8.5 -A gestão e a fiscalização de que trata este item não excluem nem reduzem a
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei ne 8.666/93.
8.6 -As informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada deverão ser
prestados pelo fiscal do Contrato através dos telefones (88) 3671-3129 ou (85) 996394959
CLÁUSULA NONA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à MULTA DE
MORA, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, calculada sobre o
valor do contrato, limitada a 10% (dez por cento).
9.1.1 Se o atraso de que trata o item 9.1 ultrapassar o prazo de 10 (dez) dias, a
Administração poderá entender pela inexecução parcial ou total do contrato, conforme
o caso.
9.2 Além da sanção prevista no item supra, a contratada poderá incorrer nas seguintes
sanções:
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a) Advertência;
b) muita, no percentual de até 10 % (dez por cento), calculada sobre o valor da
parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do contrato;
c) muita, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor anual
estimado do Contrato, nas hipóteses de inexecução total;
d) multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do
mensal estimado do Contrato, para os demais casos de descumprimento contratual.
9.3 - A Contratada estará sujeita ainda a outras sanções administrativas, conforme
modalidade de Licitação a ser adotada.
9.4 - A aplicação de sanções previstas neste instrumento será sempre precedida da
concessão da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA- DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTE
10.1 - Dá-se a este Contrato o valor global de R$ 768,90 (setecentos e sessenta e
oito reais e noventa centavos).
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

Fornecimento parcelado de água mineral, com
padrões de qualidade aprovados pela Organização
Mundial de Saúde, registro no Ministério da Saúde,
ÚNICO envasada
em
garrafões
de
policarbonato
transparente, de 20 (vinte) litros de volume cada,
com tampa impermeável e lacre de segurança que
garanta sua inviolabilidade, a serem fornecidos em
regime de comodato pelo contratado para o FÓRUM
DO TRABALHO DE TIANGUÁ. CATMAT: 445495

Quantidade
ANUAL

Valor Global
Valor
unitário (R$)
(R$)

110

6,99

768,90

10.2 - No valor contratado estão inclusos todos os tributos, fretes, seguros e demais
encargos necessários à plena e completa execução do objeto deste Termo.
10.3 - Durante a vigência deste Contrato não haverá reajuste de preços, salvo por
expressa determinação legal para este ou Contratos afins.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
11.1 - O pagamento será efetuado na conta bancária fornecida pela empresa, em até
03 (três) dias úteis após o recebimento definitivo, condicionado ao recebimento da
nota fiscal, ocasião em que este Tribunal verificará a regularidade com a Fazenda
Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e INSS), com a
Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como
a regularidade trabalhista, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
11.2 - A comprovação da regularidade fiscal poderá ser obtida por este órgão através
de consulta ao SICAF ou aos sítios em que o órgão responsável pela emissão do
documento disponibilizar as informações respectivas.
11.3 - Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas
serão devolvidas à CONTRATADA, para as necessárias correções, com as
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data
da sua reapresentação.
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11.4 Considera-se como efetivo pagamento o dia da entrega da ordem bancária na
respectiva unidade bancária.
11.5 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de
atualização financeira e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das
seguintes fórmulas:
I = (TX/100)
365
EM = l x N x VP, onde:
l = índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratóríos;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela em atraso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
12.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da rubrica
339030, constante da atividade 15108 02122003342560023 - Nota de Empenho nQ
2020NE000178.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
13.1 - O presente contrato tem vigência a contar da sua assinatura até 31.12.2020.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.1 - O CONTRATANTE poderá considerar rescindido o presente contrato, de pleno
direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à
CONTRATADA o direito a qualquer indenização, nos casos e formas fixados nos
artigos 78 e 79 da Lei ne 8.666/93.
14.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
Procedimento Administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
14.3 - A rescisão de que trata esta CLÁUSULA, exceto quando se tratar de caso
fortuito, força maior ou razões de interesse público, acarretará a retenção dos créditos
decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
15.1 - Qualquer modificação ou alteração no presente contrato será formalizada
mediante termo aditivo, objetivando atender aos interesses das partes e ao objeto
deste instrumento de Contrato, salvo hipótese de alterações relativas à fiscalização,
que serão efetuadas sem a necessidade de termo aditivo.
15.2 - Os termos aditivos são partes integrantes deste Contrato, como se nele
estivessem transcritos,
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - Quaisquer requerimentos, cancelamentos, solicitações assim como a entrega do
serviço para fins de recebimento provisório deverão ser encaminhados por escrito ao
fiscal do contrato, o qual promoverá as medidas subsequentes necessárias.
16.2 - Este contrato administrativo regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA PUBLICAÇÃO
17.1 - De conformidade com o disposto no art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93, o
presente contrato será publicado na forma de extraio, no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1 - É competente o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Ceará,
com exclusão de outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litígios
oriundos do presente contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado,
assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus
legais e jurídicos efeitos.
Fortaleza, JH de
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-NEIARA SÃO THÍAGO CYSNE
DIRETORA GERAL
CONTRATANTE
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RITA GORETH MOREIRA SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

de 2020.

