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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Estudos Preliminares
1.1. Histórico: A utilização de contêineres é largamente difundida no Japão e na Europa,
onde esse tipo de aplicação se destaca pela facilidade no deslocamento e expansão do projeto e
já se tornou uma prática consolidada que atende a uma grande diversidade de usos. Além disso,
as estruturas que compõem os módulos utilizam aço de alta resistência mecânica e anti-corrosão,
além de painéis que promovem o isolamento acústico e térmico.
1.2. Experiências Anteriores: A administração Pública já vem fazendo uso de containers para
solucionar diversos problemas tais como atender solicitações de espaços provisórios de unidades
administrativas e acadêmicas como a Universidade de Brasília (Pregão SRP Nº 651/2016), e
também como a Justiça Federal do Mato Grosso do Sul (Pregão 030/2016), cuja instalação de
containers foi a solução rápida e de baixo custo que objetivou abrigar as atividades
administrativas e jurisdicionais daquele tribunal.
1.3. Alinhamento com o Plano Estratégico da Justiça Federal: O Plano Estratégico da Justiça
Federal – PEJF resume as prioridades da nossa justiça especializada para o período 2015-2020
traçando os macrodesafios e as estratégias para o alcance destes. Um dos macrodesafios é o
aperfeiçoamento na gestão de custos, cujo objetivo é otimizar os custos operacionais,
racionalizando a aquisição e a utilização de bens e serviços. Neste sentido, a presente aquisição
encontra-se em sintonia com a Estratégia da Justiça Federal, tendo em vista que a utilização de
construções modulares proporciona redução de custos, celeridade dos prazos, e ainda, encontrase dentro das melhores práticas de sustentabilidade.
2. OBJETO
2.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o Registro de Preços para a aquisição de
contêiner marítimo adaptado, incluindo o transporte e a instalação, destinados a abrigar os
arquivos da Justiça Federal–Seccional Pará e Subseção Judiciária de Altamira, conforme
especificações, condições e quantitativos estabelecidos no presente Termo de Referência e seus
anexos.
2.2. O objeto deste Termo de Referência caracteriza-se como serviço de natureza comum, ante
a possibilidade de sua definição objetiva, por meio de especificações usuais de mercado, nos
termos do Art. 2º do Decreto nº 5.540/05. Na execução do objeto desta licitação deverão estar
incluídos no valor do preço ofertado todos os custos diretos e indiretos para execução do contrato,
conforme especificado neste Termo de Referência e seus anexos.
2.3. A empresa Licitante deverá comprovar capacidade técnico-operacional para execução do
presente objeto mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de Direito Público ou
Privado que comprove(m), segundo critérios técnicos e objetivos de especificações, quantidade e
qualidade, a execução dos bens licitados.
3. JUSTIFICATIVA
3.1. A Justiça Federal – Seccional Pará e Subseção Judiciária de Altamira vem sofrendo com a
falta de espaço físico para acomodar seu arquivo permanente, bem como bens apreendidos, que
vem se avolumando exponencialmente ao longo do tempo. Com efeito, e buscando uma ação
imediata e efetiva no intuito de aliviar a demanda por espaços físicos minimamente adequados
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para abrigar o arquivo, optou-se por fazer a aquisição de containers do tipo marítimo, uma vez
que estes são os mais recomendados para fins de almoxarifado.
3.2 Dos critérios de Sustentabilidade: Enquanto obras convencionais agridem ao meio
ambiente em toda a sua cadeia produtiva, as estruturas modulares utilizam menos água,
economizam energia, são adaptáveis e de fácil e barata manutenção, evitando impactos
ambientais. Igualmente não comprometem a preservação do meio ambiente e, seus processos
construtivos ocorrem sem acúmulo de resíduos, sendo 100% reaproveitáveis e possuindo uma
longa vida útil.
4. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS.
Item

1

Descrição

Módulo
metálico
içável
de
aço
galvanizado do tipo
DRY STANDARD
(padrão) de 20
pés.

Dimensões
(mínimas)

20 pés ou 6,058m
(seis metros) de
comprimento por
2,43 (dois metros
e quarenta e três
centímetros)
de
largura e 2,59
(dois metros e
cinquenta e nove
centímetros)
de
altura

Capacidade

Qtd.

Local de
entrega

Valor
Unitário
Estimado
(R$)

Valor total
Estimado
(R$)

5

Belém

24.000,00

120.000,00

2

Altamira

24.000,00

48.000,00

29 ton
(mínimo)

VALOR TOTAL ESTIMADO:

168.000,00

4.1 Descrições: Contêiner com medidas externas aproximadas de 6,058m comprimento x 2,43m
largura x 2,59m altura, e medidas internas de 5,898m (comprimento), 2,340m (largura)
e
2,382m (altura). Os módulos de contêineres usados na fabricação do bem devem estar em
conformidade com a NR-18 e suas instalações elétricas, com a NR-10. O contêiner deve possuir
estrutura
tubular
reforçada
toda
blindada
por
solda.
Processo de solda 100% em MIG com excelente acabamento.
4.1.1 Revestimento externo: Primer anticorrosivo e pintura protetora em esmalte sintético cor
branco, infraestrutura de instalações elétricas, sem instalação sanitária.
4.1.2 Revestimento interno: as paredes internas deverão ser revestidas com lã de rocha (50 mm)
e placas de gesso acartonado (tipo “Dry Wall” ou equivalente) branco sobre camadas de
tratamento térmico, pintura na cor branca;
4.1.3 Instalações elétricas: deverá ser instalado em cada contêiner, no mínimo:–um dispositivo
para energia estabilizada, para os equipamentos de ar condicionado (220V) em tubulação
aparente de aço galvanizado e outro para duas luminárias com lâmpadas;
4.1.4 Ar condicionado: fornecimento e instalação de 03 (três) splits de ar condicionado de 7.000
BTUs, tipo inverter, com serpentina de cobre, selo Procel A e garantia de fábrica de, no mínimo, 1
(um) ano. A instalação será de um equipamento em cada contêiner.
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4.2 Os módulos oriundos de descarte de contêineres marítimos devem possuir certificado
comprobatório de estarem livres de contaminações químicas e biológicas.
4.3 DA INSTALAÇÃO:
4.3.1. Os contêineres marítimos adaptados deverão ser entregues conforme indicado na planilha
abaixo:
Item

1

Descrição

Módulo metálico
içável de aço
galvanizado do
tipo
DRY
STANDARD
(padrão) de 20
pés.

Dimensões
(mínimas)

20 pés ou 6,058m
(seis metros) de
comprimento
por
2,43 (dois metros e
quarenta
e
três
centímetros)
de
largura e 2,59 (dois
metros e cinquenta
e nove centímetros)
de altura

Capacidade

Qtd.

Endereço de entrega

5

Travessa Mauriti Nº 2810, bairro
do Marco, Belém/Pará, conforme
indicado no item 4.1 do Termo de
Referência e instalados nos locais
apontados
no
Anexo
I-A
(Desenhos de Layouts)

2

Av. Tancredo Neves, 100, bairro
do
Premem,
Altamira/Pará,
conforme indicado no item 4.1 do
Termo de Referência e instalados
nos locais apontados no Anexo IB (Disposição da área dos
contêineres)

29 ton
(mínimo)

4.3.3. Os contêineres serão instalados no estacionamento, que é executado com placas de
concreto intertravado de 6cm, diretamente sobre o pavimento existente. Ao final da instalação os
pisos internos dos containers deverão resultar em planos perfeitamente nivelados.
4.3.4. Caso seja necessário compensar o desnivelamento existente no pavimento, a empresa
CONTRATADA deverá executar por sua conta solução adequada para alcançar esse resultado,
mediante autorização prévia e sem ônus ao CONTRATANTE.
4.3.5. Os custos da execução de eventuais correções de nível da base necessárias ao apoio dos
contêineres devem fazer parte dos preços unitários e estarem integralmente incluídos no valor da
proposta comercial.
5. DA VISTORIA
5.1 A vistoria do local da entrega e instalação do objeto será facultativa, porém é de inteira
responsabilidade das empresas licitantes apurarem todas as condições, dimensões e técnicas
necessárias para a execução do objeto deste Termo de Referência e anexos;
5.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendose até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública e deverá efetuar o
agendamento de horário com o supervisor da Seção de Serviços Gerais, no edifício sede da
Justiça Federal do Pará pelo telefone 91-3321-6266.
5.3 O órgão CONTRATANTE não admitirá alegações posteriores de desconhecimento de fatos e
aspectos que dificultem ou impossibilitem o fornecimento, entrega e instalação do objeto em
conformidade com este Termo de Referência e demais documentos contratuais.
5.4 O endereço para vistoria, entrega e instalação do objeto é no Arquivo Judicial da Justiça
Federal – Seccional Pará: Travessa Mauriti Nº 2810, bairro do Marco, Belém/Pará.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 É de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, apurar todas as condições e
tomar as medidas técnicas e administrativas necessárias para a execução do objeto;
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6.2 A CONTRATADA deverá atender a todas as ordens de procedimentos emitidos pela
fiscalização quanto à segurança geral, bem como às instruções de coordenação, tanto
administrativas como as que sejam tecnicamente relacionadas à execução do objeto.
6.3 A CONTRATADA deverá prestar as informações sobre o andamento da execução do objeto
e prestar todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalização, bem como comunicar
formalmente e em tempo hábil para providências cabíveis quaisquer fatos ou anormalidades que
porventura possam prejudicar o cronograma, a qualidade, o custo ou o resultado final da
execução do objeto contratual.
6.4. A Contratada deverá responder por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação
social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se
relacionem direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante a seus empregados e
prepostos.
6.5 A CONTRATADA deverá executar o objeto com mão de obra qualificada e treinada para uso
hábil e adequado de todos os equipamentos, aparelhos e ferramentas necessárias à entrega e
instalação do bem.
6.6 Se for necessária à execução do objeto a realização de vistorias, testes e medições fora do
horário de expediente da Contratante, que é das 08h00 às 18h00, a empresa CONTRATADA
deverá solicitar autorização formal de acesso aos locais onde elas serão realizados com no
mínimo três (03) dias de antecedência, fornecendo ao FISCAL do CONTRATANTE a relação de
funcionários, de horários e de atividades a serem executadas, a fim de que, após devida análise,
a solicitação seja autorizada.
6.7 Em até quinze (15) dias úteis contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá
submeter e entregar à CONTRATANTE, para aprovação, o layout e as especificações técnicas
definitivas do objeto, em conformidade com este Termo de Referência, seus anexos, e demais
documentos contratuais.
6.8 A CONTRATADA deverá tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança
patrimonial e pessoal de sua equipe e de terceiros durante a execução do objeto contratual,
entrega e instalação dos conjuntos de contêineres marítimos (ou equivalentes) adaptados,
inclusive nas áreas de circulação e acesso ao local onde serão instalados.
6.9 A CONTRATADA, ao realizar a execução contratual do objeto deste Termo de Referência,
deverá obedecer rigorosamente às condições técnicas expressas abaixo, além de outras,
indicadas ao longo deste Termo de Referência e nos demais documentos contratuais:
6.9.1. Normas e especificações constantes neste Termo de Referência e demais ANEXOS ( IA e
IB - Desenhos de Layouts);
6.9.2. Normas da ABNT e IMETRO se houver;
6.9.3. Disposições legais do Município, do Estado e da União, no que lhes for pertinente;
6.9.4 Regulamentos do Corpo de Bombeiros, no que lhes for pertinente;
6.9.5 Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT e IMETRO;
6.10 Complementarmente deverão ser tomadas outras medidas preventivas necessárias para
evitar acidentes de trabalho e para garantir a segurança individual e coletiva das pessoas
envolvidas na execução do objeto contratual, dos ocupantes do prédio, de vizinhos e de
terceiros.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 Designar representante para acompanhamento e fiscalização dos serviços;
7.2 Receber os serviços no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

7.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas na execução dos serviços, para que seja refeito;
7.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
7.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à execução dos serviços, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
7.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados;
7.7 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar seus serviços,
dentro das normas aqui estabelecidas.
8. FISCALIZAÇÃO
8.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente
designado para tal finalidade.
8.2. O servidor designado pela Seção Judiciária do Pará, para acompanhar e fiscalizar esta
contratação anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos
serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados, procedendo à juntada de documentos relevantes no processo administrativo
pertinente a esta contratação.
8.3. O descumprimento por parte da CONTRATADA poderá acarretar rescisão do contrato e
aplicação do disposto no Art. 80, da Lei nº 8.666/96, bem como demais penalidades previstas na
legislação vigente.
8.4. São obrigações do FISCAL:
8.4.1. Proceder à fiscalização integral da execução contratual entrega e instalação dos
contêineres do tipo marítimo ou equivalente adaptados, mediante controle do cumprimento de
todas as obrigações relativas ao objeto, inclusive encaminhando ao gestor do contrato todas as
informações sobre irregularidades eventualmente verificadas;
8.4.2 Certificar-se de que os conjuntos de contêineres adaptados sejam entregues com
especificações exigidas plenamente atendidas e dentro dos prazos contratualmente ajustados;
8.4.3 Rejeitar, no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as condições,
instruções e especificações expressas nos documentos contratuais e com demais obrigações
assumidas pela CONTRATADA;
8.4.4 Receber o objeto, atestando sua entrega pela empresa CONTRATADA, caso as condições
contratuais estejam plenamente adimplidas;
8.4.5 Eventuais omissões na atuação do FISCAL não eximem a empresa CONTRATADA de sua
integral responsabilidade pela plena e integral execução do objeto conforme contratado.

9. PRAZO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
9.1. O prazo total para entrega do objeto será de 30 (TRINTA) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Nota de Empenho;
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9.2 O aceite dar-se-á após o recebimento definitivo dos serviços executados ou materiais
fornecidos, através do atesto, pelo servidor responsável, no verso da Nota Fiscal emitida pela
Contratada.
9.3 A entrega dos bens, objetos deste Termo de Referência, deverá ser realizada em horário
comercial ou, a critério da CONTRATADA e com a anuência do FISCAL da CONTRATANTE,
nos finais de semana e feriados.
9.4 Os custos adicionais decorrentes da entrega dos bens fora do horário comercial não serão
suportados pela CONTRATANTE, devendo estar previstos e considerados nos preços ofertados
pela empresa CONTRATADA em sua proposta comercial.
9.5 Resíduos gerados pela empresa CONTRATADA no ambiente da sede do CONTRATANTE
em decorrência da execução do objeto contratual deverão ser adequadamente removidos e
descartados, de maneira socioambientalmente correta, em atendimento ao disposto pelo Plano
de Logística Sustentável da Justiça Federal da 1ª Região, pelas resoluções nº 201/2015, do
CNJ, Presidência nº 04/2016, do TRF1, e legislações municipal, estadual e federal pertinentes.
9.6 É de total responsabilidade do Contratado o fornecimento de mão-de-obra, materiais,
ferramentas, equipamentos, veículos, transportes, alimentação, estadias e demais insumos
necessários à execução do objeto deste Termo de Referência;
9.7 A garantia dos produtos deverá ser de 5 (cinco) anos. Caberá a Contratada, a qualquer
tempo e no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data do recebimento
da Notificação emitida pelo Contratante, o pagamento e/ou ressarcimento de todos os custos e
despesas decorrentes de medidas preventivas e corretivas de curto, médio e de longo prazo,
tomadas pelo Contratante, em atendimento às recomendações do Contratado e demais serviços
de sua responsabilidade, que se mostrarem impróprias e incorretas, não cabendo ônus de
qualquer natureza ao Contratante.

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 Estão previstas no Edital e na minuta do Contrato.
Belém /PA, 14 de maio de 2018.
Leda Maria Brito de Almeida
SESEG/SJPA
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ANEXO I-B - Layout da disposição dos contêineres no terreno da Subseção de Altamira
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ANEXO II
TERMO DE VISTORIA DO LOCAL DOS SERVIÇOS

Declaramos
para
fins
de
participação
no
certame
licitatório
que
a
empresa
.......................................................,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
o
nº ............................................, estabelecida à ......................................... (indicar o endereço
completo), através de seu representante, vistoriou os locais onde serão executados os serviços
objeto do Pregão Eletrônico nº __/2018, tomando plena ciência das condições e grau de
dificuldades existentes para execução dos serviços.
Dados do representante da empresa que realizou a vistoria:
Nome:
Profissão:
Identidade:

Belém, __ de _________ de 2018.

________________________________
Representante da Justiça Federal

_______________________________
Assinatura do representante
da empresa

ANEXO III
DECLARAÇÃO QUE SUBSTITUI O TERMO DE VISTORIA

Declaramos
empresa

para

fins

de

participação

.......................................................,

no

inscrita

certame
no

licitatório

CNPJ/MF

que
sob

a
o

nº ............................................, estabelecida à ......................................... (indicar o endereço
completo), conhece o local onde serão executados os serviços objeto do Pregão Eletrônico nº
__/2018, estando ciente das condições e grau de dificuldades existentes para execução dos
serviços e que não questionaremos pontos que poderiam ser esclarecidos durante a vistoria.

Belém, __ de _________ de 2018.

_______________________________________________________
Qualificação e Assinatura do representante da empresa

ANEXO IV

MINUTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2018
PROCESSO Nº 0004188-67.2018.4.01.8010
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 27/2018
A União, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO PARÁ, com registro no CNPJ/MF nº 05.421.948/0001-34 e sede na Rua
Domingos Marreiros nº 598 - Bairro do Umarizal, cidade de Belém-PA, neste ato representada
pelo Diretor da Secretaria Administrativa, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, no uso de suas
atribuições, resolve REGISTRAR O PREÇO ofertado pelo fornecedor abaixo relacionado, nos
termos da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002; Lei 8.078/90 (Código do
Consumidor), e dos Decretos nº 7.892/13, 3.555/00, 5.450/05 e 3.722/01, Resolução n. 15, de
02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, do Exmo Sr. Desembargador Federal
Presidente do TRF 1ª Região e Processo Administrativo nº 0004188-67.2018.4.01.8010,
conforme quadro abaixo:
Objeto:
Fornecedor:
CNPJ:
Endereço:
Representante Legal:

– CPF:

Telefone: (XX)

E-mail:

Item

Local de
Entrega

Especificação

Qtde Un

Marca

Valor unitário
registrado (R$)

Este Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura no presente documento, não admitida prorrogação.
A proposta da empresa fornecedora, bem como o edital e anexos do Pregão acima citado,
integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
A assinatura da presente ata implicará plena aceitação, por parte do fornecedor, das
condições estabelecidas no Edital de licitação e seus Anexos, não podendo alegar
desconhecimento de quaisquer obrigações e penalidades.
As especificações completas dos itens registrados constam do Anexo I do Edital citado.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as

condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892/13, e na Lei nº 8.666/93.
O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, nos termos
das disposições contidas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/13.
A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do
edital.
Integram a presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, o
Edital, o Termo de Referência e a proposta da empresa.
Os preços serão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação em vigor.
Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor, detentor da Ata, serão
divulgados no portal da internet www.comprasnet.gov.br.
A ata de Registro de Preços, objeto do referido Pregão, e os eventuais termos dela
decorrentes serão publicados no portal www.jfpa.jus.br.
As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas na cidade de Belém, no Foro
Federal, com renúncia expressa de qualquer outro.
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/05, do Decreto n° 3.555/00, do Dec reto nº 7.892/13, do Decreto nº 3.722/01, da
Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam
eletronicamente este instrumento o ordenador de despesa da Seção Judiciária do Pará e o
fornecedor registrado, na pessoa dos seus representantes legais.
Belém, _____ de _______ de 2018.

XXXXXXXXXXXXX
Diretor da Secretaria Administrativa
Contratante

XXXXXXXXXXX
Representante Legal
Contratada

ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO
N.
___/2018
PARA
FORNECIMENTO, COM TRANSPORTE E
INSTALAÇÃO, DE CONTEINER MARÍTIMO
ADAPTADO, PARA ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO PARÁ.

As partes abaixo qualificadas celebram o presente instrumento, com observação ao constante no
Processo Administrativo Eletrônico n. 0004188-67.2018.4.01.8010– PA; e com fundamento na Lei
10.520/2002; Decreto 5.450/2005; Lei Complementar 123/2006; Lei 8.666/1993 e suas alterações;
Pregão Eletrônico 27/2018, demais disposições regulamentares e mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CONTRATANTE: UNIÃO, através da JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO PARÁ, com registro no CNPJ/MF n. 05.421.948/0001-34 e sede na Rua
Domingos Marreiros nº 598, bairro do Umarizal, cidade de Belém-PA, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor de
Secretaria
Administrativa,
______________,
brasileiro,
CPF
n.
______________,
residente e domiciliado nesta Capital, nos usos das
atribuições conferidas pela Portaria/DIREF nº 214/2009, de 06.07.2009.
CONTRATADA: _____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.
_____________________,
sediada
__________________,
CEP________________, tel/fax: _______________, e-mail:______________,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
___________________ CPF n. ________________, RG n._______________,
residente e domiciliado ____________________________.

CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto deste instrumento consiste na aquisição, com transporte e instalação, de Containers
Marítimos adaptados, destinados a abrigar os arquivos da Justiça Federal – Seccional Pará e
Subseção Judiciária de Altamira, de acordo com as condições e especificações técnicas
contidas neste instrumento e no Termo de Referência (Anexo I do Edital).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE
2.1.
A finalidade deste contrato, por meio da aquisição de Contêineres Marítimos, é suprir a
falta de espaço físico para acomodar os arquivos permanentes da Seção Judiciária do Pará e da
Subseção Judiciária de Altamira, que vem se avolumando exponencialmente ao longo do tempo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1.. Por este instrumento a Contratada obriga-se a:
3.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais e tributos de qualquer espécie que venham a ser devidos em
decorrência da execução deste contrato, bem como custos relativos ao
deslocamento e estada de seus profissionais, caso existam.
3.1.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não

excluindo ou reduzindo esta responsabilidade o acompanhamento realizado pelo
Contratante.
3.1.3. Arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais e municipais/distrital, em consequência de fato a ela imputável e
relacionado com o fornecimento objeto deste Contrato.
3.1.4. Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas
judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o
Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação.
3.1.5. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
instrumento convocatório para a contratação.
3.1.6. Manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às
normas internas deste (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo
empregatício com o órgão.
3.1.7. Manter seus empregados identificados por crachá e uniformizados, quando nas
dependências do Contratante, devendo substituir, no prazo estabelecido pelo
Contratante, qualquer um deles que for inconveniente à boa ordem, demonstre
incapacidade técnica, perturbe a ação do Executor do Contrato, não acate as suas
determinações ou não observe às normas internas do Contratante.
3.1.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Executor do Contrato,
obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da execução deste
contrato.
3.1.9. Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade
verificada durante a execução do contrato, para a adoção das medidas necessárias
à sua regularização.
3.1.10. Acatar as determinações feitas pelo Executor do Contrato no que tange ao
cumprimento do objeto deste contrato.
3.1.10.1. A atuação do Executor do Contrato não exime a Contratada de sua total e
exclusiva responsabilidade sobre a totalidade dos produtos fornecidos.
3.1.11. Prestar os serviços de assistência técnica da garantia, consoante o disposto neste
contrato.
3.1.12. Substituir, sem ônus para o Contratante, o objeto desta contratação em que se
verificar vícios, defeitos ou incorreções nos equipamentos fornecidos ou que
venham a apresentar defeito de durante o período de garantia.
3.1.13. Proceder a entrega de equipamento novo de primeiro uso.
3.1.14. Executar o objeto em conformidade com o disposto neste Instrumento Contratual,
combinado com o especificado no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
3.1.15. Fornecer, sem qualquer ônus adicional para o Contratante, o equipamento
juntamente com todos os itens acessórios necessários à perfeita instalação e
funcionamento.
3.1.16. A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os
serviços objeto do Contrato.
3.1.17. A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços caso a
subcontratação seja aprovada e autorizada prévia e expressamente pelo
Contratante.
3.1.18. A solicitação de subcontração deverá ocorrer com antecedência mínima de02(dois)
dias úteis
3.1.19. Responsabilizar-se pelas despesas com o deslocamento do seu técnico ao local da
instalação do equipamento, bem como pela retirada e entrega do mesmo e todas as
despesas de transporte, frete e seguro correspondente.
3.1.20. Efetuar a troca, no prazo determinado pelo Contratante, do produto que não
atenderem às especificações do objeto ou apresentarem avarias em decorrência de
transporte ou manipulação por parte da Contratada.
3.1.21. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos,
entregando todo o material de acordo com as especificações técnicas, assumindo
as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação de materiais,
bem como encargos, taxas e outras

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1. Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:
4.1.1. Proporcionar as condições necessárias ao cumprimento, pela Contratada, do objeto
desta contratação.
4.1.2. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, necessários ao cumprimento deste contrato.
4.1.3. Assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos do
fornecimento contratado, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do
Contratante.
4.1.4. Comunicar à Contratada, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade
constatada na execução deste contrato, determinando, de imediato, a adoção de
medidas necessárias à solução dos problemas.
4.1.5. Acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto desta contratação.
4.1.6. Designar um servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar a execução
contratual.
4.1.7. Exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela Contratada, da documentação
comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
5.1. Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:
5.1.1. O acompanhamento e a fiscalização do contrato consistem na verificação da
conformidade da sua execução pelo gestor do contrato, de acordo com as cláusulas
contratuais estabelecidas.
5.1.2. O acompanhamento da execução será exercido por comissão ou servidor designado
pelo Contratante, que acumulará a função de gestor administrativo do contrato.
5.2. O Executor do Contrato de que trata o subitem anterior, deverá:
5.2.1. Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto
deste contrato, anotando-as em registro próprio, determinando à Contratada o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.
5.2.2. Promover todas as ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos
observados no cumprimento deste contrato.
5.2.3. Comunicar formalmente à Contratada as irregularidades cometidas.
5.2.4. Autorizar, receber e atestar os documentos da despesa, quando comprovado a fiel e
correta execução dos serviços, para fins de pagamento.
5.2.5. Propor as glosas na(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) em decorrência de objeto não
executado.
5.2.6. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade.
5.2.7. Acompanhar a execução desta contratação de formar a alcançar o cumprimento
integral da execução do seu objeto.
5.2.8. Encaminhar à autoridade superior eventuais pedidos de alteração e prorrogação
contratual, observando os requisitos legais e contratuais.
5.2.9. Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que
impliquem atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos
procedimentos necessários à aplicação das sanções contratuais cabíveis.

5.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão deverão ser
solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
6.1. A Contratada deverá entregar o equipamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da data do recebimento da nota de empenho e assinatura do contrato.
6.2. Caso o equipamento entregue seja diferente do objeto homologado, será considerado como
não entregue e a contagem do prazo de entrega não será interrompida.
6.3. O recebimento do objeto desta contratação dar-se-á da seguinte forma:
6.3.1 - Provisoriamente, no ato de sua entrega, mediante atesto na nota fiscal, para efeito de
posterior verificação de que os mesmos se encontram operacionais e em condições de
serem recebidos.
6.3.2 - Definitivamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisório, mediante atesto na Nota Fiscal, após vistoria que comprove a conformidade e
adequação dos equipamentos entregues a este instrumento, mediante Termo de
Recebimento Definitivo.
6.4. O objeto desta contratação será recusada nos seguintes casos:
6.4.1. Quando entregue com especificações técnicas diferentes das contidas no edital e/ou
contrato.
6.4.2. Quando entregue com especificações técnicas diferentes das contidas na proposta da
Contratada.
6.5. A entrega dos bens, objeto desta Contratação, deverá ser realizada em horário comercial ou,
a critério da CONTRATADA e com a anuência do FISCAL da CONTRATANTE, nos finais de
semana e feriados.
CLAUSULA SÉTIMA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA
7.1. Os produtos deverão contar com garantia pelo período de 60 (sessenta) meses, contados a
partir da Emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
7.2. A assistência técnica da garantia consiste na reparação das eventuais falhas dos
equipamentos, mediante a substituição de peças e componentes que se apresentarem
defeituosos, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os equipamentos.
7.3. Os serviços de assistência técnica deverão ser realizados pela Contratada, devendo ser
prestados nos locais de entrega dos equipamentos.
7.4. A Contratada será responsável pelo custeio do deslocamento do profissional ao local da
prestação de serviço de manutenção, bem como por todas as despesas de transporte,
diárias, hospedagem, frete, seguro ou quaisquer outros custos envolvidos nos atendimentos
das chamadas técnicas.
7.5. Para fins de esclarecimento de dúvidas relativas aos itens contratados, bem como para
orientação e acompanhamento da solução de problemas, a Contratada deverá fornecer um
número telefônico ao Contratante para contato com a Central de Atendimento da Contratada.
7.6. O término do atendimento com a solução do problema detectado não poderá ultrapassar o
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da abertura do chamado
técnico.
7.6.1. Entende-se por término do atendimento a disponibilidade do equipamento para uso, em
perfeitas condições de funcionamento, no local onde se encontra instalado, estando
condicionado à aprovação do Contratante.
7.7. Antes de findar o prazo fixado no subitem 7.6, a Contratada poderá formalizar pedido de
prorrogação, cujas razões expostas serão examinadas pelo Contratante, que decidirá pela
dilação do prazo ou aplicação das penalidades previstas no contrato.
7.8. Decorridos os prazos estipulados sem o devido atendimento, fica o Contratante autorizado a
contratar serviços emergenciais de suporte técnico e repassar os custos para a Contratada.
7.10. A assistência técnica da garantia será realizada da mesma forma da entrega dos
equipamentos, constante no subitem 6.5 deste Contrato.
7.11. A Contratada deverá trabalhar, ininterruptamente, na solução do problema até que o
equipamento esteja novamente operando em regime normal de produção.
7.12. O acompanhamento da prestação de serviço deverá ser por meio de um número de
protocolo fornecido pela Contratada no momento da abertura da solicitação.

7.13. Caso o serviço de assistência técnica da garantia não possa ser executado nas
dependências do Contratante, o equipamento avariado poderá ser removido para o Centro de
Atendimento da Contratada, mediante justificativa por escrito e aceita pelo Contratante,
observando a seguinte exigência:
7.13.1. O equipamento somente poderá ser retirado com autorização expressa de saída do
equipamento, emitida pelo Contratante e por pessoa ou empresa designada pela
Contratada.
7.13.2. A devolução de qualquer equipamento retirado para reparo deverá ser comunicada
por escrito ao Contratante.
7.14. Toda e qualquer substituição de peças e componentes, sem ônus para o Contratante,
deverá ser acompanhada por servidor do Contratante o qual autorizará a substituição das
peças e componentes.
7.14.1. As peças e componentes substituídos deverão ser novos e originais.
7.14.2. Após a conclusão da manutenção de qualquer equipamento, a Contratada deverá
gerar documento relatando as substituições de peças e componentes, contendo a
identificação do chamado técnico, a data e hora do início e término do atendimento.
7.15. A Contratada deverá comunicar ao Contratante, por escrito, sempre que constatar condições
inadequadas de funcionamento ou má utilização a que estejam submetidos os equipamentos
fornecidos, fazendo constar à causa de inadequação e a ação devida para sua correção.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta dos recursos
específicos consignados ao CONTRATANTE, à conta do Elemento: ............, Programa de
Trabalho .................... compromissadas pela Nota de Empenho n.º.........................,
de ........./........../.........., no valor de R$ ...................... (.................................................).

CLAUSULA NONA - DO PREÇO
9.1. Pela execução objeto deste contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor de
R$__________ (_______).
9.2. O preço constante nesta cláusula compreende todas as despesas concernentes ao objeto
deste contrato, bem como todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, seguro e outras despesas de qualquer natureza que
se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação, e já deduzidos os
abatimentos eventualmente concedidos.

CLAUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil, a contar da data do atesto do
documento de cobrança, devidamente protocolizado no setor competente do Contratante.
10.2. A Contratada deverá comprovar, para fins de pagamento, a regularidade perante o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do
FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de
Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União).
10.2.1. Poderá ser dispensada a apresentação dos referidos documentos, se confirmada
sua validade em consulta on line ao SICAF – Sistema Unificado de Cadastramento de
Fornecedores.
10.3. Havendo atraso no prazo estipulado no subitem 10.1 desta cláusula, não ocasionado por
culpa da Contratada, o valor devido será corrigido, monetariamente, pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo – IPCA, relativo ao período compreendido entre a data do
vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação. A Contratada deverá formular
o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do
respectivo documento de cobrança.

10.4. Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em
conta-corrente, por ela indicada, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas
com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato.
10.5. Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão
realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento
das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
10.6. Caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do
“Termo de Opção” pelo recolhimento de tributo naquela modalidade.
10.7. Havendo erro no documento de cobrança, ausência da documentação necessária ao
pagamento, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o prazo para o
pagamento será interrompido até que a Contratada providencie as medidas saneadoras
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.
10.8. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais
multas, inclusive aquelas em processo de apuração, ou indenizações, devidas pela
Contratada, nos termos deste Contrato.
10.9. Os pagamentos estarão sujeitos à retenção na fonte dos tributos, de acordo com a
legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA
11.1. Este instrumento entra em vigor a partir da data de sua assinatura, tendo seu término
previsto para xxxxxxxxxx.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Em caso de descumprimento das obrigações previstas neste instrumento, o Contratante
poderá aplicar as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos (art. 7º da
Lei 10.520/2002, c/c o art. 28 do Decreto 5.450/2005).
12.1.1. As sanções previstas nos subitens “a” e “b” poderão ser aplicadas juntamente com a
prevista no subitem “c”.
12.2. A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidônea ensejará impedimento de
licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 7º
da Lei 10.520/2002.
12.3. O atraso injustificado na entrega/execução do objeto desta contratação ou qualquer outra
infração contratual sujeitará a Contratada à multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por
cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato ou sobre a parte não
entregue/executada, até o limite de 30 (trinta) dias corridos. Após esse prazo, poderá ser
considerada inexecução parcial ou total da obrigação.
12.4. Nas hipóteses em que não haja prefixação do termo inicial ou final para cumprimento de
obrigações, o Contratante, mediante hábil notificação, fixará os prazos a serem cumpridos.
O descumprimento da obrigação no prazo fixado constituirá em mora a Contratada,
hipótese que fará incidir a sanção prevista no subitem 12.3.
12.5. Caso a Contratada não possa cumprir os prazos estabelecidos, total ou parcialmente,
deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das

partes, que altere fundamentalmente as condições da Contratação, e de impedimento de
execução do Contrato por fato ou ato de terceiros reconhecido pela Administração em
documento contemporâneo à sua ocorrência.
12.5.1. A solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada ao Executor do Contrato, até
a data do vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando a critério do
Contratante a sua aceitação.
12.5.2. O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta será
prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas no
instrumento contratual.
12.6. Descumprida a obrigação no prazo fixado, poderá o Contratante, por exclusiva vontade,
estabelecer data-limite para seu cumprimento, hipótese que não elidirá a multa moratória
prevista no subitem 12.3.
12.7. Se em decorrência de ação ou omissão, pela Contratada, o cumprimento da obrigação
inadimplida tornar-se inútil em momento posterior e não tiver sido objeto de multa anterior, a
Contratada estará sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato e por
ocorrência.
12.8. A inexecução total ou parcial deste instrumento, por parte da Contratada, poderá ensejar a
rescisão contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou sobre a parte não
entregue ou não executada.
12.9. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas nesta Contratação será precedida de
regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa.
12.10. O Contratante promoverá o registro, no SICAF, de toda e qualquer penalidade imposta à
Contratada.
12.11. O valor das multas poderá ser deduzido dos créditos existentes em favor da Contratada
ou recolhidos mediante GRU em favor da Justiça Federal - Seção Judiciária do Pará, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da notificação, ou, ainda, quando
for o caso, cobrados judicialmente (art. 86 da Lei 8.666/1993).
12.12. A Contratada inadimplente que não tiver valores a receber do Contratante terá o prazo de
05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa, na forma
estabelecida no parágrafo anterior

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1. O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente o presente contrato, na
ocorrência de qualquer das situações previstas no art. 77, 78, incisos I a XII e XVII, c/c Arts.
79, inciso I, e 80 da Lei 8.666/93.
13.2. O presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido por acordo entre as partes ou
judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos II e III, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES
14.1. O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas
no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE
15.1. O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, conforme o
disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Fica facultado ao Contratante enviar toda e qualquer correspondência / comunicação /
informação / notificação / documentos ao e-mail cadastrado neste contrato ou outro que o
substitua, apontado formalmente pela Contratada.
16.1.1. A Contratada responsabiliza-se pela manutenção do e-mail informado.
16.1.2. A inobservância do disposto nesta cláusula não isenta a Contratada por ônus
decorrente da perda de negócios em razão do não recebimento de
correspondência/comunicação /informação/notificação/documentos
16.2. Os casos omissos serão resolvidos à luz das disposições contidas na Lei nº 8.666/93, bem
como dos princípios de direito público.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
21.1. Fica eleito pelas partes o Foro Federal da cidade de Belém do Pará, para dirimir quaisquer
dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam eletronicamente o presente
contrato.

Belém, PA, ____de _________de 2018.

Diretor da Secretaria Administrativa
CONTRATANTE

Sócio-Proprietário
CONTRATADA

