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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1389/2018
PROCESSO n.º 7073.01.2797.4/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/7073-2017
VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial
da União.
Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, instituição
financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito
privado, criada e constituída nos termos do Decreto-Lei n.º 759, de 12.08.69, e alterado
pelo Decreto-Lei n.º 66.303/1970 e pelo Decreto n.º 1259/1973, regendo-se presentemente
pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº. 7.973, de 28/03/2013, vinculada ao Ministério da
Fazenda, por intermédio de sua Gerência de Filial Logística em Recife – GILOG/RE, CNPJ
(MF) nº 00.360.305/2672-91, situada na Av. República do Líbano, 251 - Torre B - 18º andar
- Pina - Recife/PE - CEP 51.110-160, neste ato representada pelo(a) Coordenadora de
Filial, Srta. Delmária Milleanni da Trindade Ferreira, brasileira, solteira, economiária,
portadora da célula de identidade RG n.º 09284085-07 – SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob
o n.º 802.744.555-87, conforme substabelecimento de procuração lavrado em 05/10/2017,
às folhas 109 e 110 do livro 0134-S, no 1º Ofício de Notas do Recife, daqui por diante
designada simplesmente CAIXA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/7073-2017, do processo administrativo nº
7073.01.2797.0/2017, RESOLVE registrar o preço da empresa UNENTEL SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA., inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 19.557.079/0001-84, com sede
na Rua São Paulo, 756 - Pituba - Salvador/BA - CEP 41830-181, nas quantidades
estimadas anuais, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes
da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17/07/2002 Decreto nº.
8.250, de 23 de maio de 2014; 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e 5.450 de 31 de maio de
2005 e IN MPOG nº 02, de 11/10/2010, e em conformidade com as disposições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de equipamento
telefônico HeadSet sem fio Bluetooth - ITEM IV para as unidades da CAIXA,
compreendendo entrega e garantia, em âmbito nacional.
Parágrafo Primeiro - Este instrumento não obriga a CAIXA a firmar contratações na
quantidade estimada, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto,
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada à detentora do registro, primeira
colocada, a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no
Diário Oficial da União, incluídas nesse prazo eventuais prorrogações.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA
A gestão deste instrumento caberá à GITECRE - GI Suporte Tecnológico Recife / PE no
seu aspecto operacional e à GILOG/RE – Gestão Formal, nas questões legais.
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CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS
O(s) preço(s) unitário(s) registrado(s) e o(s) quantitativo(s) estimado(s) estão elencados na
presente ata, conforme segue:
ITEM IV
DESCRIÇÃO
HeadSet sem fio Bluetooth;

Quant.
Estimada
500

Valor Unit.
Proposto
R$ 514,90

Valor Total
R$ 257.450,00

FORNECEDOR
1º CLASSIFICADO: UNENTEL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.; CNPJ Nº
19.557.079/0001-84.
Parágrafo único - O(s) fornecedor(es) que compõe(m) o cadastro reserva está(ão)
relacionado(s) no Anexo IV-A desta Ata, se houver.
CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO
Os equipamentos deverão ser entregues em conformidade com a solicitação da CAIXA, no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados da formalização do pedido pela
CAIXA, na(s) Unidade(s) indicada(s) no Contrato ou na OFS – Ordem de Fornecimento ou
Serviço.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
A(s) empresa(s) detentora(s) do preço registrado poderá(ao) ser convidada(s) a firmar
contratação(ões) para fornecimento, na ordem de sua classificação, observadas as
condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro - As contratações de que trata este instrumento serão efetuadas por
meio de Contrato ou OFS emitidos pela CAIXA, contendo as informações pertinentes, tais
como o nº. da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, os prazos e endereços
para entrega/execução.
Parágrafo Segundo – O Contrato (Anexo VI) é obrigatório nos casos em que o valor da
contratação for superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ou a vigência ultrapassar a 12
meses, podendo, abaixo deste valor e vigência, ser substituído por OFS.
Parágrafo Terceiro – O Contrato/OFS será encaminhado ao fornecedor que deverá
assiná-lo e devolvê-lo à CAIXA no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do seu
recebimento.
Parágrafo Quarto - Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a
assinar o Contrato/OFS, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis, a CAIXA
poderá convocar os demais fornecedores registrados, respeitadas as condições de
fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.
Parágrafo Quinto – A CAIXA fará o controle permanente da variação dos preços do
mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com
os praticados no mercado, condição indispensável para a solicitação do fornecimento.
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Parágrafo Sexto – Durante a vigência da Ata a CAIXA se reserva o direito de fazer
avaliações do material fornecido, de modo a comprovar o atendimento às especificações
técnicas estabelecidas no Edital e atribuídas pelo FORNECEDOR.
Parágrafo Sétimo - Caso seja detectado que algum material/equipamento não atende às
especificações técnicas do objeto licitado, poderá a CAIXA rejeitá-los, integralmente ou em
parte, obrigando-se o FORNECEDOR a providenciar a substituição do produto não
aceito(s) no prazo de 10 (dez) dias úteis, bem como a retirada do material rejeitado.
Parágrafo Oitavo - O aceite/aprovação dos bens ou serviços pela CAIXA, não exclui a
responsabilidade civil do FORNECEDOR por vícios de quantidade ou qualidade do produto
ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital ou atribuídas pelo
FORNECEDOR registrado verificados posteriormente, garantindo-se à CAIXA as
faculdades previstas no art. 18 da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
São obrigações do FORNECEDOR, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:
I - Executar o fornecimento do equipamento dentro dos padrões estabelecidos pela CAIXA,
de acordo com o especificado neste Anexo I, que faz parte deste instrumento,
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II – comunicar, antecipadamente, a data e horário da entrega, não sendo aceitos os
produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento
nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito
funcionamento e conclusão do objeto contratado;
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CAIXA, cujas reclamações se
obriga a atender prontamente, bem como, dar ciência a CAIXA imediatamente e por escrito,
de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ata de registro de preços;
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA, no tocante ao fornecimento dos
bens, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ata de registro de
preços;
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer
natureza;
VI - a falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço
registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má
execução ou inexecução do fornecimento objeto desta ata de registro de preços e não o
eximirá das penalidades as quais estão sujeitas pelo não cumprimento dos prazos e
demais condições estabelecidas;
VII – possibilitar a CAIXA efetuar vistoria nas instalações da detentora do preço a fim de
verificar as condições para atendimento do objeto registrado;
VIII - Comunicar imediatamente à CAIXA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
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bancária e outros julgados necessários para recebimento de correspondência;
IX - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas
normas regulamentares pertinentes;
X - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que
será exercida pela CAIXA;
XI - indenizar terceiros e/ou a CAIXA mesmo em caso de ausência ou omissão de
fiscalização por parte da CAIXA, por quaisquer danos ou prejuízos causados pela
contratada ou seus prepostos, devendo a detentora do preço registrado adotar todas as
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às
disposições legais vigentes;
XII – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para a CAIXA, toda ou parte da
remessa devolvida pela mesma, no prazo definido do Termo de Referência, caso
constatadas divergências nas especificações ou, quando for o caso, da amostra/protótipo,
com o material entregue, sujeitando-se às penalidades cabíveis;
XIII - Prestar garantia dos produtos fornecidos conforme especificado no Termo de
Referência (Anexo I), compreendendo qualquer defeito de fabricação;
XIV – Prestar manutenção gratuita sobre todas as peças, componentes e acessórios dos
bens objeto desta Ata de Registro de Preços, durante o prazo de garantia;
XV - Manter, pelo prazo da garantia, estoque de peças e componentes e sobressalentes
para reposição, sempre que necessário;
XVI - manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA, de que venha a
tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou
não com o objeto do Contrato/OFS;
XVII - manter seus empregados, quando nas dependências da CAIXA, devidamente
identificados com crachá subscrito pela detentora do preço registrado, no qual constará, no
mínimo, sua razão social, nome completo do empregado e fotografia 3x4;

XVIII - todo o material deverá ser comprovadamente de primeira qualidade não sendo
admitido, em hipótese alguma, a entrega de material reutilizado ou recondicionado ou
remanufaturado ou reciclado;
XIX - Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte do material até o local
de entrega;
XX - informar nas embalagens de transporte dos bens, mediante etiqueta ou gravação na
própria embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: produto,
marca/fabricante, quantidade contida em cada caixa, número da ata de registro de preços,
nº e data da ordem de fornecimento e o nome da fornecedora/fabricante;
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XXI - manter, durante a vigência da Ata todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no procedimento de licitação, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei n.º 8.666/93;
XXII - manter atualizados, durante a vigência da Ata o cadastro e a habilitação em cada
nível do SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;
XXIII - Observar diretrizes das políticas de Responsabilidade Social Empresarial, de
Relacionamento com Fornecedores e Ambiental Corporativa CAIXA, pois objetiva gerar
resultados sustentáveis, que garantam a perenidade da empresa e contribuam para a
melhoria do relacionamento e da qualidade de vida do público interno e externo a CAIXA.
XXIV - Identificar o material, individualmente, afixando etiqueta indelével autoadesiva na
parte interna do elemento de sinalização instalado onde constem os dados de identificação
da mesma (razão social, CNPJ, endereço, telefone de contato), e a data (mês e ano) do
fornecimento do elemento de sinalização;
XXV - Providenciar, nos prazos definidos no Termo de Referência – Anexo I, por sua conta
e sem ônus para a CAIXA, a substituição de peças, componentes e acessórios que
apresentem defeito durante o período de garantia
XXVI - Estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura necessária ao
fornecimento previstos neste instrumento, com a qualidade e rigor exigidos, garantindo a
sua supervisão desde a implantação.
XXVII - Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CAIXA,
clientes, visitantes e demais contratados, podendo esta exigir a retirada daqueles cuja
conduta seja julgada inconveniente.
XXVIII - Entregar o material dentro dos prazos ajustados, cumprindo os horários
estabelecidos para atendimento, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos advindos de
sua inobservância;
XXIX - Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os
produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste
instrumento;
XXX - Entregar, comprovadamente, produto novo e de 1ª qualidade, não sendo admitida,
em hipótese alguma, a entrega de material reutilizado ou recondicionado;
XXXI - Manter perante a CAIXA, durante a vigência da ata, seu endereço comercial
completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, telefone, fax e nome dos seus
representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de
informações e documentos, inclusive os relativos a tributos, em face da condição da CAIXA
de substituta tributária;
XXXII - Não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor
de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de
idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;
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XXXIII - Assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em
condições análogas à escravidão, bem como a não utilização de práticas discriminatórias
em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, orientação sexual, partido político, classe
social, nacionalidade;
XXXIV - Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da
CAIXA, clientes, visitantes e demais contratados, podendo esta exigir a retirada daqueles
cuja conduta seja julgada inconveniente;
XXXV - Observar estritamente a vedação ao nepotismo, nos termos da declaração que
integra o Contrato/OFS;
XXXVI - Manter, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, caso a empresa tenha
usufruído da preferência dispostas no Art. 3º, parágrafo 2º, inciso V da Lei nº 8.666/93;
XXXVII - Tomar conhecimento dos termos da Lei nº 12.846/2013 e de suas
regulamentações, reconhecendo sua responsabilidade objetiva pelos atos praticados em
seu interesse ou benefício, por qualquer pessoa que o represente;
XXXVIII – Adotar as medidas pertinentes no seu âmbito de atuação e influência, para
combater a prática de atos lesivos à Administração Pública, conforme identificados na Lei
nº 12.846/2013;
XXXIX – Manter uma conduta pautada por elevados padrões de ética e integridade, capaz
de assegurar relações sustentáveis, compatíveis com a legislação e o interesse público,
observando com rigor as premissas norteadoras de comportamento estabelecidas no
Código de Conduta do Fornecedor CAIXA, entregue à Contratada no ato da assinatura
deste instrumento contratual;
XL - Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CAIXA, inclusive de
acesso as suas dependências;
XLI - A entrega deve ocorrer no horário comercial, compreendido das 08:00 às 18:00 h nos
quantitativos e locais indicados no item 12 do Termo de Referência (Anexo I);
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
São responsabilidades do FORNECEDOR:
I) todo e qualquer dano que causar à CAIXA, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado
por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA;
II) toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do
fornecimento contratado, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
III) toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CAIXA por autoridade
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado
na execução do Contrato/OFS pela contratada, as quais serão reembolsadas à CAIXA.
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Parágrafo Primeiro - O FORNECEDOR autoriza a CAIXA a descontar o valor
correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das notas fiscais/faturas
pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relação a quaisquer Contratos/OFS
que porventura o Fornecedor mantenha com a CAIXA ou da garantia contratual,
independentemente de qualquer procedimento judicial, depois de assegurada a prévia
defesa em processo administrativo para apuração dos fatos.
I - O valor a ser ressarcido à CAIXA, nos casos de danos ou prejuízos em que o
Fornecedor for responsabilizado, será atualizado pelo índice de variação do IGP-M – Índice
Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período
compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do
efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:
VIN
VAT = --------- X IDF, onde:
IDI
VAT = valor atualizado
VIN = valor inicial
IDI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)
IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final).
Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá o
Fornecedor das responsabilidades previstas nesta Ata.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA
A CAIXA obriga-se a:
I) indicar os locais e horários em que deverá ser prestado o objeto contratado, permitindo,
quando for o caso, o acesso dos empregados da contratada nas dependências da CAIXA;
II) notificar o Fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto;
III) efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata.
IV) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
V) indicar o representante da CAIXA responsável pela fiscalização e acompanhamento da
execução do Contrato/OFS.
VI) exercer a fiscalização e acompanhamento do Contrato/OFS por meio do representante
especialmente designado.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DOS BENS FORNECIDOS
O FORNECEDOR providenciará por sua conta e sem ônus para a CAIXA, a substituição
das peças, componentes e acessórios que apresentarem qualquer defeito de fabricação
durante o período de 12 (doze) meses, a contar da data do aceite dos equipamentos na
modalidade “BALCÃO”.
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I – Observar as demais cláusulas referentes à garantia do equipamento, constantes do
Termo de Referência (Anexo I), Item 5 - Da Garantia.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL
O FORNECEDOR, quando convocado para assinatura do Contrato/OFS, prestará
garantia de execução contratual, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato/OFS, devendo apresentar à CAIXA, como condição para a assinatura do
instrumento contratual, o comprovante em uma das modalidades a seguir:
I

Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

II

Seguro-garantia

III

Fiança bancária

Parágrafo Primeiro – A caução em títulos da dívida pública consiste na entrega à
Administração de título da dívida pública, que fica sob a tutela e guarda desta, vinculado,
exclusivamente, ao Contrato/OFS, não podendo ser utilizada para nenhum outro fim.
Parágrafo Segundo - Os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda.
Parágrafo Terceiro - A caução em dinheiro consiste em depósito em conta bancária
remunerada específica, com o fim especial de se garantir o integral cumprimento do
Contrato/OFS, devendo ser efetuado em uma Agência da CAIXA, utilizando-se a operação
008, tendo como beneficiário a CAIXA;
a) Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente
ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês,
excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do
depósito, até o seu efetivo levantamento;
Parágrafo Quarto – O Seguro-garantia é um tipo de seguro com o objetivo de garantir o
fiel cumprimento das obrigações contratuais estipuladas, conforme descrito na apólice.
Parágrafo Quinto – A apólice do seguro-garantia deve conter prazo de validade igual ao
período de vigência do Contrato/OFS, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser
tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do Contrato/OFS,
sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do Contrato/OFS;
a) O seguro deve efetuar a cobertura, até o limite da garantia, de quaisquer prejuízos
sofridos pela CAIXA em decorrência de inadimplemento da contratada, inclusive quanto
aos encargos trabalhistas e previdenciários e ao ressarcimento das multas, bem como
prejuízos advindos de atos, fatos ou indícios de violação pela Contratada às normas
anticorrupção, devendo constar nas condições especiais
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I - No tocante aos encargos trabalhistas e previdenciários, é permitida a ressalva que
condiciona o reembolso de prejuízos ao trânsito em julgado de sentença condenatória.
b) A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares
e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;
Parágrafo Sexto – A Seguradora, ao emitir a apólice, obriga-se a arcar com eventuais
prejuízos que possam ser impostos à CAIXA em decorrência da má execução do
Contrato/OFS.
Parágrafo Sétimo – A Fiança bancária consiste na prestação de garantia, mediante a
expedição da respectiva carta, emitida por instituição financeira idônea, devidamente
autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena execução
do Contrato/OFS e responde diretamente por eventuais danos que possam ser causados
na execução contratual.
Parágrafo Oitavo – Somente é aceita Fiança Bancária na via original e que apresente
todos os requisitos a seguir:
a) Registro no Cartório de Títulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei
6015/73 (Lei de Registros Públicos);
b) Cláusula estabelecendo prazo de validade, que deverá corresponder ao período de
vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias;
c) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à
CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas
obrigações;
d) Cláusula de renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos
nos artigos 827, 835 e 838 da Lei nº 10.406/2002 – Novo Código Civil;
e) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com a atualização do
valor contratual, previsto no Parágrafo Décimo Primeiro desta cláusula, independente de
notificação à Instituição emitente.
f) Cláusula com a eleição de foro da Justiça Federal, para dirimir questões entre fiadora e
credora referentes à fiança bancária;
g) Declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade
com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art.
2º da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional;
h) O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para atendimento às
exigências contidas nas alíneas “c”, “d”, “f” e “g” acima.
Parágrafo Nono - A garantia será liberada após o perfeito cumprimento do Contrato/OFS,
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do seu vencimento, desde que cumpridos
todos os seus termos, cláusulas e condições.
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Parágrafo Décimo - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das
obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas neste instrumento e no
Contrato/OFS.
Parágrafo Décimo Primeiro- A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de
10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver
alteração contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que
corresponda sempre ao percentual pactuado.
Parágrafo Décimo Segundo – A Contratada deve providenciar a renovação ou
prorrogação da fiança bancária sempre que a vigência do contrato for estendida ou
prorrogada, mantendo-se o atendimento ao prazo de validade exigido na alínea ‘b’ do
parágrafo oitavo acima.
Parágrafo Décimo Terceiro - A qualquer tempo, mediante negociação prévia com a
CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia,
observadas as modalidades previstas nos incisos I, II e III do caput desta cláusula.
a) a substituição da garantia, após aceitação pela CAIXA, será registrada no processo
administrativo por simples apostilamento, dispensando-se aditamento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

A CAIXA, após recebimento da nota fiscal/fatura e verificação do cumprimento de todas as
cláusulas contratuais, efetuará o pagamento ao fornecedor, no 10º (décimo) dia útil, a
contar da data da entrega integral do objeto aceito pela CAIXA, comprovado por ateste,
mediante crédito em conta corrente mantida pela contratada, obrigatoriamente, em agência
da CAIXA.
Parágrafo Primeiro - A nota fiscal/fatura deve conter todos os elementos exigidos na
legislação aplicável, cabendo à contratada a sua correta emissão, em conformidade com a
legislação tributária pertinente, devendo, ainda, constar no seu corpo:
a) a identificação completa da CAIXA, na qualidade de contratante, bem como o número do
processo administrativo que originou a contratação e número do Contrato/OFS;
b) descrição detalhada de todos os itens que compõem o fornecimento de forma clara,
indicando, inclusive, os valores unitários e totais, o período a que se refere, quando for o
caso, bem como, a(s) unidade(s) da CAIXA contemplada(s) pelo fornecimento.
Parágrafo Segundo - A nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA será devolvida à
contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua
rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação. A devolução
da nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA, em hipótese alguma, autorizará a
contratada a suspender o fornecimento.
Parágrafo Terceiro - A CAIXA fará as retenções dos tributos, quando exigidas legalmente,
em conformidade com a legislação vigente. As retenções não serão efetuadas caso a
contratada se enquadre em hipótese excludente prevista na legislação, devendo, para
tanto, apresentar a documentação pertinente ou declaração que comprove essa condição.
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Também não ocorrerá a retenção caso a contratada esteja amparada por medida judicial,
que determine a suspensão do pagamento dos referidos tributos, devendo apresentar à
CAIXA, a cada pagamento, a documentação que comprove essa situação.
Parágrafo Quarto - Os encargos sofridos pela CAIXA por atraso no repasse de obrigações
tributárias de qualquer natureza, decorrentes do atraso na entrega da nota fiscal/fatura pela
contratada, serão cobrados diretamente da contratada.
Parágrafo Quinto - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para verificação da regularidade fiscal
da Contratada, no âmbito Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal e trabalhista,
bem como da regularidade com a Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), exigidas no procedimento de contratação.
Parágrafo Sexto - Constatada a situação de irregularidade, a CAIXA efetivará o
pagamento devido pelos serviços prestados, contudo a contratada será comunicada por
escrito para que regularize sua situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sendo-lhe
facultada a apresentação de defesa, no mesmo prazo, sob pena das sanções cabíveis e,
não havendo regularização, rescisão contratual e/ou cancelamento do registro de preço do
fornecedor.
Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento isentará a contratada das suas responsabilidades
e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
Parágrafo Oitavo – O não pagamento da nota fiscal/fatura, por culpa exclusiva da CAIXA,
no prazo estabelecido no Contrato/OFS, enseja a atualização do respectivo valor pelo IGPM – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a
seguinte fórmula:
VIN
VAT = ------- X IDF, onde:
IDI
VAT = valor atualizado
VIN = valor inicial
IDI = IGP-M/FGV na data inicial
IDF = IGP-M/FGV na data final
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA REVISÃO DOS PREÇOS
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a CAIXA convocará os fornecedores para negociar a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
Parágrafo Primeiro - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
Parágrafo Segundo - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir
seus preços aos valores de mercado observará a classificação original, conforme Cláusula
Quarta desta Ata.
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Parágrafo Terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a CAIXA poderá:
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Quarto - Não havendo êxito nas negociações, a CAIXA revogará a Ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
Parágrafo Quinto - Será considerado preço de mercado aquele igual ou inferior à
estimativa de preço apurada pela CAIXA.
Parágrafo Sexto - Não havendo êxito nas negociações com os detentores do preço
registrado, a CAIXA poderá convocar os demais licitantes classificados no certame para
negociação, respeitadas as condições, os preços e os prazos do primeiro classificado, ou
poderá revogar a Ata, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
A CAIXA poderá cancelar os preços registrados e rescindir os contratos ou OFS vinculados
a esta Ata, de pleno direito, no todo ou em parte, nas seguintes situações:
a) quando o Fornecedor descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços;
b) quando o Fornecedor não assinar o Contrato/OFS no prazo estabelecido, sem
justificativa aceitável;
c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa do Contrato/OFS decorrente
desta Ata, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
d) quando o Fornecedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior aos praticados no mercado;
e) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato/OFS decorrente
desta Ata;
f) quando o Fornecedor estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil;
Parágrafo Primeiro – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento
da Ata, devidamente comprovados e justificados:
I – por razão de interesse público; ou
II – a pedido do fornecedor.

Página 12 de 22

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Ata de Registro de Preços nº 1389/2018

Parágrafo Segundo - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
Parágrafo Terceiro - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do
Fornecedor a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, por duas
vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado e rescindido o contrato
a partir da última publicação.
Parágrafo Quarto - A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços
registrados poderá não ser aceita pela CAIXA, e neste caso faculta-se a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.
Parágrafo Quinto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do FORNECEDOR, relativas à execução do objeto desta Ata.
Parágrafo Sexto - Os casos de cancelamento do registro serão formalmente motivados
pela CAIXA, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS,
ETC.
Correrão por conta exclusiva do Fornecedor:
I) todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto do Contrato/OFS, bem
como as obrigações acessórias deles decorrentes.
II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro
e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias ao
fornecimento contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pelo não cumprimento das obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços,
garantida a prévia defesa em processo regular, o Fornecedor ficará sujeito às seguintes
penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I) advertência;
II) multa;
III) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
CAIXA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
IV) impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
V) declaração de inidoneidade.
Parágrafo Primeiro - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretem prejuízo para a CAIXA e que não comprometam a
execução do objeto.
Parágrafo Segundo – No caso de não atendimento à convocação da CAIXA para
assinatura do Contrato/OFS o Fornecedor sujeitar-se-á à multa de 10% (dez por cento)
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sobre o valor do fornecimento sem atendimento, objeto do Contrato/OFS não assinado,
podendo a CAIXA cancelar o registro do Fornecedor.
Parágrafo Terceiro - A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais
indicados a seguir:
a) 3% (três por cento) sobre o preço de aquisição de cada equipamento, por dia de
atraso, considerado o prazo estabelecido para entrega dos equipamentos, disciplinado no
Termo de Referência (Anexo I), Item 4 (PRAZOS E FORMA DE ENTREGA).
b) O valor de multa mencionado acima será cobrado em dobro a partir do 31º (trigésimo
primeiro) dia de atraso.
c) Pelo vencimento dos prazos contidos no Termo de Referência (Anexo I), Item 5 (DA
GARANTIA), sujeitar-se-á a multa de 5% (cinco por cento) sobre o preço de aquisição do
equipamento com defeito, por dia de atraso.
Parágrafo Quarto - A multa prevista é aplicável, simultaneamente, com o desconto objeto
do parágrafo primeiro da cláusula oitava, sem prejuízo, ainda, de outras cominações
previstas nesta Ata.
Parágrafo Quinto - A multa será cobrada diretamente do Fornecedor, ou poderá ser
descontada do valor de nota fiscal/fatura de Contrato/OFS decorrente desta Ata, ou DA
GARANTIA CONTRATUAL referente a execução vinculada a esta Ata.
Parágrafo Sexto - A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a CAIXA pelo prazo de até 02 (dois) anos poderá ser
aplicada:
I) em casos de reincidências;
II) em casos de descumprimento de prazo, descumprimento parcial ou total de obrigação
prevista nesta Ata ou no Contrato/OFS, inclusive a prática de atos lesivos à Administração
Pública previstos na Lei 12.846/2013.
III) em caso de comprovada violação ao Código de Conduta do Fornecedor CAIXA, sem
prejuízo da abertura de Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, previsto na
Lei 12.846/2013.
Parágrafo Sétimo - A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada ao Fornecedor nos seguintes casos
mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CAIXA:
I) não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato/OFS;
II) comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, inclusive
com a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013;
a) nessa hipótese, a CAIXA fará a retenção de eventuais valores devidos à Contratada até
o montante necessário para quitação dessas verbas e rescindirá o contrato.
III) em caso de comprovada violação ao Código de Conduta do Fornecedor CAIXA, sem
prejuízo da abertura de Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, previsto na
Lei 12.846/2013.
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Parágrafo Oitavo – A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se o
Fornecedor:
a) descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos
resultem prejuízos à CAIXA;
b) sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação/contratação.
Parágrafo Nono – As sanções previstas nos incisos I, III, IV e V, poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II desta Cláusula.
Parágrafo Décimo - A aplicação das penalidades, indicadas nesta cláusula, será lançada
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
Parágrafo Décimo Primeiro - A penalidade de declaração de inidoneidade implica na
inativação do cadastro no SICAF, impossibilitando o fornecedor ou interessados de se
relacionar com a Administração Pública Federal e demais órgãos/entidades integrantes
desse Sistema.
Parágrafo Décimo Segundo - A falta de quaisquer materiais ou insumos cujo fornecimento
incumbe ao Fornecedor não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso,
má execução ou inexecução contratual e não o eximirá das penalidades a que está sujeito
pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ILÍCITOS PENAIS
As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária
prevista no item orçamentário nº 5703-13 - "Despesas Material Telecomunicação Pequena
Monta (Vida Útil Menor que 1 ano)".
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA POR OUTRO ÓRGÃO OU
ENTIDADE
Durante a vigência esta Ata poderá ser utilizada por órgão ou entidade da Administração
Pública que não tenha participado do certame licitatório, desde que observadas as
seguintes condições:
I – Prévia anuência da CAIXA;
II - Apresentação de justificativa do órgão ou entidade que demonstre a vantagem da
utilização da Ata;
III – A totalidade decorrente de adesões está limitada ao quantitativo máximo de cada item
previsto no Edital e registrado nesta Ata, independente do número de órgãos e entidades
que aderirem;
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IV – Aceitação do Fornecedor beneficiário, observadas as condições estabelecidas nesta
Ata e desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes dela,
assumidas com a CAIXA;
Parágrafo Primeiro - O órgão e entidade que pretender fazer uso da Ata deve consultar a
CAIXA, que avaliará o atendimento às condições exigidas nos incisos do caput desta
cláusula e, se atendidas todas, autorizará a adesão.
Parágrafo Segundo – Após a autorização da CAIXA, o órgão ou entidade deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência
desta Ata.
Parágrafo Terceiro - Compete ao órgão ou à entidade os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo Fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências à CAIXA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - É vedado caucionar ou utilizar o Contrato/OFS decorrente desta Ata para qualquer
operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CAIXA;
II - Em razão de eventuais alterações estruturais da CAIXA, poderá haver modificações no
local de entrega dos produtos, caso em que a CAIXA notificará o fornecedor para promover
as mudanças necessárias;
III - A detentora do preço registrado informará à CAIXA, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa;
IV - Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação do Fornecedor com outrem, a
CAIXA reserva-se o direito de rescindir a Ata, ou continuar sua execução com a empresa
resultante da alteração social;
V - O Fornecedor não poderá utilizar o nome da CAIXA, ou sua qualidade de detentora de
preço registrado ou de Contratada em quaisquer atividades de divulgação profissional,
como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de
imediato cancelamento desta Ata e do Contrato/OFS decorrente, independentemente de
aviso ou interpelação judicial, sem prejuízo da responsabilidade do Fornecedor e aplicação
das penalidades cabíveis;
VI - O Fornecedor está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou
prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza,
exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento,
o mais completo e absoluto sigilo, ficando, portanto, por força da lei, civil e penal,
responsável por sua indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo
da responsabilidade por perdas e danos a que der causa;
VII - É vedada a subcontratação para a execução do objeto desta Ata.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO
Para dirimir as questões oriundas deste instrumento será competente a Seção Judiciária da
Justiça Federal no Estado de Pernambuco, na cidade do Recife.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Recife/PE, 02 de fevereiro de 2018.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Nome: Delmária Milleanni da Trindade
Ferreira
CPF(MF): 802.744.555-87

UNENTEL SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA.
Nome: Cleber Moreira Passos
CPF: 187.259.705-00

Testemunhas

Nome: ______________
CPF(MF): ______________

Nome: ______________
CPF(MF): ______________
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ANEXO IV-A
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
Registro dos licitantes que aceitaram igualar os preços ao do licitante vencedor na
sequência da classificação do certame.
FORNECEDOR 1: NETEC
04.503.774/0001-96.

NET

TECNOLOGIA

–

EIRELI

–

EPP;

CNPJ

Nº
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ANEXO IV-B
TERMO DE RECEBIMENTO, CIÊNCIA E ADESÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA AO
FORNECEDOR CAIXA

UNENTEL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., inscrita no CNPJ(MF) sob o nº
19.557.079/0001-84, por meio do seu representante devidamente constituído, Cleber
Moreira Passos, portador(a) da célula de identidade RG n.º 155201700-SSP/BA e
inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º 187.259.705-00, DECLARA, sob as penas da lei, para fins
de formalização de contratação com a CAIXA, que:
1. Recebeu uma cópia integral do Código de Conduta ao Fornecedor CAIXA;
2. Tomou conhecimento de todos os seus termos e se compromete a cumpri-los
integralmente;
3. Compartilhará as condutas contidas neste Código com seus empregados, sua
respectiva cadeia produtiva e seus subcontratados, quando for o caso;
4. Não ter conhecimento de qualquer violação ou indício de violação a este Código ou à
legislação anticorrupção;
5. Se compromete a informar à CAIXA caso venha a tomar conhecimento de qualquer
violação ou indício de violação a este Código ou à legislação anticorrupção;
6. Ter conhecimento de que a manutenção da relação contratual com a CAIXA implica
na concordância em seguir este Código e suas eventuais alterações, aditamentos ou
revisões futuras;
7. Se compromete em acessar o endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, para
manter-se atualizado em razão de possíveis alterações neste Código de Conduta.
Recife/PE, 02 de fevereiro de 2018.

UNENTEL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.
Nome: Cleber Moreira Passos
CPF: 187.259.705-00
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ANEXO IV-C
CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR CAIXA
Combate à Corrupção
1

OBJETIVO

1.1 Este Código estabelece premissas norteadoras de comportamento que devem ser
observadas pelo fornecedor, com o objetivo de orientá-lo para uma conduta pautada por
elevados padrões de ética e integridade, capaz de assegurar relações sustentáveis,
compatíveis com a legislação, o interesse público e as aspirações da sociedade.
1.2 Deverá o fornecedor influenciar positiva e proativamente os demais envolvidos na
cadeia produtiva, estendendo essa mesma conduta para as partes com quem se relaciona
comercial e contratualmente, em especial, fornecedores e prestadores de serviços.
1.3 As condutas levam em consideração não somente o legal e o ilegal, o justo e o
injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente o
honesto e o desonesto, tendo como fim o bem comum.
1.4 Este Código de Conduta poderá ser alterado pela CAIXA dentro dos parâmetros
legais e, consequentemente, as alterações terão de ser acompanhadas e seguidas pelo
Fornecedor.
2

PADRÕES GERAIS DE CONDUTA

2.1 Este Código de Conduta vincula o Fornecedor da CAIXA a assumir os seguintes
compromissos:
2.1.1 Adotar medidas necessárias e efetivas para combater a corrupção e a fraude em
todas as instâncias, prevenindo a ocorrência de qualquer tipo de comportamento ilegal.
2.1.2 Adotar as melhores práticas e comportamento ético no exercício das atribuições
profissionais ou fora dele, atuando com dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos
princípios morais, condutas que também devem ser repassadas para toda a sua cadeia de
fornecedores.
2.1.3 Tomar conhecimento dos termos da Lei nº 12.846/2013 e de suas regulamentações,
reconhecendo sua responsabilidade objetiva pelos atos praticados em seu interesse ou
benefício, por qualquer pessoa que o represente.
2.1.4 Adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à
denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no
âmbito da pessoa jurídica, nos termos do art. 42 e incisos, do Decreto 8.420/2015, que
regulamentou a Lei 12.846/2013.
2.2 As violações a este Código de Conduta serão submetidas à avaliação da área
responsável na CAIXA, que deliberará sobre o encaminhamento da ocorrência para
abertura de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
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3

PADRÕES ESPECÍFICOS DE CONDUTA

3.1 A Pessoa Jurídica, na pessoa dos seus representantes, e todo o seu corpo funcional
se comprometem a combater quaisquer práticas lesivas à Administração Pública, tais
como:
3.1.1 Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada.
3.1.2 Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática de atos de
corrupção e fraudes.
3.1.3 Utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.
3.1.4 Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedimento licitatório público.
3.1.5 Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório
público.
3.1.6 Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo.
3.1.7 Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente.
3.1.8 Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato administrativo.
3.1.9 Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em
lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais.
3.1.10
Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados
com a administração pública;
3.1.11
Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou
agentes públicos, ou intervir em sua atuação.
3.2 Se comprometem, ainda, em observância à Lei nº 12.846/13 e regulamentações a
adotar as seguintes ações:
3.2.1 Diligenciar para que todos os seus colaboradores e representantes conheçam e
cumpram este Código.
3.2.2 Informar imediatamente à CAIXA, caso venha a tomar conhecimento de qualquer
indício de violação a este Código ou às leis pertinentes.
3.2.3 Caso tenha conhecimento, identificar e discriminar pessoas que estejam agindo em
seu nome, ou por sua conta e ordem, que prometeu, deu ou ofereceu, direta ou
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indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a qualquer agente público, ou esteve
envolvido na prática de atos ilícitos referentes a crimes contra a administração pública.
3.2.4 Adotar mecanismos e procedimentos para a prevenção dos crimes de lavagem de
dinheiro em sintonia com a pertinente legislação, em especial, a Lei 9.613/98, bem como,
dar conhecimento tempestivo à CAIXA de delitos da espécie consumados ou tentados que
a ela se relacionem.
3.2.5 Combater qualquer iniciativa que vá de encontro à livre concorrência, inclusive as
indutoras à formação de cartel.
3.2.6 Proteger a reputação da CAIXA, resguardando-a de ações e atitudes inadequadas
que comprometam a sua imagem, praticadas direta ou indiretamente por pessoas que
estejam agindo em nome da Pessoa Jurídica ou por sua conta.
3.3 A Pessoa Jurídica buscará adotar Código de Ética próprio, a fim de priorizar e
sistematizar os seguintes Valores em sua governança corporativa:
3.3.1 Respeito - As pessoas são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e
dignidade, sendo exigido de dirigentes, empregados e parceiros absoluto respeito pelo ser
humano, pelo bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente.
3.3.2 Honestidade – Os negócios são geridos com honestidade, estando o interesse público
em 1º lugar, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros.
3.3.3 Compromisso - Os dirigentes, empregados e parceiros estão comprometidos com o
mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais, com o
cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e externos que regem a
empresa.
3.3.41
Transparência - Aos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia é
dispensado tratamento equânime na disponibilidade de informações claras e tempestivas,
por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento da legislação aplicável.
3.3.5 Responsabilidade – as ações são pautadas nos preceitos e valores éticos deste
Código, de forma a eliminar ações e atitudes corruptivas, bem como proteger o patrimônio
público, com a adequada utilização das informações, dos bens e demais recursos
colocados à disposição para a gestão eficaz dos negócios, garantindo proteção a quem
denunciar as violações a este Código.
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