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JUSTIÇA FEDERAL 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 

  

PORTARIA N. 89-CJF 

Dispõe sobre a aplicação de 

penalidades de multa e advertências 

à empresa CITY SERVICE 

SEGURANÇA LTDA. 

  

O SECRETÁRIO-GERAL DO CONSELHO DA 

JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas atribuições legais, nos termos s do 

art. 1º, do inciso XII, da Portaria n. 93 - CJF, de 19 de fevereiro de 2019, e 

conforme o que consta no Processo SEI n. 0001181-2.2020.4.90.8000 

  

RESOLVE: 

Art. 1º APLICAR a penalidade de multa compensatória de 

R$ 132.097,55 (cento e trinta e dois mil e noventa e sete reais e cinquenta e 

cinco centavos) à empresa CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, inscrita 

no CNPJ n. 37.077.716/0001-05, com fundamento no Subitem 12.4.1 do item 

12.4 da cláusula décima segunda do Contrato n. 016/2016-CJF e no inciso II 

do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, em razão da inexecução parcial quanto à troca 

de coturnos de seus prestadores de serviço, descumprindo a alínea "b" do 

subitem 3.2.1 do item 3.2 do Termo de Referência anexo ao contrato. 

Art. 2º APLICAR a penalidade de advertência à empresa 

CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ n. 

37.077.716/0001-05, com fundamento no item 12.2 da cláusula décima 

segunda do Contrato n. 016/2016-CJF e no inciso I do art. 87 da Lei n. 

8.666/1993, em razão do atraso no pagamento dos salários dos meses de 

dez/2019, fev/2020 e mai/2020, em 2 (dois), 3 (três) e 6 (seis) dias, 

respectivamente, descumprindo a alínea "f" do item 2.1 do Contrato n. 

016/2016 e a alínea "hh" do item 11.1 do Termo de Referência anexo ao 

contrato. 

Art. 3º APLICAR a penalidade de advertência à empresa 

CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ n. 

37.077.716/0001-05, com fundamento no item 12.2 da cláusula décima 

segunda do Contrato n. 016/2016-CJF e no inciso I do art. 87 da Lei n. 

8.666/1993, em razão do atraso no pagamento dos auxílios-alimentação dos 
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meses de jan/2020, mar/2020 e jun/2020, em 9 (nove), 3 (três) e 10 (dez) dias, 

respectivamente, descumprindo a alínea "f" do item 2.1 do Contrato n. 

016/2016-CJF e a alínea "ii" do item 11.1 do Termo de Referência anexo ao 

contrato. 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 

  

  

Juiz Federal MARCIO LUIZ COELHO DE FREITAS 

Secretário-Geral do Conselho da Justiça Federal 
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