Ministério da Justiça
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE

CONTRATO Nº 004/2010
PROCESSO nº 08700.004331/2009-80

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CADE–
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
E A EMPRESA SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA
LTDA PARA O FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE
REVISTAS E JORNAIS COM ACESSO AS MATERIAS NO
SITE.

CONTRATANTE:
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA CADE, AUTARQUIA FEDERAL, vinculada ao Ministério da Justiça,
criada pela Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, com sede no Setor
Comercial Norte, Quadra 2, Projeção “C”, CEP 70.712-902, em Brasília–
DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.418.993/0001-16, doravante
designado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente,
Dr. ARTHUR SANCHEZ BADIN, casado, portador da Carteira de
Identidade nº 19.303.181 SSP/SP e do CPF nº 252.705.708-07.
CONTRATADA:
SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 10.445.514/0001-04, com sede no SHC/EQS 102/103
BLOCO A – LOJA 78, Brasília/DF, CEP 70.330-400, fone/fax 33215533,
e-mail
seiselles@gmail.com,
doravante
denominada
CONTRATADA, neste ato representado pelo seu Sócio Proprietário, Sr.
LEONARDO FELIPE GUEDES, portador da Carteira de Identidade nº
2.389.945, expedida pela SSP/DF e do CPF nº 001.736.611-90, residente
em Brasília - DF, devidamente qualificado(a)s, na forma da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, tendo em vista o que consta no Processo nº
08700.004331/2009-80 resolvem celebrar o presente Contrato,
sujeitando-se as partes ao comando da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993
e alterações posteriores e demais normas pertinentes, observadas as
cláusulas e condições seguintes:
DA FINALIDADE
O presente CONTRATO tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual
com vistas à execução dos trabalhos definidos e especificados na Cláusula Primeira – DO
OBJETO, conforme Nota Técnica nº 002/2010, datada de 07/01/2010, da Procuradoria do
CONTRATANTE exarada no Processo nº 08700.004331/2009-80
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DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente CONTRATO decorre de adjudicação à CONTRATADA do objeto do PREGÃO
ELETRONICO Nº 001/2010, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme
especificações constantes do Processo Administrativo nº. 08700.004331/2009-80
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de fornecimento de assinatura de jornais e revistas impressas
para o CONTRATANTE e acesso on-line às matérias nos sites dos respectivos
jornais e revistas, conforme condições estabelecidas no Anexo I – Termo de
Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2010.
CLAUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
2.1 - O presente CONTRATO vincula-se, independentemente de transcrição, à Proposta da
CONTRATADA, ao edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2008,
com seus Anexos e os demais elementos constantes do Processo nº
08700.004331/2009-80
PARÁGRAFO ÚNICO - Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação,
aumento ou diminuição de quantidade ou de valores, especificações e disposições contratuais
poderá ocorrer, salvo quando e segundo a forma e as condições previstas na Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, por meio de Termo aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 26.687,75 (Vinte
e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser
pago em parcelas mensais de R$ 2.223,98 (Dois mil, duzentos e vinte e três reais e
noventa e oito centavos), correndo a despesa à conta dos recursos consignados no
Orçamento Geral da União, para os exercícios de 2010.
CLAUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1 - Executados os serviços, a CONTRATADA apresentará nota fiscal, mensal, sobre a
quantidade de exemplares efetivamente entregues no período, em 02 (duas) vias, para
liquidação e pagamento da despesa, mediante ordem bancária creditada em conta
corrente no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da apresentação dos
documentos.
4.2 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a comprovação do
recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Previdência Social), correspondentes ao mês de competência, vencida, e apresentação
da Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da
Lei n. 8.666/93.
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4.3 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestação, a execução dos serviços não estiver de acordo com as especificações
apresentadas e aceitas.
4.4 - O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos
deste CONTRATO.
4.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a
alteração de preços ou compensação financeira.
4.6 - O pagamento será creditado em favor do licitante vencedor, através de ordem bancária
contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficar
explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em que
deverá ser efetivado o crédito.
4.7 - O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe
tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual e mediante
comprovação de recolhimento de encargos (INSS, FGTS, PIS e outros).
4.8 - Poderá ser dispensada a apresentação das guias de recolhimento do FGTS e Previdência
Social, se confirmada sua validade em consulta “on line” ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF.
4.9 - Será procedida consulta "on line" junto ao SICAF antes do pagamento ser efetuado ao
licitante vencedor, para verificação da situação cadastral do mesmo, relativamente às
condições de habilitação exigidas, cujos resultados serão impressos e juntados aos
autos do processo próprio;
4.10 - Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de
correção pelo licitante vencedor e haverá, em decorrência, suspensão do prazo do
pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.
4.11 - CNPJ do documento fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preço, sob pena de
rescisão contratual.
CLAUSULA QUINTA - DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
5.1 - O valor do presente CONTRATO é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze)
meses, contado da data de sua assinatura.
5.2 - Serão estendidos ao CONTRATANTE quaisquer isenções fiscais ou taxas, caso a
CONTRATADA venha a ser beneficiado.
CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1 - A entrega dos jornais e revistas, objeto deste CONTRATO, deverá ser efetuada
diariamente, inclusive sábado, domingo e feriado, das 08h às 10h, na sede do
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CONTRATANTE, localizada no SCN – Quadra 02 – Projeção “C”, em Brasília,
Distrito Federal, ou em qualquer outro endereço que for solicitado pelo
CONTRATANTE , dentro das condições estipuladas no presente CONTRATO, bem
como deverão ser disponibilizadas senhas para consulta às matérias on-line nos sites
dos editores dos jornais e revistas, objeto do presente CONTRATO, sem custos
adicionais ao CONTRATANTE .
6.2 - Deverá fornecer 01 (uma) senha de acesso aos sites para cada um dos editores e/ou
agências de publicidade detentores das publicações dos jornais e revistas objeto do
presente CONTRATO.
6.3 - No caso de atraso na entrega do objeto do presente CONTRATO, serão aplicadas as
sanções previstas na Cláusula 13 deste CONTRATO.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - Realizar o objeto deste CONTRATO, de acordo com a proposta apresentada e normas
legais, ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE,
observando sempre os critérios dos serviços a serem prestados.
7.2 - Entregar os jornais e revistas devidamente separados no SCN – Quadra 02 – Projeção
“C”, em Brasília, Distrito Federal, ou em qualquer outro endereço que for solicitado
pelo CONTRATANTE, dentro das condições estipuladas no presente CONTRATO.
7.3 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE.
7.4 - Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela
Administração do CONTRATANTE.
7.5 - Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal,
estadual ou municipal.
7.6 - Zelar pela perfeita execução dos serviços, devendo as falhas que porventura venham a
ocorrer serem sanadas no prazo determinado nas obrigações constantes deste
CONTRATO.
7.7 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às
normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela
boa técnica.
7.8 - Implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de forma a obter
uma operação correta e eficaz.
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7.9 - Atender prontamente quaisquer exigências do representante do CONTRATANTE
inerentes o objeto deste CONTRATO.
7.10 - Fornecer os jornais e revistas em perfeito estado de conservação e limpeza.
7.11 - Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos que retardem
ou impeçam o cumprimento do acordado neste CONTRATO, independente de
solicitação pelo CONTRATANTE.
7.12 - Os serviços deverão ser executados dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pelo
CONTRATANTE.
7.13 - Controlar a execução deste CONTRATO e documentar as ocorrências havidas.
7.14 - Será vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou utilizar
o presente CONTRATO para qualquer operação financeira, sem a prévia e expressa
anuência do CONTRATANTE.
7.15 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, o presente CONTRATO, nem
subcontratar qualquer parte da prestação de serviço a que está obrigada, sem prévio
consentimento, por escrito, do CONTRATANTE.
7.16 - Comunicar ao CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos e de força maior,
dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os
documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir
da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.
7.17 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas
seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que
acontecido nas dependências do CONTRATANTE, ficando, ainda, o
CONTRATANTE, isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.
7.18 - Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços
referente ao objeto deste CONTRATO, tais como salários, contribuições
previdenciárias, encargos trabalhistas, benefícios, tributos e quaisquer outros que
forem devidos, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados
não manterão vínculo empregatício com o CONTRATANTE.
7.19 - Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou
penal, relacionados com os serviços prestados, originariamente ou vinculado por
prevenção, conexão ou contingência.
7.20 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos nos
itens anteriores não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto do presente CONTRATO, razão pela
qual a CONTRATADA renuncia, expressamente, a qualquer vínculo de solidariedade,
ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
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7.21 - Manter atendimento às solicitações do CONTRATANTE durante o período da
prestação dos serviços objeto do presente CONTRATO.
7.22 - Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura deste CONTRATO.
7.23 - Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da
prestação dos serviços objeto deste CONTRATO, sem prévia autorização do
CONTRATANTE.
7.24 - Manter, durante todo o período de vigência deste CONTRATO, um preposto aceito
pelo CONTRATANTE, para representação da CONTRATADA, sempre que for
necessário.
7.25 - Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros que lhe venham a ser exigida por
força de Lei, ligadas ao cumprimento do presente CONTRATO.
7.26 - Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
formuladas.
7.27 - Manter, durante toda a execução deste CONTRATO, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
contratação.
7.28 - Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste CONTRATO em
que se verificarem irregularidades no seu fornecimento;
7.29 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários aos serviços de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado deste CONTRATO.
7.30 - Garantir a fiel execução deste CONTRATO, entregando regulamente o seu objeto.
7.31 - Ressarcir o CONTRATANTE pelo prejuízo causado pela não entrega de qualquer
um dos exemplares objeto deste CONTRATO, seja por que motivo for e desde que
provocado pela CONTRATADA.
7.32 - Permitir ao CONTRATANTE proceder consulta de matérias on-line aos sites dos
jornais e revistas objeto deste CONTRATO, sem custos adicionais
CONTRATANTE.
7.33 - Disponibilizar ao CONTRATANTE as senhas para acesso aos sites dos jornais e
revistas objeto do presente CONTRATO, no prazo de até 03 (três) dias, a partir da
assinatura do presente CONTRATO, sem custos adicionais ao CONTRATANTE.
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7.34 - Manter as senhas referentes aos acessos aos sites, ativas, durante o período de
vigência do presente CONTRATO, providenciando a sua regularização sempre que
ocorrer qualquer fato impeditivo de acesso aos sites, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, contado a partir do recebimento da comunicação.
7.34.1 - A comunicação de interrupção do acesso aos sites será realizada por emails a
ser emitido pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços dentro das normas deste CONTRATO.
8.2 - Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, através da indicação de um
responsável do CONTRATANTE por intermédio da Coordenação Geral de
Administração e Finanças, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o
mesmo.
8.3 - Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho
destes.
8.4 - Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no
mercado, objeto deste CONTRATO, de forma a garantir que continuem a ser os mais
vantajosos para o CONTRATANTE.
8.5 - Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive
quanto á continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força
maior, justificados e aceitos pelo CONTRATANTE, não deve ser interrompida.
8.6 - Emitir, por intermédio da Coordenação Geral de Administração e Finanças do
CONTRATANTE, pareceres sobre os atos relativos á execução do presente
CONTRATO, em especial, quanto ao acompanhamento, fiscalização da prestação de
serviços, aplicação de sanções, alterações e repactuações contratuais.
8.7 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto deste CONTRATO,
que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
8.8 - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto do
presente CONTRATO.
8.9 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.
8.10 - Proceder a distribuição interna das publicações.

Ministério da Justiça
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE

8

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1 - A execução do presente CONTRATO será acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE especialmente designado, nos termos do disposto
no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Incumbe ao representante do CONTRATANTE registrar as
ocorrências relacionadas com a prestação dos serviços objeto do presente CONTRATO, bem
como atestar, no todo ou em parte, a realização do objeto CONTRATADO.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não
implica em co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
10.1 - O prazo de vigência deste CONTRATO será de 12 (doze) meses e iniciar-se-á em
01.02.2010.
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES
11.1 - Este CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos
previstos no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e
cinco por cento), calculados sobre o valor inicial atualizado do presente CONTRATO.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites
estabelecidos no parágrafo anterior, salvo as supressões por acordo celebrado entre as partes.
CLÁUSULA DOZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 - As despesas com a execução deste CONTRATO, correrão à conta dos recursos
consignados no Orçamento Geral da União a cargo do CADE, para os exercícios de
2010 e 2011, PTRES: 005853, elemento de despesas: 339039, constante da respectiva
Nota de Empenho.
12.1.1 - As despesas para o exercício seguinte, correrão à conta Dotação Orçamentária
consignada para esta atividade, no exercício de 2011.
CLÁUSULA TREZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 - A recusa injustificada a assinar o CONTRATO, dentro do prazo estipulado pela
Administração, caracterizar-se-á inexecução total do contrato, sujeitando a
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adjuditatária às penalidades no Art. 87, da Lei nº 8.666/93 e ainda ao pagamento de
mulata equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do CONTRATO.
13.2 - Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, o CONTRATANTE poderá,
garantida a defesa prévia, caso a contratada venha a incorrer em uma das situações
previstas no art. 78, incisos I a IX, da Lei nº 8.666/93 e segundo a gravidade da falta
cometida, aplicar as seguinte penalidades:
a - advertência por escrito.
b - multa moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso, até o 5º
(quinto) dia após a data fixada para execução do serviço; e 0,07% (sete
centésimos por cento) ao dia de atraso a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre
o valor total do contrato;
c - multa compensatória equivalente ao valor integral do serviço não prestado,
limitada a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, pela
rescisão determinada por ato unilateral do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica, nos casos previstos nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei nº 8.666/93
d - Suspensão temporária de participar de licitação e contratar com a Administração
pelo prazo de até 02 (dois) anos
e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
no termo do artigo 87, da Lei 8.666/93.
13.3 - As multas estabelecidas nas alíneas “b” e “c” do item 13.2 são independentes entre si
e serão aplicadas pela autoridade competente, sendo que seu recolhimento deverá ser
efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica, não impedindo que o CADE rescinda
unilateralmente o contrato.
13.4 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” do subitem 13.2 poderão ser aplicadas
concomitantemente com as alíneas “b” e “c” facultada a defesa prévia do interessado
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que a Contratada tomar
ciência.
13.5 - As sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e” do subitem 13.2 poderão ser também
aplicadas concomitantemente à licitante que:
a - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
b - Tenha praticado atos ilícitos, visando frustar os objetivos da Licitação;
c - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em
virtude de atos ilícitos praticados.
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13.6 - Em quaisquer dos casos previstos nas sanções administrativas, será dado ao
Contratado o direito ao contraditório e a ampla defesa.
13.7 - Em qualquer hipótese de aplicação de multa, ou reparações que o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica venha a fazer jus, a garantia prestada pela
contratada será convertida em pagamento parcial ou total da obrigação.
13.8 - As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstancias excepcionais e
as justificativas só serão aceitas por escrito fundamentadas em fatos comprováveis à
critério da autoridade competente e, desde que formuladas no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis da data em que a Contratada tomar ciência
CLÁUSULA QUATORZE - DA RESCISÃO DO CONTRATO
14.1 - Este Contrato poderá ser rescindido administrativamente com fundamento no art. 77
da Lei nº 8.666, de 1993, hipótese em que a CONTRATADA reconhece os direitos
do CONTRATANTE, conforme o determina o inciso IX do art. 55 da Lei nº 8.666,
de 1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este CONTRATO poderá ser rescindido, com fundamento ainda
no art. 79 da Lei nº 8.666, de 1993:
I – unilateralmente pela CONTRATANTE, na ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;
II – por acordo entre as partes; e
III – judicialmente, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão unilateral acarretará as conseqüências previstas no art.
80 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUINZE – DOS CASOS OMISSOS
15.1 - A execução do presente CONTRATO bem como os casos omissos, regular-se-ão
pelas Cláusulas Contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhes,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de
Direito Privado, na forma do Artigo 54, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
combinado com Inciso XII, do Artigo 55, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA DEZESSEIS – DA PUBLICAÇÃO
16.1 - O CONTRATANTE providenciará a publicação deste CONTRATO, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com
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indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência, conforme art. 20
do Dec. nº 3.555, de 08 de agosto de 2000.
CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO
17.1 - As partes elegem o foro da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão
de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste
instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 02
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e
achado conforme, perante duas testemunhas, a todo o ato presentes, vai pelas partes assinado, as
quais se obrigam a cumpri-lo.
Brasília,

ARTHUR SANCHEZ BADIN
Presidente do CADE
CONTRATANTE

LEONARDO FELIPE GUEDES
Sócio Proprietário
CONTRATADA

Testemunhas:
1.

2.
NOME:
CPF/MF:

de janeiro de 2010.

NOME:
CPF/MF:

