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PROCESSO Nº 08700.004625/2019-83

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA E A EMPRESA
CONSTRUTEX COMERCIAL TÉCNICA LTDA -EPP PARA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO,
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS
PERSIANAS, PARA O CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
DEFESA ECONÔMICA.

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 SEPN 515, Conjunto D, Lote 4, Ed. Carlos Taurisano, CEP 70.770-504, em Brasília–DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.418.993/0001-16, doravante designado Contratante, neste ato representado por sua Ordenadora de Despesa pro Subdelegação, Sra. LUANA NUNES
SANTANA, brasileira, portadora Carteira de Identidade n.º 28153792-6 – SSP/SP e do CPF n.º 221.509.228-94, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1º, inciso
II, alínea "b", da Portaria CADE n.º 789, de 17 de outubro de 2019; e
CONTRATADA:
CONSTRUTEX COMERCIAL TÉCNICA LTDA- EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18719543/0001-29, com sede na QI 25, Lote 26/27,Loja 02, Setor de
Indústria de Taguatinga- Brasília- DF, CEP 72.135-250, fone/fax (61) 3797-6129 , e-mail: construtex.diretoria@gmail.com, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representado por pelo seu Representante Legal, Sr. HALLISSON DE OLIVEIRA, portador da RG 1522553 SSPDF e do CPF nº 636.435.611-72,
devidamente qualificado(a), na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, tendo em vista o que consta no Processo 08700.004625/2019-83 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:

DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente Contrato decorre de adjudicação à Contratada do objeto do Pregão Eletrônico nº 05/2019, com base, integralmente, a Lei nº 10.520, de 19 de julho de
2002, publicada no D.O.U. de 22 de julho de 2002, a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, publicada no D.O.U de 12 de setembro de 1990; a Lei n° 12.529 de 30
de novembro de 2011, publicada no D.O.U. de 1° de novembro de 2011; o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, publicado no D.O.U. de 09 de agosto de
2000, o Dec. Nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamentam a modalidade de Pregão; a IN-SLTI/MP nº. 05/2017; Decreto nº 8.538/2015, que estabelece o
tratamento diferenciado para as MEs e EPPs; a Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010 a Instrução Normativa nº 02 da SLTI/MPOG, de 11 de outubro de
2010; e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme especificações constantes do Processo Administrativo nº 08700.004625/2019-83.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição e instalação de divisórias,persianas, películas e cortinas, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital- Cade, conforme as condições estabelecidas abaixo:

UNIDADE
ITEM ESPECIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CATMAT DE
QTD
MEDIDA

VALOR UNITÁRIO

6

Porta simples

150910

unidade

1000

12,00

12.000,00

7

Porta Dupla

150910

unidade

1000

49,29

49.290,00

Valor
Total

(R$)

VALOR TOTAL (R$)

R$ 61.290,00

1.1.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

3.1. A vigência da contratação será, inicialmente, de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogada, segundo a conveniência
e o interesse da Contratante, por períodos sucessivos de até 12 (doze) meses, sem extrapolar o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no artigo 57,
inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
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3.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1.

O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 61.290,00 (sessenta e um mil duzentos e noventa reais).

3.2.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais,trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação
4.

CLÁUSULA QUARTA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de
2020/2021, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade:303001/30211
Fonte:0150
Programa de Trabalho:185360
Elemento de Despesa:33.90.39
PI:14422501528070001

5.

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1.

O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1.

As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

7.2.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8.

CLÁUSULA OITAVA- ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1
9.

As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.
CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1.
A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo
de Referência, anexo do Edital.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1.

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1.

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.2.
por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as
consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.3.

amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.5.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6.

O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,conforme o caso:

12.7.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.8.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.9.

Indenizações e multas.

13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1.

É vedado à CONTRATADA:

13.2.

caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.3.

interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei

14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -ALTERAÇÕES

14.1.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DOS CASOS OMISSOS

15.1.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e
demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa
do Consumidor - e normas e princípios gerais
dos contratos.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

16.1.
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº
8.666, de 1993.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1.
É eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não
possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.
E, por assim estarem justas e acertadas, foi lavrado o presente CONTRATO e disponibilizado por meio eletrônico através do Sistema Eletrônico de Informações –
SEI, conforme RESOLUÇÃO CADE N° II, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014, publicada no D.O.U. Seção 1, no dia 02 de dezembro de 2014, o qual, depois de lido
e achado conforme, vai assinado pelas partes, perante duas testemunhas a tudo presente.
Documento assinado eletronicamente por HALLISSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO, Usuário Externo, em 12/08/2020, às 13:38, conforme horário oﬁcial de
Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.cade.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0790521 e o código CRC 6BB3E22A.

Referência: Processo nº 08700.004625/2019-83

SEI nº 0790521
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