
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

DO DISTRITO FEDERAL
              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

CONTRATO  Nº  041/2018  –  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  CELEBRADO  ENTRE  A  COMPANHIA
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB E ECOSENSE AMBIENTAL LTDA PARA OS FINSQUE ESPECIFICA.
Processo nº. 0392-001375/2017

A COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com autorização
legisla va de criação pela Lei 4.020, de 25 de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estando vinculada à
Secretaria de Estado da Gestão do Território e Habitação - SEGETH, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 09.335.575/0001-30, com sede no SCS Quadra 06 Bloco ALotes 13/14, Ed. Sede da CODHAB/DF  – 6º andar – CEP 70.036-918 – Brasília/DF, neste ato representado na pessoa de seu Diretor Presidente GILSON JOSÉPARANHOS DE PAULA E SILVA, brasileiro, portador da Carteira de Iden dade nº 305.776-SSP/DF e do CPF nº 119.788.561-72, residente e domiciliado nesta
Capital, com autorização da Diretoria Execu va da CODHAB/DF, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,Patrimônio  e  Contabilidade do Distrito  Federal  (Decreto  no.  32.598/2010)  doravante  denominada simplesmente CODHAB/DF,  e  a  empresa  ECOSENSEAMBIENTAL LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.149.997/0001-00  com sede na Avenida Comercial Quadra 42 Lote 17 -  Cocalzinho de Goiás - GO, CEP:
72.975-000 Tel:  (62) 3636-3000, neste ato representada por sua Sócia Proprietária, MARYNALVA SOUZA DOS SANTOS,  brasileira,  solteira,  empresária,  portadora da Carteira de Iden dade nº 4.428.032-SPTC/GO e do CPF nº 007.027.581-59, residente e domiciliado em Goiânia - GO, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, conforme Jus fica va de Dispensa de Licitação,  realizada de acordo com a Lei nº 13.303/2016 e no que couber a  Lei  nº
8.666/1993, à qual se sujeitam as partes contratantes tendo em vista o constante do Processo Administra vo nº 0392-001375/2017 – CODHAB resolvemfirmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O Objeto deste Termo de Contrato é o fornecimento de serviço con nuo de coleta, transporte e des nação final até o aterro sanitário de resíduos com
caracterís cas domiciliares (resíduos indiferenciados), visando atender as necessidades desta CODHAB/DF.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1.  O  contrato  será  executado  de forma  indireta,  sob regime de  empreitada  por  preço  GLOBAL,  segundo  o  disposto  no  inciso  II,  art.  42  da  Lei  nº
13.303/2016, e no que couber, arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1. O valor total do presente contrato é de R$ 23.857,68 (vinte e três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos)  para coleta e
transporte de resíduos.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. os serviços deverão ser executados, conforme as seguintes caracterís cas, referência e especificações técnicas:

4.1.1. Coleta, transporte e des nação final dos resíduos indiferenciados da CODHAB-DF;
4.1.2. A futura Contratada deverá executar os serviços de coleta no Edi cio Sede da CODHAB-DF, no Setor Comercial Sul, Qd. 06, Bl. “A”, Lt.13/14, Edi cio CODHAB, Asa Sul, Brasília/DF, durante a vigência do contrato, por meio de veículos coletor-compactadores, em área pré-determinada;
4.1.3. A coleta regular de resíduos indiferenciados deverá compreender os seguintes resíduos devidamente acondicionados em embalagens ourecipientes:

a)  Coleta  e  transporte  de  resíduos  indiferenciados,  de  origem  humana,  produzida  em  suas  áreas  desde  que  acondicionados  em
recipientes de até 100 (cem) litros;

b) Coleta de restos de limpeza de jardins, desde que acondicionados em recipientes de até 100 (cem) litros;
c) Coleta de restos de móveis, utensílios de mudança e similares, desde que acondicionados em recipientes de até 100 (cem) litros, comformato regular, não podendo ser pon agudos e/ou agressivo ao equipamento coletor-compactador;

4.2. A futura CONTRATADA deverá fornecer:
4.2.1. No mínimo 04 (quatro) contêineres em comodato para a implantação do sistema de coleta em contêineres dos resíduos indiferenciados.

Os contêineres deverão ter capacidade volumétrica de no mínimo 1,5 m³, a serem implantados em locais indicados na metodologia de execução da licitante;
4.2.2. No mínimo 01 (um) conjunto com 05 (cinco) recipientes para coleta sele va nas cores internacionalmente iden ficadas por andar (são

08 (oito) andares no Edi cio CODHAB);

SEI/GDF - 8939618 - Contrato de Prestação de Serviço https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

1 of 7 25/06/2018 13:55



4.2.1.1. Os recipientes coletores deverão acondicionar embalagens de 60 (sessenta) litros;
4.2.3.  Os materiais descritos nos itens 4.2.1 e 4.2.2 deverão ser instalados nas dependências da contratante em até 05 (cinco) dias corridos

após a assinatura do contrato.
4.3. Nas situações em que houver impossibilidade de acesso ao veículo coletor à via pública, a coleta deverá ser executada manualmente, sendo necessário o
coletor re rar os resíduos apresentados na via pública, e transportá-los até o veículo coletor e a futura Contratada deverá tomar todas as precauções nosen do de evitar  o transbordamento na praça de carga do veículo,  para a via pública.  Caso isso ocorra,  deverá ser imediatamente varrido e colocado
novamente no compactador;
4.4. A coleta de resíduos indiferenciados deverá ser executada, através do método direto, ou seja, o recolhimento dos sacos plás cos ou dos recipientes com
resíduos pelo coletor se dará, apenas se os mesmos es verem apresentados no local propício para recolhimento;
4.5. A equipe mínima para a realização da coleta dos resíduos indiferenciados será cons tuída de: 01(um) caminhão coletor compactador de carga traseira,de capacidade volumétrica igual ou maior a 15m³; 01 (um) motorista e no mínimo, 2 (dois) coletores por caminhão, bem como ferramentas e utensílios
necessários à perfeita realização dos trabalhos;
4.6. Os trabalhadores que efetuarem as tarefas de coleta e transporte deverão ser instruídos sobre a maneira de efetuar o trabalho com qualidade, devendo-se apresentar nos locais e horários de trabalho equipados e uniformizados;
4.7. Os serviços de coleta e transporte de resíduos indiferenciados, deverão ser executados de segunda-feira a sábado;
4.8. Os funcionários da futura Contratada deverão recolher e transportar os recipientes e sacos plás cos, com cuidado e depositá-los no veículo coletor,
evitando o derramamento de resíduos nas vias públicas;
4.9. Todos os veículos coletores deverão estar equipados com pá e vassoura;
4.10.  Os resíduos  indiferenciados,  que verem tombado dos  recipientes,  por qualquer  mo vo,  ou  que caírem durante  o  processo de coleta,  deverãonecessariamente ser varridos e recolhidos;
4.11. No percurso de deslocamento para a descarga no des no final, todas as tampas de abertura do veículo coletor, deverão estar completamente fechadas;
4.12. Fica expressamente vedada a permanência de resíduos de um dia para outro no interior do equipamento coletor, salvo por mo vo de pane ou outro
incidente ocorrido com o veículo, o que deverá ser imediatamente comunicado ao Executor do contrato;
4.13.  A futura Contratada poderá instalar balança nas dependências do edi cio Sede da CODHAB-DF, para verificação diária do quan ta vo de resíduosindiferenciados produzidos, desde que, no caminhão não haja a devida balança para aferição diária.
4.14.  A referida pesagem deverá ser conferida “in loco“ diariamente pelo Executor do contrato, e deverá ser registrado e assinado em conjunto com o
representante da futura contratada em livro próprio para tal;

4.14.1. Caso a futura CONTRATADA detenha outra forma para comprovação da coleta, está poderá apresentar a Contratante a u lizá-lo após
expressa aprovação.
4.15. DA GESTÃO AMBIENTAL
Visando à execução do objeto deste Projeto Básico a empresa se obriga a:

4.15.1. Quando implantado o Programa de Coleta Sele va de Resíduos Sólidos, colaborar de forma efe va no desenvolvimento das a vidadesdo programa interno de separação de resíduos sólidos, em recipientes para coleta sele va nas cores internacionalmente iden ficadas, estes que serão
disponibilizados pela futura Contratada;

4.15.2. No Programa de Coleta Sele va de Resíduos Sólidos, a futura Contratada deverá observar as seguintes regras:
                     a) MATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS:

Recipiente Cinza: São todos os materiais que ainda não apresentam técnicas de reaproveitamento e estes são denominados REJEITOS, como: lixo de
banheiro; papel higiênico; lenço de papel e; Outros como: cerâmicas, pratos, vidros pirex e similares; trapos e roupas sujas; toco de cigarro; cinza eciscos  -  que  deverão  ser  segregados  e  acondicionados  separadamente  para  des nação  adequada;  acrílico;  lâmpadas  fluorescentes  –  sãoacondicionadas  em  separado;  papéis  plas ficados,  metalizados  ou  parafinados;  papel  carbono  e  fotografias;  fitas  e  e quetas  adesivas;  copos
descartáveis de papel; espelhos, vidros planos, cristais; pilhas – são acondicionadas em separado e enviadas para fabricante;

b) MATERIAIS RECICLÁVEIS:
Para os materiais secos recicláveis deverá ser seguida a padronização internacional para a iden ficação, por cores, nos recipientes coletores (VERDEpara vidro, AZUL para papel, AMARELO para metal, VERMELHO para plás co e BRANCO para lixo não reciclável). Deverão ser disponibilizados pelo
CONTRATANTE recipientes adequados (embalagens plás cas de 60 litros) para a coleta sele va: VIDROS: recipiente verde adequados para a coletasele va; PLÁSTICOS: recipiente vermelho adequados para a coleta sele va; PAPÉIS SECOS: recipiente azul adequados para a coleta sele va; METAIS:recipiente amarelo adequados para a coleta sele va.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato são procedentes dos orçamentos informados abaixo:
Unidade Orçamentária: 28209
Programa de Trabalho: 16.122.6001.8517.9625 – Manutenção de Serviços Administra vos Gerais da CODHAB;
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 100 – Ordinário Não Vinculado
O empenho inicial  é  de R$ 7.000,00 (sete mil  reais)  ,  conforme Nota de Empenho Nº 2018NE00487 emi da em 30/05/2018 sob o evento 400091 na
modalidade es ma vo.
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6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão
feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o
número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3,de 18/02/2011.
6.2. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, que deverá conter o detalhamento dos serviçosexecutados, e será creditado em nome da contratada por meio de ordem bancária em conta corrente por ela indicada, uma vez sa sfeitas as condições
estabelecidas neste Termo de Referência, no prazo de até 30 (trinta) dias, a par r  da data final do período de adimplemento,  mediante apresentação,
aceitação e atesto do gestor do contrato nos documentos hábeis de cobrança.
6.3. O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado desde que a licitante vencedora efetue cobrança de forma
a permi r o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
6.4. Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emi da, sem rasura, em letra legível em nome daCODHAB-DF, CNPJ nº 09.335.575/0001-30, o nome do banco, o número de sua conta bancária e a respec va agência.
6.5. Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de PequenoPorte – SIMPLES, deverá fazer constar no corpo do documento fiscal, ou no campo des nado às informações complementares, a expressão:
“DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL”.
6.6. A Nota Fiscal/Fatura correspondente deverá ser entregue pela contratada diretamente ao gestor do contrato, que somente atestará a prestação dos
serviços e liberará a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, quando cumpridas todas as condições pactuadas.
6.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela será devolvida pelo gestor à contratada e o pagamentoficará pendente até que ele providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Presidência da República.
6.8. Para efeito de pagamento, a futura CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

Cer ficado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado(Lei n.º 8.036/90);
Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência dedébitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho;
Cer dão Nega va de Débitos Rela vos aos Tributos Federais;
Ou, as Cer dões posi vas com efeitos posi vos na impossibilidade de apresentação das cer dões nega vas, citadas nos itens I a IV, desde que exigida a
regularização da situação de acordo com os itens  "d" e "f" da Decisão nº 6118/2017 do TCDF (4729710);

6.8.1. Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a licitante será no ficada, por escrito, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de rescisão contratual;

6.8.2. O prazo es pulado poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério da CODHAB-DF;
6.9. Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada à CODHAB-DF, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da Contratada os
prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação;
6.10. O pagamento efetuado pela CODHAB-DF não isenta a futura Contratada de suas obrigações e responsabilidades assumidas;
6.11. A CODHAB-DF poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste
Termo de Referência contrato;

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
7.1. O prazo de VIGÊNCIA CONTRATUAL é de 12 (doze) meses, contados a par r da publicação da assinatura do contrato em Diário Oficial.

7.1.1 O prazo para execução do objeto deste contrato só admi rá prorrogação para atendimento dos casos previstos nos incisos de I a VI, doart. 81, da Lei nº. 13.303/2016.
7.2. Havendo interesse na renovação, o valor ora contratado poderá ser reajustado pela variação do IPCA, considerando, para apuração do índice de reajuste,os 12 (doze) meses anteriores ao penúl mo mês de vencimento do Contrato em vigor, mediante comunicação por escrito com, pelo menos, 30 (trinta) diasde antecedência ou acordo entre as partes.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1. A CONTRATADA obriga-se a:

8.1.1. Executar os serviços de acordo com disposto na lei Estadual nº 5.610, de 16 de fevereiro de 2016, Resolução nº 14 da Adasa, de 15 de
setembro de 2016, bem, como, Instrução Norma va nº 89 do SLU, de 23 de setembro de 2016

8.1.2.  Contatar com o NUPAM/GESOP/DAGES da CODHAB-DF, antes de iniciar os serviços, no sen do de acertar, no local,  os detalhes daexecução, como também, providenciar as licenças, as aprovações e os registros específicos junto aos órgãos e en dades federais, distritais competentes;
8.1.3.  Executar fielmente o serviço,  cabendo-lhe responder por todos os prejuízos  causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,  sem que aFiscalização exercida pelo CONTRATANTE exclua ou atenue essa responsabilidade;
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8.1.4.  As  contratações  de  mão-de-obra  feita  pela  futura  Contratada  serão  regidas  exclusivamente,  pelas  disposições  de  direito  privado
aplicáveis e, quando for o caso, pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre aqueles contratados pela futura Contratada e oCONTRATANTE;

8.1.5.  Admissão  de  mão-de-obra  necessária  ao  desempenho  dos  serviços  contratados,  correndo  por  sua  conta,  também,  os  encargosnecessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como indenização de acidentesde trabalho de qualquer natureza, respondendo a futura Contratada pelos danos causados, por seus empregados, auxiliares e prepostos, ao patrimônio
público ou a outrem;

8.1.6.  Pelo pagamento de encargos fiscais,  tributários,  previdenciários,  trabalhistas,  sindicais e comerciais  resultantes  da contratação dosserviços  objeto  deste  Contrato,  bem  como  por  todas  as  despesas  necessárias  à  realização  dos  serviços,  custos  com  fornecimento  de  equipamentos,
instalações, materiais, mão-de-obra e demais despesas diretas e indiretas que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto;

8.1.7.  Permi r  e facilitar  a  fiscalização do CONTRATANTE,  a  supervisão  dos  serviços  no horário  normal  de  trabalho,  prestando  todas  as
informações solicitadas;

8.1.8.  Informar  o  CONTRATANTE  da  ocorrência  de  qualquer  ato,  fato  ou  circunstância  que  possa  atrasar  prejudicar  ou  impedir  o  bomandamento dos serviços, sugerindo medidas para corrigir a situação;
8.1.9. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem a total segurança de seus funcionários no perímetro dos serviços;
8.1.10. Responder pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de própria culpa ou dolo;
8.1.11. Apresentar ao CONTRATANTE, sempre que forem solicitadas, cópias das guias de recolhimento de INSS, FGTS, ISS e PIS/PASEP de seusempregados referentes ao mês anterior do úl mo exigível;
8.1.12. Apresentar, no ato da assinatura do contrato, o número e cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA e acópia do recibo correspondente;
8.1.13.  Apresentar comprovantes de pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do

contrato quando da entrega da nota fiscal pelos serviços prestados;
8.1.14. Admi r somente funcionários que possuem capacidade sica e qualificação que os capacite a executar os serviços inerentes ao objeto

do Contrato;
8.1.15.  Admi r somente candidatos  que  se  apresentarem com boas  referências e  verem seus documentos em ordem. Só  poderão serman dos em serviço os empregados cuidadosos, atenciosos e educados com o público;
8.1.16. Acatar solicitação do CONTRATANTE de afastamento e/ou dispensa de empregado e/ou equipamentos cuja conduta seja prejudicial aobom andamento dos serviços, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;
8.1.17. Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado, por parte do pessoal da CONTRATADA, a execução de outras tarefas que nãosejam objeto deste contrato;
8.1.18.  Será  terminantemente proibido aos  empregados  da  futura  Contratada  ingerir  ou  estarem sob o  efeito  de  bebidas  alcoólicas  ou

substâncias tóxicas e de pedirem gra ficações ou dona vos de qualquer espécie, durante a execução dos serviços;
8.1.19.  A guarnição ou qualquer funcionário da área operacional da futura Contratada, deverá apresentar-se uniformizada e asseada, com

camisas ou camisetas fechadas, calças, calçados e demais equipamentos de segurança e proteção individual, com luvas de couro/tecido, capas protetoras em
dias de chuva, coletes refletores, boné, entre outros, específicos para cada po de serviço;

8.1.20.  Manter um profissional  devidamente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -  CREA, para supervisionar a
execução dos serviços contratados.  O profissional responsável deverá estar devidamente habilitado junto ao CREA e comprovar experiência na área de
limpeza pública, através de acervo técnico;

8.1.21. Manter programa de treinamento de pessoal na busca permanente de qualidade na prestação dos serviços;
8.1.22. Remunerar no mínimo com o piso da categoria respec va, o pessoal u lizado para execução do objeto do contrato;
8.1.23. U lizar somente motoristas portadores de carteira nacional de habilitação em plena validade, em território nacional;
8.1.24.  Permi r aos funcionários do CONTRATANTE encarregados da fiscalização, livre acesso, a qualquer época, às instalações e locais de

serviços;
8.1.25. Estar de acordo com a legislação vigente, que norma za esta contratação;
8.1.26.  Manter  regularmente  escriturados  os  seus  livros  e  registros  contábeis  e  organizados  os  arquivos,  documentos  e  anotações  dosencarregados da fiscalização;
8.1.27.  Não transportar substâncias  consideradas altamente poluentes,  tóxicas,  venenosas, explosivas,  inflamáveis,  ou das  quais  emanemgases, vapores ou odores nocivos à saúde, ácidos e/ou qualquer po de material corrosivo, todo e qualquer po de substância que se revele como danosa e

capaz de colocar em risco a saúde pública, incluindo as substâncias que aderem fortemente ao equipamento ou produtos em estado líquido;
8.1.28. Na hipótese de medidas e/ou programas rela vos ao meio ambiente não previstos no presente Termo de Referência, que vierem a serexigidos pelo CONTRATANTE ou qualquer autoridade ambiental ou judicial e que interferirem no equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, seus valores

deverão ser revistos nos termos da Lei e do Contrato;
8.1.29. Buscar tecnologias, equipamentos e gestão de serviços que visem atender futuras demandas, tendo como premissas a melhoria na

qualidade e eficiência dos serviços;
8.1.30. Definir a tecnologia a ser adotada no Plano de Trabalho, respeitadas as condições, especificações e normas oriundas deste Contrato, de

seus Anexos relacionados e das melhores técnicas consagradas;
8.1.31.  Manter, durante  toda a  execução do Contrato,  todas as  condições de  habilitação e qualificação exigidas  e apresentar,  durante  aexecução  do  Contrato,  se  solicitado,  documentos  que  comprovem  essa  manutenção,  em  especial  os  relacionados  com  encargos  sociais,  trabalhistas,previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
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8.1.32. Observar todas as normas ambientais vigentes e a vigorar sobre as a vidades, objeto deste Termo de Referência;
8.1.33.  A  superveniência de normas técnicas,  ambientais  e de saúde, ocorridas após a  data da apresentação da Proposta  de Preços,  de

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso;
8.1.34. As a vidades a serem desenvolvidas na prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência compreenderão um conjunto de

a vidades técnicas e comerciais, com adequado funcionamento e atendimento;
8.1.35.  Refazer,  às  suas expensas,  todo e  qualquer serviço  mal  executado,  ou  trabalho defeituoso,  executado de  forma insa sfatória  ou

executado fora das especificações técnicas;
8.1.36. Pelo emprego do equipamento de proteção individual – EPI’s - conforme estabelece a Portaria Ministerial nº 3214 e anexos;
8.1.37. Todas as despesas com o combus vel de cada veículo; cabendo-lhe, ainda, as despesas com licenciamento e renovação, seguro contraroubo e terceiros, conserto, em caso de dano provado por acidente ou quebra natural, e sua subs tuição, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quandoassim for pedido pela CODHAB-DF, por mo vo jus ficado;
8.1.38. Arcar com as despesas rela vas ao emplacamento, licenciamento e infrações de trânsito que por ventura ocorrerem durante a vigênciado contrato;
8.1.39. Aplicar a legislação em vigor rela vo à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;
8.1.40. Com relação aos contêineres:

8.1.40.1. A futura Contratada deverá manter reserva técnica de contêineres para a imediata reposição de equipamentos danificados ouroubados;
8.1.40.2. A futura Contratada deverá subs tuir os contêineres citados no item 4.2., sempre que necessário;
8.1.40.3. A futura Contratada deverá incrementar contêineres, de acordo com o crescimento natural da produção de resíduos da CODHAB-DF;
8.1.40.4.  Será  de  responsabilidade  da  futura  Contratada  a  comunicação  e  orientação  aos  usuários,  sobre  a  correta  u lização  dos
contêineres, ensacamento dos resíduos e pos de resíduos que neles podem ser depositados, através da distribuição de impressos e ouadesivos afixados nos mesmos;

8.1.41.  A  futura  Contratada  deverá  realizar  a  coleta  dos  resíduos  indiferenciados,  sejam quais  forem os  recipientes  u lizados  para  seu
acondicionamento, devendo a mesma comunicar a CODHAB-DF das exigências legais, para as devidas providências;

8.1.42. A futura Contratada deverá realizar a coleta dos resíduos indiferenciados mesmo em dias de feriados civis e religiosos, de forma que oserviço não venha sofrer descon nuidade.
8.1.43. Os trabalhadores deverão ser instruídos quanto à proibição de ações e trabalhos que perturbem os cidadãos;
8.1.44. Atender no decorrer do contrato, todas as normas e exigências, do IAP, IBAMA, Vigilância Sanitária, além das demais estabelecidas pelaLegislação Federal e Distrital, aplicáveis a espécie;

8.2. A CONTRATANTE obriga-se a:
8.2.1.  Orientar,  acompanhar  e  fiscalizar  a  futura  Contratada  quanto  a  execução  dos  serviços  contratados,  sem  prejuízo  de  disposições

administra vas, civis ou penais;
8.2.2. Zelar pela boa execução dos serviços prestados pela futura Contratada;
8.2.3. Cumprir e fazer cumprir as disposições das cláusulas contratuais;
8.2.4. Determinar à futura Contratada e esta deverá atender as modificações no dimensionamento, planejamento e execução dos serviçosobjeto  deste  Contrato,  assegurada  a  manutenção  do  equilíbrio  econômico-financeiro  deste  Termo  de  Referência,  sempre  que  ocorrer  alterações  das

condições iniciais estabelecidas na Proposta;
8.2.5. Consignar nos orçamentos anuais, durante a vigência deste Contrato, dotações suficientes, bem como u lizar as garan as que foremnecessárias para cumprir as obrigações pecuniárias assumidas junto à futura Contratada;
8.2.6. Exigir dispensa de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem à ação naJus ça, o CONTRATANTE não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade;
8.2.7. Transmi r oficiosamente à futura Contratada as instruções, ordens e reclamações, compe ndo ao CONTRATANTE decidir os casos dedúvidas que surgirem no decorrer deste contrato;
8.2.8. Atestar e efetuar à futura Contratada os devidos pagamentos e respec vos reajustes, quando for o caso, nas condições estabelecidasneste contrato;
8.2.9. Não permi r que a futura Contratada execute os serviços objeto deste Termo de Referência em desacordo com as normas estabelecidas

e demais anexos que fazem parte integrante do mesmo.
8.2.10.  Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e nomeados por Portaria/Ato, que anotará em registro

próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo na forma prevista na Lei nº 8.666/93 e na Lei federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e suas
posteriores alterações.

8.2.11. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;
8.2.12. No ficar, por escrito, à futura Contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo paraa sua correção.
8.2.13. Permi r o livre acesso dos empregados da futura Contratada para execução dos serviços.

9. CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
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9.1 Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo, com amparo na Lei nº 13.303/2016 e no que couber, ao art. 65
da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

9.1.1. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem
como o empenho de dotações orçamentárias, suplementar, até o limite do respec vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

10. CLÁUSULA DÉCIMA -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
10.1. Nos casos de atrasos injus ficados ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos com a Administração poderão ser aplicadas as seguintespenalidades nos casos de inexecução total ou parcial do Contrato, a Lei 13.303/2016, no que couber a Lei 8.666/93 e o Decreto Distrital 26.851/06:
I – advertência;
II – multa nos seguintes percentuais:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução dos serviços, calculado sobre o valor correspondente àparte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia deatraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)dias;
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação dos percentuais previstos nasalíneas “a” e “b”;
d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus ficada em assinar o contrato ou re rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Contratante, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato, calculado sobre a parte inadimplente;
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
III – suspensão temporária de par cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal;
10.2.  As sanções previstas nos incisos I e III  poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da contratada, no respec vo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

11. CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO
11.1.  A CODHAB deverá  designar formalmente os profissionais responsáveis  técnicos  que deverão responder pelas  atribuições inerentes  aos  fiscais  do
contrato, tulares e suplentes, responsáveis pelo acompanhamento da execução do Contrato;
11.2.  Os serviços serão avaliados buscando verificar se os obje vos definidos foram alcançados e se todas as a vidades previstas foram realizadas comsucesso. Além desses aspectos, os serviços serão avaliados quanto as especificações e exigências técnicas estabelecidas, se foi cumprido o prazo acordado e
as dificuldades na execução das a vidades.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA
12.1. Obriga-se a CONTRATADA a recolher, como garan a da execução do objeto contratado importância correspondente a 5%(cinco por cento) do valor totaldeste contrato na assinatura deste instrumento em tulos da dívida pública, seguro garan a, fiança bancária, ou depósito em dinheiro em conta corrente daCompanhia, mediante dados bancários fornecidos pela Gerência de Execução Orçamentária e Financeira - GEOFI, conforme art. 70 da Lei 13.303/2016.
12.2. A garan a ora prestada pela CONTRATADA será liberada ou res tuída após o recebimento defini vo do objeto do contrato. Quando em dinheiro, seráatualizada monetariamente, na forma da lei, se for o caso.
12.3.  A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a par r da data da assinatura do contrato firmado, para efe var a prestação da garan a e
apresentar o respec vo comprovante.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DISSOLUÇÃO DO CONTRATO
13.1. O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando para tanto manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
14.1.  A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses autorizadas pelos ar gos 78 e 79 da Lei no. 8.666/1993, jus ficando o
mo vo e assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências determinadas pelo ar go 80do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas neste contrato.
14.2.  O presente contrato poderá ser rescindido,  independentemente de interpelação judicial  ou extrajudicial,  sem que caiba à CONTRATADA, direito à
indenização de qualquer espécie, nos casos previstos nos Ar gos 77 e 78, Incisos I a XVII da Lei nº. 8.666/1993, observadas as disposições do §2º do Ar go 79da mesma lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CODHAB/DF
15.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CODHAB em caso de rescisão administra va prevista no ar go 77, da Lei no. 8.666/93.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
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16.1. Não será admi da a subcontratação do objeto deste Contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serão dirimidos de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e, em especial, com a Lei nº 13.303/2016 e no que couber, a Lei nº8.666/93.
17.2. O presente Contrato foi elaborado segundo Termo de Referência constante ao Processo nº 392.004.357/2017 – CODHAB, o qual integra o presenteinstrumento independente de transcrição.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
18.1.  A  eficácia  do  Contrato  fica  condicionada  à  publicação  resumida  do  instrumento pela  CODHAB,  na  Imprensa  Oficial,  sob  a  responsabilidade  da
CONTRATANTE.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1. É competente o foro de Brasília, Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução deste Contrato.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, pelo telefone 0800-6449060 (Decreto distrital nº34.031, de 12 de dezembro de 2012). (Parecer nº 330/2014-PROCAD/PGDF).

______________________________________
Gilson José Paranhos de Paula e Silva

Diretor-Presidente
CODHAB/DF

__________________________________________
Marynalva Sousa dos Santos

Sócia Proprietária
ECOSENSE AMBIENTAL LTDA
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