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CONTRATO N' 064/2017

- DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA

HABITACIONAL

FEDERAL -

CODHAB/DF

DO DISTRITO

E LINEASTUDIO

ARQUITETURAS SS LTDA, PARA OS FINS QUE

ESPEaFÍC'A.

ProcessoRo392 .000 .602/201 7

Á

coMPANHiA

DÊ DESENVOLVIMENTO

HÁÊifÁcioNÀL

õo

DisTRiTO

FEDERAL

mediante as cláusulas e condições seguintes:

Concurso n' 01/2017. ho 2. Conjunto D - Lotes2, 3,4, 5. 6,7, 8, 9, 12e 15.
Quadra 209 - Tre
Conjunto F - Lotes 14. 17. 19,20, 21 , 22, 23, 24,25, 26,27 e 28.
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1.2
0 prometodeverá ser desenvolvido para os 22 lotes estabelecidos acima e o Prometo
de Arquitetura deverá ser entregue aprovado pelos órgãos competentes, acompanhado de
todos os seus Projetos Complementares. orçamento analítico com base SINAPI/DF,
compatível com software EXCELe Memorial descritivo.
1.3
0s serviços serão executados ainda em obediência a todas as exigências. normas.
itens. elementos, condições gerais e especiais contidos no EDITAL DE CONCURSON'
01/2'017

- 'CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA

HABITAÇÃODE INTERESSE
SOCIALe em todos os demais documentos integrantes das
bases do Concurso. inclusive os documentos anexos a este Contrato ll Á - escapo do
concurso, ll B - resumo de orçamentos e ll C - cronograma).

1.4
Poderão constituir objeto do presente outros serviços pertinentes ao escapo ora
Contratado. discriminado no anexo ll A - escopo do concurso, e cuja execução tenha
implicação direta com aqueles de responsabilidade da CONTRATADA.

1.5
A prestação dos serviços objeto deste Contrato se fará por meio da emissão de
Ordens de Início de Serviços, que passarão a fazer parte integrante deste Contrato.
1.6

Inicialmente. a contratada desenvolverá o projeto executivo e o replicará em 22

(vinte e dois) lotes indicados pela CODHABcom as respectivas diretrizes de cada localidade.
1.6.1 Nos termos do item 17.7 do edital poderão ser indicados posteriormentepela
CODHABoutros lotes/endereços, respeitando-se o limite de 200 (duzentas) replicações
estabelecido no item 17.4 do edital do concurso. com a respectiva emissão de ordem de

serviçosparciais.
1.7 0 preço da Unidade Habitacional não deverá ser superior ao constante na planilha do
item 2.4 do Edital de Concurso 01/201 7.
CLÁUSU!:A SEGUblDA DA VIGÊNCIA PRAZO E REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 Para todos os fins e efeitos legais, o presente Contrato terá o Prazo de Execução de 90
dias corridos. desconsiderando o prazo de análise para aprovação nos órgãos competentes.
2.1.1 Após a análise dos projetos a CONTRATADAterá um prazo máximo de 10 (dez)
dias corridos para cumprimeíito das exigências de sua competência. emitidas pelos

órgãosde aprovação.ou pela CONTRATANTE,
a partir da data de emissãodo
documento de exigência, podendo ocorrer penalidades/multas, por descumprimento
não justificado.
2.1.2 A CONTRATADAnãü devam repetir DMCSH'iüen'ü (mesma exigência) 02 vezes.
podendo ocorrer penalidades/multas, com direito a contraditório e ampla defesa.
2.1.3 Caso a CONTRATADAnão cumpra a uma mesma exigência por mais de uma

vez, esta deverájustificar o motivo e este deveráser aprovadopelo Executordo
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Conüato e/ou Comissão Exmutoía, sob pena de desctmTpíimentüde ctáusuta
contratual.
2.1.4 A cada apresentação do prometo nos órgãos competentes, a CONTRATADA

deverá apresentar imediatamente à CODHABo protocolo do órgão para fins de
ãcõmpãnhãuenõ é cõínóie dõg pra ós de degõ võNíme ió. Q'uãhdóó píõjetõ
estiver em análise para aprovação junto aos órgãos, o Prazo de Execução não estará
sendo contabilizado.

2.1.5 0 prazo de Vigência Contratual será de 06 (seis) meses contados a partir da
publicação do seu extrato em Diário Of'icial,podendo ser prorrogado na forma da leí.

2.2 0 cumprimento dos prazos para aprovação serão de inteira responsabilidadedo
CONTRATADOresponsável pelo cumprimento das exigências e intermediações junto aos
órgãos de aprovação, podendo ocorrer penalidades/multas caso os projetos não sejam
entregues nos prazos estipulados.
2.3 0 Prazo de Execuçãose inicia, a partir da emissão de Ordem de Serviço que, a exclusivo
critério da CONTRATANTE,poderá ser autorizada em partes, mediante a emissão de até 02
(duas) Ordens Parciais de Servlços-

2.4 A inobservância dos prazos estipulados no presente Contrato somente será admitida
pela CONTRATANTEquando fundamentada nos motivos elencados na Lei Federal n.'
8.666/93, na Lei Federal n' 12.378/2010. que regula o exercício da profissão de Arquiteto e

Urbanista.
nas"Normasdo Institutode Arquitetos
do Brasilparaa Organização
de
Concursos Públicos de Arquitetura e Urbanismo", no Edital e em todos os documentos
anexos, que constituem as Bases do Concurso; e deverão ser comprovados, sob pena de a
CONTRATADAincorrer em multa, consoante a cláusula quinta.
2.4:1 0s aü'ases justifiendas e çenlprovadas pela CONTRATANT.Esenão devidamente
considerados.

2.5 0 regime de execução dos serviços é de empreitada por preço global
CLÁUSULA TERCEIRA - De VALER E REMUNERAÇÃO DO CONTRATO

3.1 0 valor global dos serviços objeto deste Contrato para até 200 lotes é de R$ 93.100,64
(noventa e três mil. cem reais e sessenta e quatro centavos)-

3.2 0 serviço objeto deste Contrato será remunerado.conforme anexos ll A - escopo do
cüncwso, it B - res'mo de ürçamentüs e ll C - aümogmma, de acüido cüm os serviços
efetivamente executados, medidos e aceitas, da seguinte forma:
3.2.1 20% (vinte por cento) de solicitação parcial dos serviços do valor máximo do
contrato (R$93.100.64 x 20%)totalizando R$ 18.620,13.
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3.2.2 0 saldo remanescente do contrato (80%) correspondente a 178 lotes e
multiplicado por 22 lotes objeto deste contrato, (R$ 74.480,50/178 = R$ 418,42 x 22
replicações),totalizando R$9.205,45.
3.2.3 pata ã 22 i:üplióàçõóSó vaióí ã éí bãgó peia éóiMãio (ité 3.2.'Í é 3.2.2) é
de R$ 27.825,59 (vinte e sete mil. oitocentos e vinte e cinco reais, cinquenta e nove
centavos) conforme o cronograma de desembolso abaixo:
e

30% (trinta por cento) na assinatura do contrato

e

35% (trinta

e cinco

por cento)

referente

à entrega

e à aprovação

completa

do Prometo

Geral
e

35% (trinta e cinco por cento) referentes à entrega e ao aceite pela CODHAB/DF,do
PrometoExecutivo Completo e de toda a documentação gráfica e documental
necessária à futura emissão do Alvará de Construção.

3.3 Caso não haja mais lotes disponíveis.o contrato deverá ser encerradoe o Contratado
deverá receber o saldo restante do valor pela tabela do CAU referente aos 22 lotes. o que
daria R$ 74.293,10 - RS 27.825,59 (Valor recebido neste contrato), totalizando R$
46.467,51 (quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um
centavos)
3.4 Na possibilidade

de mais

lotes (até a quantidade

de 178 replicações)

para

continuarmos o contrato, serão pagos a partir do saldo restante deste contrato (RS
93.100,64- R$ 27.825,59).totalizandoum valor de R$ 65.275,05 (sessentae cinco mil,
duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), que seriam então distribuídos conforme
o cronograma de desembolso abaixo:
3.4.1 30% (trinta por cento) na assinatura do contrato;
3.4.2 35% (trinta e cinco por cento), referentes à entrega e à aprovação completa do
Prometo Geral;

3.4.3 35% (trinta e cinco por cento) referentes à entrega e ao aceite pela CODHAB/DF.

do PrometoExecutivo Completo e de toda a documentação gráfica e documental
necessária à futura emissão do Alvará de Construção.
3.5 0s pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da Contratada no
BANCO DE BRASILIA S/A - BRB. Aplica-se apenas para empresas sediadas em Brasília e/ou

que tenha filial em Brasília.

3.6 Todas as faturas deverão ser apresentadas em 02 (duas) vias, juntamente com
comprovação pela CONTRATADAdo recolhimento das importâncias devidas ao FGTS,
relativas às faturas anteriores.

3.7 Para efeito de pagamento,a CONTRATADA
deverá apresentarjunto com as faturas as
certidões negativas do FGTS.INss. GDF e da Justiça do Trabalho (CND'D.
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3.8 N=iTtwm pagamento iseiTtará a CONTRATADA de responsabilidade pelos saviços
executados ou implicará a aceitação dos mesmos.
3.9 Poderá eventualmente não ser necessária, a exclusivo critério da CODHAB.a execução
de um ou mais componentes ou partes dos projetos ou etapas. objeto deste Contrato. Nesse
éãÉÕ,óõíá dédü2ido ó Vãlõr Corréspondênte âo eómPor]entê, l)íódLito ói] ÉêfVíço não
desenvolvido,considerando-se,para este fim. os preços de cada um, discriminados na
planilha de orçamento contratual, conforme anexo ll B - resumo de orçamentos.

CLÁUSULA QUARTA - DA DQTAÇÃQ QRÇAMENTÁRIA

4.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária
1. Unidade Orçamentária: 28209
11. Programa de Trabalho: 1 6.451 .6208.1968.31 97
111. Natureza da Despesa: 33.90.39
IV.
Fonte de Recursos: 220

4.2

A Ordem de Serviço é de R$ 27.825.59 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco

reais, cinquenta e nove centavos) referente ao serviço de elaboração de projeto de
arquitetura, conforme Nota de Empenho 2017NE00835, emitida em 22/09/2017, sob o
êVêãtü fÍ.o'400091'.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA
5.1 Em garantia à fiel e regular execução do presente ajuste, a CONTRATADAprocederá ao
recolhimento relativo a 5%(cinco por cento) do valor da Ordem de Serviço, correspondendo
a RS 1 .391 .28 (Um mil, trezentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos).

5.2 A Garantia Contratual será devolvida, desde que não haja pendência a solucionar,
mediante solicitação por escrito da CONTRATADA,após o Termo de Recebimento Definitivo
dos sewiços.

5.3 A CONTRATANTE
poderá descontardo valor da GarantiaContratualtoda importância
que a qualquer título Ihe for devida pela CONTRATADA.

5.4 A GarerHiaContratual deverá sef complementada sempre que hou\ er alteração do velar
contratual ou do prazo de vigência do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E MULTAS

6.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão
aptic'idas as peíiatidade'sesta'uê:Bcidzsrn Decreto He 26.85'i/2006, pubültcadono Diái'iü
Oficial do Distrito Federal no 103 de 31 de maio de 2006, pag. 05 e 07 e alterações
posteriores. que regulamentou a aplicação das sanções administrativas previstas na Lei n'
8.666/93.

r'
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6.2 A cíttéíio da CODHABpoderão também seí aplicadas as demais penalidades a que se
referem os artigos 81. 86, 87 e 88, e seus incisos e parágrafos, da Lei n' 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 A CONTRATADA,além das responsabilidades previstas neste Contrato e nos anexos que
õ iútõgram (TI A - ê cópõ dõ cóncürÉÕ, tl B - íegünõ dó órçãmõntõg ê ít c - éíónõgfãmã),
obriga-se a:

7.1.1 Realizar os serviços de acordo com todas as exigências contidas nas Bases do
Concurso, em especial nos anexos deste Contrato (ll A - escapo do concurso, ll B - resumo
de orçamentos e ll C - cronograma);
7.1.2 Responsabilizar-sepelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos,de qualquer
natureza,que causar à CODHABou a terceiros, em decorrência da execução do objeto deste
Contrato, obrigando-se a responder por si e por seus sucessoresl
7.1 .3 Atender às determinações e às exigências formuladas pela CONTRATANTE;

7.1.4 Substituirou refazer,por sua conta e responsabilidade,
os serviçosrecusadospela
CONTRATANTE.no prazo por esta fixado;

7.1.5 Responsabilizar-se.
na forma do Contrato,por todos os ânus, encargose obrigações
comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras
previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e
mão-de-obranecessários à completa realização dos serviços (quando for o caso), até a
respectiva entrega, perfeitamente concluída ou até o seu término, nos seguintes termos:
7.1.5.1 A CONTRATADAé a única e exclusiva responsável pelos ónus trabalhistas de seus
empregados que porventura serão utilizados por força da execução do oresente Contrato.
eximindo a CONTRATANTEde qualquer responsabilidade, ainda que subsidiária ou solidária;
7.1.5.2 Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos empregados da CONTRATADA
ou da verificação da existência de débitos previdenciários, decorrentes da execução do
presente Contrato pela CONTRATADA,com a inclusão do Governo do Distrito Federal no
pela passiva Gamo respansáve! slibsldiárb, a CONTRATANTEpoderá reter. das parcelas
vincendas, o correspondente a até três vezes o montante dos valores em cobrança, que
serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência;
7.1.5.3 A retenção prevista no item acima será realizada na data do conhecimento pela
Governodo Distrito Federal da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência
de débitos previdenctários;

7.1.5.4 A retenção somente será liberada com o trânsito em julgada da decisão de
improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito
previdenciário pela CONTRATADA;

7.1.5.5 Ocorrendo o término do Contrato sem que tenha sido proferida a decisão final da
açãü trabãthígã ütl decisão final sabre ü débítü previdüncíáríü, ü valor ficará retido ê será
pleiteado em processo administrativo após o trânsito em julgado e/ou o pagamento da
condenação/dívida;
7.1.5.6 Obedecer às normas trabalhistas vigentes, no que concerne às contratações com
vínculo empregatício de seus empregados para a execução dos serviços aqui contratados;
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as suas condições

de habtlitaçãa

e de qualmcaçãa

exigidas no CONCURSO

PÚBLICO NACIONAL DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL durante todo o prazo de execução contratual.

7.1.6 Responsabilizar-sepela qualidade dos serviços realizados,obrigando-seainda a
ãfãgtãí (ãiiãíqtiõremprégádõ õü ptépogto ã gelaénéãróó.Cuja presença 9ejã córlsidéfãda
pela Fiscalização prejudicial ao bom andamento, à regularidade e à perfeição serviços.
7.1.7 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os Registros de
ResponsabilidadeTécnica (RRT)pela execução dos serviços junto ao CAU,as Anotações de

Responsabilidade
Técnica(ART)pela execuçãodos serviçosjunto ao CREAe/ou os
respectivos documentos junto a outros Conselhos l3rofissionais envolvidos até o 10'
(décimo) dia corrido, contado a partir da emissão de Ordem de Início dos serviços.
7.1.8 A CONTRATADA, além das responsabilidades previstas neste Contrato e nos
documentos relacionados que o integram. obriga-se a:
7.1.8.1 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto deste Contrato,
de modo a conduzi-lo eficientemente, de acordo com as especificações estabelecidas nos

anexos ll A - escapo do concurso e ll B - resumo de orçamentos, bem como nos prazos
parciais e totais, previstos no Contrato e no anexo ll C - cronograma.
7.1 .8.2 Contratar mão-de-obra de acordo com as necessidades dos serviços.
7.1.8.3 Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às
legislações Federal e Distrital e a quaisquer ordens ou determinações do Poder Público,
devendo ainda conduzir os trabalhos e o pessoal de modo a formar junto ao público uma
boa imagem da CONTRATANTEe da própria CONTRATADA.
7.1 .8.4 Manter na direção dos trabalhos profissional de nível superior preposto, previamente

aceito pela CONTRATANTE,
habilitado a renresentá-laem tudo que se relacionecom a
execução do Contrato, devendo comunicar por escrito o nome e o n' do CAU deste preposto7.1.8.5 Providenciar a retirada de qualquer preposto ou empregado cuja permanência nas
atividades do escapo contratual for considerada inconveniente pela CONTRATANTE.

7.1.9 A CONTRATADA
é responsávelpor todos os custos e segurançados materiais e
equilpamentQS necessárias à exeGuiçãQ dos snNviçQS não cabendo à CQNTR,ATANTE
nenhum ónus por motivo de perdas,roubos ou despesas com seguro dos mesmos.
7.1.10 A CONTRATADAé responsável pela análise e pelos estudos dos elementos técnicos

fornecidos pela CONTRATANTEpara a execução dos serviços, não se admitindo, em
nenhuma hipótese, a alegação de ignorância de tais documentos. Caso a CONTRATADA
ccrlstate quaisqua discrepâncias.omissões cu erros, }nchslve qualquer transgressão às
normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá comunicar o fato, por escrito, à
CONTRATANTEpara que tais defeitos sejam sanados, se procedentes forem.

7.1.11 0s encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária.
tributária. administrativa e civil. decorrentes da execução dos serviços objeto deste Contrato
cüneíãü pór conta excitisiva da Coí<iTRATADA.

7.1 .12 A CONTRATADAé responsável direta e exclusivamente pela execução da totalidade
dos serviços objeto do presente Contrato, pela administração, coordenação dos mesmos e,
consequentemente, responderá criminalmente por todos os danos, perdas e/ou prejuízos
que por dolo ou culpa, no exercício de suas ativídades. venha, direta ou indiretamente,
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Wovocaí au causar, pcr st ail por seus empregadas, üu pa empregadas subcüntratadas, à
CONTRATANTEou a terceiros.
7.1 .1 3 Fica desde já convencionado que a CONTRATADA cede e transfere à CONTRATANTE,

sem qualquer ónus adicional, além dos previstos neste Contrato, a posse e propriedade
sobre todos os documentos criados no âmbito do mesmo, podendo a CONTRATANTEfazer
ó ügó qüõ ine cõnvíeí.

7.2 0s serviços objeto deste Contrato serão executados sob a direção e responsabilidade
técnica do arquiteto e urbanista Uilian da Luz Marconato, portador da Carteira Profissional
n' CAU 168372-1, expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR,

CPF no 031.025.580-54,
que está autorizadoa representara CONTRATADA
junto à
CONTRATANTE.
em matéria de serviços.
7.2.1 A CONTRATADAobriga-se a manter o profissional indicado nesta cláusula coma
Responsável Técnico na direção dos trabalhos até a sua inteira conclusão. A substituição
ficará submetida à aceitação da CONTRATANTEe somente poderá ser feita por outro que
comprovadamente tenha a mesma capacidade e experiência.
7.3 0 uso de marcas, patentes, registros, processos e licenças inerentes à execução deste
Contrato, quando for o caso, é de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,que
também se obriga a eximir a CODHABdas consequências de qualquer utilização indevida.
7.4 Ficam como responsabilidade do contratado todas as ações que visem as aprovações
dos projetos junto aos órgãos competentes, não cabendo a esta CODHABa entrega,
acompanhamento. retirada e correção de exigências junto aos órgãos.
7.5 Caso a sede da empresa CONTRATADA não seja de

Brasília, esta deverá,

obrigatoriamente, manter escritório com endereço fixo em Brasília/DF ou ter pessoal
técnico adequadae disponívelpara realizaçãodo objeto da licitação (Concurso),o qual
servirá de sede administrativa para as atividades e contato junto à CODHAB.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1 Além das responsabilidades previstas neste Contrato e nos anexos que o integram (IV A
- escapo do concurso, ll B - resumo de orçamentos e ll C - cronograma), a CONTRATANTE

obriga-se a:
8.1.1 Fornecer à CONTRATADAtodas as informações necessárias à execução dos serviços
objeto deste Contrato.
8.1.2 Designar representante servidor para fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato.
8.1.3 Providenciar e executar todas as ações administrativas de sua exclusiva competência,
Í'Üia-LÍVãS
à exeüliçãü Uüs tíabdhüs.

8.1.4 Asseguraros direitos e as prerrogativasinerentes ao exercício da profissão de
arquiteto e urbanista, previstos na Lei Federal n' 12.378/2010, que regula o exercício da
profissão.
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8.1.5 Assegwar que a cnsãa de direitos patrimarüais. prevista no aít. l 't 't. da t.ei Federaln'
8.666/93 se restrinja apenas aos projetos contratados. em respeito ao disposto no art. 5',
XXVll, da CF,na Lei Federal n' 5.194/1966, na Lei Federal n' 12.378/201 0 e na Lei Federal n'
9.610/98
8.1.6 Assegurar os direitos morais dos autores dos projetos objeto deste Contrato, contidos
haLõi Fõdõí;aíí119.610/98.
8.1.7 Realizar os pagamentos da CONTRATADAna forma e condições previstas.
CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1 É vedada a subcontratação do objeto do Contrato
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1 Não obstante a CONTRATADAseja a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços objeto deste Contrato, a CONTRATANTE.por meio de seus funcionários
ou de prepostos formalmente designados, se reserva o direito de, sem de qualquer forma
restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização
dos serviços e para esse efeito, a CONTRATADAobriga-se a:

10.1.1 Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela
CONTRATANTEe seus prepostos garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
serviços. bem como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução.
lO.1.2 Atender prontamente às reclamações, exigências ou observações feitas pela
CONTRATANTEou seus prepostos. desfazendo, corrigindo ou refazendo,quando for o caso,
à sua própria custa, os serviços que não obedeçam aos respectivos
especificações. memoriais descritivos ou normas técnicas pertinentes.

projetos,

lO.1.3 Sustar qualquer serviço em execução que comprovadamente não esteja sendo

executadocom a boa técnica ou coloqueem risco a segurançapúblicaou bens da
CONTRATANTEou ainda par inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções da

CONTRATANTE.
e seus prepostos,cabendoà CONTRATADA
todos os ónus com a
paralisação:.

l0.2 A CONTRATANTE se fará representar no local dos serviços. por seu representante
credenciado ou comissão executara e, na falta ou impedimento deste. por seu substituto
com as mesmas atribuições e poderes.

10.3 Todas as solicitações. reclamações,exigências ou observações relacionadascom a
execução dos serviços, feitas pela CONTRATANTEou seus prepostos à CONTRATADAou
vice-versa, nas hipóteses em que couber, somente produzirão efeitos vinculatórios desde
que processados por escrito.

10.4 A atuação fiscalizadora da CONTRATANTEem nada restringira a responsabilidade
integral e exclusiva da CONTRATADArelativamente aos serviços contratados, sua execução
e as respectivas consequências e implicações, próximas ou remotas, ou perante terceiros,
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da mesmomodo a ocorrênciade eveTvtuais
tnegutaridades
na execuçãodos saviças
contratados não implicará corresponsabilidade da CODHABou de seus prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

11.1 A aceitação dos serviços se dará mediante a avaliação do servidor designado pela

CODHABÓÜ éónissãÕ éÍéCiltÓÍã.qiie CÓÕstãiâíágé ó prójõtó ãiõndó ã tõdai ãÉ
especificações contidas nas Bases do Concurso e nos anexos deste Contrato (ll A - escapo
do concurso, ll B - resumo de orçamentos e ll C - cronograma).

11.2 Caso haja recusa de aceitação, por não atenderem os serviços às exigências da
CON'rRATANTÊ.a CONTRATADAdeverá refazê.los às suas expensas, passando-se a contar
os prazos para pagamento e demais compromissos da CONTRATANTEa partir da data da
efetiva aceitação dos serviços refeitos.
11.3 0 objeto do Contrato será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições

contratuais e com os demais documentos anexos que o integram (ll A - escapo do
concurso, ll B - resumo de orçamentos e ll C - cronograma).
11.4 0 Termo de Recebimento Provisório deverá ser lavrado mediante solicitação da
CONTRATADA,pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, através da
Unidade Fiscalizadora.

11.5 0 Termo de RecebimentoDefinitivo deverá ser lavrado pelo servidor ou comissão
executara designada pela CONTRATANTE,mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do
objeto aos termos contratuais.

11.6 A CODHABpoderá designar também uma Equipe Técnica de Recebimentoe
Fiscalização formada por técnicos da CODHAB, podendo ser incluídos Técnicos da
Seeretwia de Estado de Gestão do Território e :habitação - SEGETH. além. do Executor do

Contrato para acompanhare fiscalizar o cumprimento do Contrato,conforme descrito nos
anexos deste Contrato (ll A - escapo do concurso, ll B - resumo de orçamentos e ll C cronograma), ficando os Órgãos da Estrutura Orgânica desta Companhia no dever de prestar
à equipe designada o apoio que ela vier a requisitar para o desempenho de suas ativldades.

11.7 A CONTRATANTEse reserva o direito de suspender temporariamente os serviços
sempre que se fizer necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

't2.1 A coDHAB padeiá l:escirõdir Líi'íiiã'luâtMêütc este CüíRíadü nãs hipóteses âlRürizãdas

pelo artigo 79. inciso 1, da Leí n' 8.666/1993,justificando o motivo e assegurandoà
CONTRATADAo direito ao contraditório e à ampla defesa. sujeitando-se a CONTRATADAàs

consequênciasdeterminadas pelo artigo 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das
demais sanções estabelecidas neste Contrato.
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12.2 0 presente Contrato poderá ser rescindido, independentementede interpelaçãojudicial

ou extrajudicial,sem que caibaà CONTRATADA
direito à indenízaçãode qualquerespécie,
nos casos previstos nos artigos 77 e 78, Incisos l a XVll da Lei no 8.666/1993, observadas as
disposições do S2' do artigo 79 da mesma lei.

12.3 Se quaisquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissão, a inobservância,no todo ou em parte. de quaisquer das cláusulas e condições do
presente Contrato e/ou de seus anexos (ll A - escapo do concurso, ll B - resumo de
orçamentos e ll C - cronograma). tal fato não poderá liberar, desonerar, afetar ou prejudicar
essas mesmas cláusulas e condições. as quais permanecerão inalteradas, como se
nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕESFINAIS

13.1 0(s) autor(es)do prometo(s)
ora contratados cedem para a CODHABseus direitos
patrimoniaisrelativamenteao objeto deste Contrato,nos termos do Art. 111 da Lei n'
8.666/93, e também concede(m) ao CONTRATANTEo direito de. a qualquer tempo, expor,
divulgar. publicar, utilizar o projeto em outros endereços de propriedade do Distrito Federal,
sem que ditos ates confiram aos seus autores direito a qualquer remuneração,nos termos
da Lei no9.610/1998.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1 0s casos omissos serão dirímidos de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e. em
especial, de acordo com as regras da Lei n' 8.666/g3.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 0 extrato resumido deste Contrato será obrigatoriamente publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal, sob a responsabilidade da CODHAB/DF.
CLÁUSULA DÉCIMA SE)aA - FORA

16.1 Para dirimir qualquer questão que venha a ocorrer relativa ao Contrato. o Foro
competente é o do Distrito Federal, devendo a parte vencida pagar à vencedora as custas,
despesas extrajudiciais e demais combinações legais e contratuais.
16.2 Quaisquer quantias devidas à CONTRATANTEpela CONTRATADA,em decorrência
deste Contrato, serão cobradas pelo rito de execução fiscal.
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16.3 E por estarem assim justos e de acorda, assinam o presente em 03 (três) vias de igual
forma e teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo nomeadas. que também
assinam.

Brasília.(ll de Be?!imbló:.de
2017.

P/ COOHAB/DF(CONTRATANTE)

/

Ü-

on,P'aranhas
o/-Presidente
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB)
P/ CONTRATADA

Sócio Administrador da
Lineastudio Arquiteturas S/S

Testemunhas
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