
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 084/2018 – CODHAB

CONTRATO Nº 084/2018 – DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS  QUE  ENTRE  SI  FAZEM  A
COMPANHIA  HABITACIONAL  DO  DISTRITO
FEDERAL  -  CODHAB  E  SANECON  -
SANEAMENTO  E  CONSTRUÇÃO  CIVIL  LTDA,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Processo SEI nº 00060-00205356/2017-71

Pelo presente Instrumento, de um lado a COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB,
empresa pública,  dotada de personalidade jurídica  de direito  privado,  com autorização legisla va  de
criação dada 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  Setor  Comercial  Sul,
Quadra-06, Bloco “A”, Lote 13/14 6º Andar Edi cio Sede, Brasília/DF, neste ato representado na pessoa de
seu Diretor-Presidente GILSON JOSÉ PARANHOS 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 SANECON - SANEAMENTO
E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,  inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.561.334/0001-03, com sede na Cidade
Nova VI,  TV. WE 70, 362, CEP: 67.140-120 - Ananindeua - PA  neste ato representada por seu Diretor
Execu vo,  NEIL  OSNEY  DOS  SANTOS  ROCHA,  brasileiro,  casado,empresário,  portador  da  cédula  de
iden dade n° 1410911 ,  expedida pela SEGUP/PA e inscrito no CPF sob o n° 252.454.124-87, residente e
domiciliado  na  A.  Almirante  Barroso  21,  Alameda  Mary  Lucy,  21.  Souza  -  Belém  -  PA  ,  doravante
denominada  simplesmente  CONTRATADA,  conforme  Edital  de  Licitação  mediante  Concorrência  nº
07/2018, realizada de acordo com a Lei nº. 13.303/2016 (Estatuto de Responsabilidade das Estatais), à
qual se sujeitam as partes contratantes tendo em vista o constante do Processo Administra vo SEI nº
00060-00205356/2017-71  resolvem  firmar  o  presente  contrato,  mediante  as  cláusulas  e  condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto desta contratação será a execução da obra de  01 (uma) Unidade Básica de Saúde para  07
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equipes, localizada no empreendimento Parque do Riacho, na quadra QS 09 Conjunto 01 Lote 01, Riacho
Fundo II, conforme os projetos técnicos, especificações, serviços e orçamento, con dos nos Anexos II e III
do  Projeto  Básico,  sob  as  condições  aqui  estabelecidas,  em  atendimento  à  Polí ca  Habitacional  do
Governo do Distrito Federal.

CLÁUSULA SEGUNDA - CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro – Os serviços a serem executados são aqueles descritos no Item 05 do Projeto Básico
e todos os seus anexos, os quais integram o presente instrumento independente de transcrição.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA deverá executar os serviços com estrita observância ao que dispõe
o Edital  de  CONCORRÊNCIA nº 07/2018 e seus Anexos,  sua proposta,  os termos deste contrato e os
demais elementos constantes do Processo Administra vo SEI nº 00060-00205356/2017-71, que integram
o presente instrumento, independente de transcrições.

Parágrafo Terceiro – A Concorrência será realizada de acordo com a Lei Federal nº 13.303/2016 (Estatuto
das Estatais), notadamente, os ar gos 68 a 84.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA obriga-se a:

a)  Somente  construir  no  lote  indicado  no  Projeto  Básico  e  seus  anexos,  devendo  seguir
exclusivamente aos projetos e especificações fornecidos, além de garan r a perfeita execução das
obras afim de garan r a perfeita execução das obras, devendo qualquer alteração só ter validade por
solicitação formal encaminhada ao executor do contrato pela empresa contratada, acompanhado da
devida jus fica va quanto à sua alteração devendo o executor do contrato avaliar a jus fica va e
autorizar ou não a proceder a alteração.

b) Iniciar a obra somente após emissão da ordem de serviço pelo executor do contrato.

c) Garan r o pleno funcionamento e bom estado de conservação da obra e das peças, mobiliários,
pinturas, rodapés e instalações da obra tais  como portas,  maçanetas, janelas, telhado,  torneiras,
chuveiros, tubos e conexões, tomadas, eletrodutos, caixas de passagens, caixas de inspeção, caixas
de gordura, caixas de sabão, tanque, forro e todas as demais peças presentes.

d)  Cumprir  o  cronograma  sico  financeiro  da  obra,  devendo  qualquer  desvio  em  relação  ao
cumprimento das etapas previstas,  ser  obrigatoriamente jus ficado ao executor do contrato que
deverá analisar a jus fica va do atraso e aplicar penalidade no caso de jus fica va inconsistente, ou
aceitar a jus fica va.

e)  Dar condições para que a fiscalização da obra, por meio do executor, do fiscal ou da comissão
executora do contrato, possa vistoriar, acompanhar e fiscalizar a obra, devendo atender qualquer
exigência,  modificações  ou  solicitação  de  reparos  exigidos  pelo  executor  do  contrato,  fiscal  ou
comissão executora, não impedindo, em nenhuma hipótese, o acesso da fiscalização às obras, objeto
desta Concorrência nº 07/2018.

f)  Aceitar  como dívida líquida, independentemente do seu montante, de qualquer execução, por
parte da CONTRATANTE, de reparo ou subs tuição de falhas, vícios, defeitos ou imperfeições, por
recusa, negligência ou demora de execução da CONTRATADA.

g) Comunicar, formalmente, ao executor do contrato, modificações a serem executadas, em função
de  falhas  ou  inconsistências  projetuais  detectadas  solicitando  uma  solução  para  os  problemas
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encontrados, sendo de responsabilidade da CONTRATADA apresentar as modificações em as built.

h) Durante o período de vigência contratual, a CONTRATADA deverá entregar, sempre que solicitada,
à  CODHAB,  todo  o  material  fotográfico,  em mídia  digital,  juntamente  com os  laudos,  diário  de
ocorrências e demais documentos inerentes à obra executada.

i) A CONTRATADA será responsável pela observância das Leis, Decretos, Portarias, Normas Federais,
Distritais, Regulamentos, Resoluções e Instruções Norma vas direta ou indiretamente aplicáveis ao
objeto  do  contrato,  inclusive  por  suas  sub-contratadas  e  fornecedores  sendo  que,  durante  a
execução da obra, a CONTRATADA deverá:

I - Providenciar junto ao CREA/DF as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes
ao  objeto  do  Contrato  e  especialidades  per nentes,  nos  termos  da  Lei  no  6496/1977.  O
documento  é  necessário  para  o  engenheiro  responsável  técnico  da  obra,  devendo  a
CONTRATADA arcar com as correspondentes taxas para registro no CREA/DF.

II - Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento defini vo da obra;

III  -  Obter  junto  ao  INSS  o  cer ficado  de  matrícula  rela vo  ao  objeto  do  contrato  para
possibilitar o licenciamento da execução da obra, nos termos do ar go 220 do Decreto no
3.048/1999;

IV - Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as informações
per nentes à sua iden ficação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de Condições e
Meio Ambiente  de Trabalho na Indústria  da Construção -  PCMAT,  de conformidade com a
Portaria  nº  4/1995  da  Secretaria  de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho  e  modificações
posteriores, se necessário;

V-  Responsabilizar-se  pelo  fiel  cumprimento de todas  as  disposições  e  acordos  rela vos  à
legislação social e trabalhista em vigor, par cularmente no que se refere ao pessoal alocado na
obra objeto do contrato;

VI - Atender às normas técnicas, além das normas e portarias sobre segurança e saúde no
trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei e no caderno de encargos, na condição de
única responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas sicas e jurídicas
direta ou indiretamente envolvidas na execução da obra objeto do contrato;

VII - Obedecer rigorosamente às prá cas estabelecidas no Código de obras e edificações do
Distrito Federal;

j) Fornecer e instalar as placas de obra, em obediência às posturas distritais, ao agente financeiro (se
houver), ao CREA-DF e DF e aos autores do projeto de arquitetura e complementares.

k) Providenciar, durante toda a execução da obra, adequada proteção dos pedestres, vizinhos e das
instalações existentes, de modo a garan r a estanqueidade dos trabalhos contra eventuais riscos,
transtornos e possíveis danos materiais ou pessoais, causados pela execução dos trabalhos, ficando
exclusivamente sob responsabilidade da CONTRATADA os custos e/ou despesas provenientes dos
possíveis danos causados.

l) À CONTRATADA recomenda-se, antes da licitação:

I- Vistoriar o local da obra e/ou serviços objeto da licitação, devendo verificar todos os seus
aspectos quan ta vos e qualita vos, bem como as condições necessárias para sua execução,
tais como caracterís cas de acesso, topografia, condições do terreno etc.;

II - Apresentar Declaração de Vistoria, conforme modelo Anexo III ao Projeto Básico, assinada
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por Responsável Técnico da empresa, expressando inteiro conhecimento das condições a que
se refere o item anterior.

m) Compete à empresa fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos
projetos arquitetônicos, dos detalhes, das especificações e dos demais componentes integrantes da
documentação técnica fornecida pela CODHAB para a execução da obra e/ou serviços.

n) Dos resultados desta verificação preliminar, que será feita antes da licitação da obra e serviços
deverá  a  empresa  dar  imediata  comunicação  por  escrito  à  CODHAB,  apontando  dúvidas  e/ou
irregularidades  que tenha  observado,  inclusive  sobre  qualquer  transgressão  às  normas  técnicas,
regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que
possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras e serviços.

o) Após a assinatura do Contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todas as condições e
conhecimento  sobre  a  região  de  execução  das  obras  e  de  conhecimento  pleno  dos  projetos  e
especificações, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

p) Caberá à empresa CONTRATADA o fornecimento, por todo o período em que se fizer necessário,
da  totalidade  do  ferramental,  mão-de-obra,  máquinas  e  aparelhos,  inclusive  sua  manutenção,
subs tuição, reparo e seguro, visando o andamento sa sfatório da obra e serviço e a sua conclusão
no prazo fixado no Contrato.

q)  A  CONTRATADA  responderá  única  e  integralmente  pela  execução  do  serviço,  pelos  seus
empregados, inclusive pelos trabalhos e empregados executados por suas subcontratadas, na forma
da legislação em vigor.

r)  Apresentar  cópia  auten cada  ou  original  dos  seguintes  documentos  de  comprovação  de
regularidade  no  cumprimento  de  obrigações  trabalhistas,  em  até  15  (quinze)  dias  contados  da
solicitação pelo CONTRATANTE:

I - Cópias do livro de registro;

II - Cópias das carteiras de trabalho;

III- Cer dão Nega va dos Débitos Salariais;

IV - Cer dão Nega va de Infrações Trabalhistas;

V - Declaração de Inexistência de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e ao
Adolescente;

VI - Cer dão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED;

VII - Comprovação do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou contracheques,
acompanhada da devida comprovação de recebimento pelos empregados;

VIII - Guia de recolhimento do INSS;

IX - Gui de recolhimento do FGTS;

X - GFIP (com discriminação dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

XI  -  Listagem,  assinada  pelos  empregados,  comprobatória  do  pagamento  do  auxílio
alimentação e do vale-transporte.

s) CONTRATADA responsabilizar-se-á por:

I - Não observância das técnicas estatuídas no Decreto 92.100 de 10/12/85, MARE;

II - Falta de execução global dos serviços executados;

SEI/GDF - 12415459 - Contrato https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

4 of 14 14/09/2018 09:33



II - Falta de segurança e perfeição das obras e serviços realizados e sua consequente demolição
e reconstrução solicitadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo Autor do projeto;

IV - Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Governo do Distrito Federal, ou a
terceiros;

V - Infrações ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer regulamentos ou legislação
específica vigentes no DF, no que se refere aos serviços contratados.

t) SEGUROS E ACIDENTES

I  -  Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes
durante a execução das obras/serviços contratados, bem como as indenizações que possam vir
a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com as obras/serviços, ainda que ocorridos
fora do canteiro.

II - A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as exigências das Normas Regulamentares (NR)
aprovada pela Portaria nº 3214 de 08/06/1978 e em especial a NR-18 que trata das condições
e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

II  - A CONTRATADA deverá atender à Lei n.º 6514 de 22.12.77 - CLT, rela va à segurança e
medicina do trabalho:

“Art. 162 - As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão
obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. (SESMET)

Art. 163 - Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), de
conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de
obras nelas especificadas.”

IV - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

“NR-4 - O dimensionamento do SESMET vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número
total de empregados do estabelecimento constantes dos Quadros I e II desta norma. (aplicado somente para
empresas que possuam acima de 50 empregados).

NR-5 - A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com as
proporções mínimas estabelecidas no Quadro I desta norma. (Aplicado somente às empresas que para
execução do contrato, possuam acima de 50 empregados).”

V - Caberá à CONTRATADA manter no canteiro de obras, material necessário à prestação de
primeiros socorros, guardado em local adequado, e aos cuidados de pessoas treinadas para
esse fim.

VI - A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras os equipamentos de proteção contra
incêndio na forma da legislação em vigor.

VII - É obrigação da CONTRATADA fazer, por sua própria conta, os seguros contra acidentes
rela vos à estabilidade e segurança da edificação e instalações, contra fogo, inclusive o celeste,
quer da obra, quer de todos os materiais existentes no local da mesma.

VII - A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de pagamento dos seguros quando
da emissão da primeira fatura.

u) ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
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I  - Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a CONTRATADA se
obriga,  sob  as  responsabilidades  legais  vigentes,  a  prestar  toda  assistência  técnica  e
administra va necessária a execução da obra e pós-obra.

II - A CONTRATADA deverá manter à disposição das obras e serviços,engenheiros ou arquitetos,
legalmente habilitados, além de auxiliares de comprovada competência.

II - Caberá à CONTRATADA providenciar pessoal especializado para obtenção do acabamento
desejado,  bem como perfeita vigilância  nos  locais  de  execução das  obras/serviços  até  sua
entrega provisória.

IV -  A CONTRATADA providenciará,  sempre que solicitados,  às  suas  custas,  a  realização de
todos  os  ensaios,  verificações  e  prova  de  materiais  fornecidos  e  de  serviços  executados,
fornecimento de protó pos, bem como os reparos que se tornem necessários, para que os
trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

V  -  A  CONTRATADA deverá  manter  no  escritório  da  obra,  em ordem,  cópias  de  todos  os
projetos, detalhes, alvará de construção e o presente Caderno de Especificações.

VI  -  A  CONTRATADA será  responsável  por todas as  instalações preliminares  relacionadas à
limpeza de terreno, fornecimento de água e luz, transporte, local para depósito de material e
outros serviços que se fizerem necessários.

VII  -  Será  de  inteira  responsabilidade  da  CONTRATADA  reparar  quaisquer  elementos  que
porventura sejam danificados em decorrência das obras aqui especificadas.

Parágrafo Segundo – A CODHAB/DF obriga-se a:

a)  Nomear  executor  e/ou comissão executora  do  contrato,  ou  contratar  uma empresa  ou fiscal
capacitado para acompanhamento para acompanhamento e fiscalização de todas as ações rela vas a
implantação da obra.

b) Expedir a Ordem de Serviço para cada etapa intermediária de obra prevista em cronograma sico-
financeiro;

I  -  Somente expedir  Ordem de Serviço da etapa posterior  quando a etapa anterior es ver
totalmente  concluída  ou  quando  da  jus fica va  pela  CONTRATADA  quanto  ao  não
cumprimento  dos  serviços  previstos  no  cronograma  e  mediante  reapresentação  de  novo
cronograma- sico financeiro incluindo os serviços não cumpridos na etapa anterior, desde que
aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

c) Encaminhar o processo, Projeto Básico, os projetos técnicos, projeto execu vo e as especificações
técnicas por inteiro ao executor ou comissão executora do contrato.

d)  Por  meio  da FISCALIZAÇÃO do contrato,  desempenhar  as  a vidades relacionadas no item 17
(FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DA QUALIDADE)  do Projeto Básico e seus anexos,  os quais integram o
presente instrumento independente de transcrição.

e) Prestar as informações e os esclarecimentos per nentes às normas internas da CODHAB quanto
ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA.

f)  Esclarecer  eventuais  dúvidas  sobre  detalhes  dos  serviços  a  serem  executados  e  possíveis
interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas;

g) Permi r acesso dos empregados do CONTRATADO às suas dependências, sempre que necessário à
execução dos serviços, nos horários previamente acordados;
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h)  Solicitar  reparo,  correção,  remoção,  subs tuição,  alteração e/ou refazimento dos serviços não
aprovados pela FISCALIZAÇÃO;

i) No ficar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para sua correção;

j)  Efetuar  os  pagamentos  devidos  pela  execução  do  objeto,  desde  que  cumpridas  todas  as
formalidades e exigências do contrato;

k) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS

O PRAZO PARA EXECUÇÃO dos serviços será de no máximo 12 (doze) meses, obedecendo às etapas do
cronograma sico-financeiro,  devendo  qualquer  atraso  e/ou  desvio  em  relação  ao  cumprimento  das
etapas  previstas  ser  obrigatoriamente  jus ficado  previamente  ao  executor  do  contrato,  que  deverá
analisar a jus fica va do atraso, no ficar, adver r ou aplicar a penalidade cabível no caso de jus fica va
inconsistente, ou aceitar a jus fica va, mensurar possíveis adi vos ou glosas de material e mão-de-obra,
e solicitar um novo cronograma sico financeiro.

Parágrafo Primeiro – O prazo para início das obras será de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento
da Ordem de Serviço expedida pela CODHAB.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA deverá apresentar em até 10 (dez) dias corridos da assinatura do
contrato, o cronograma sico-financeiro para análise e aprovação da fiscalização.

Parágrafo Terceiro – O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a
par r da assinatura do contrato com a CODHAB, podendo ser prorrogado, desde que atendido aos casos
previstos no ar go 68, Inciso IV da Lei nº 13.303/2016 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Quarto  – Não estão incluídos no prazo de execução das obras os prazos de avaliação pela
equipe técnica e os prazos para eventuais correções e reavaliação dos serviços executados pelo executor
do contrato da CODHAB/DF;

Parágrafo Quinto  –  Sendo necessário e devidamente jus ficado,  os prazos de execução dos serviços,
avaliação  e  correção  das  imperfeições,  poderão  ser  alterados  pelo  executor  do  contrato,  desde  que
respeitado o prazo de vigência do contrato.

Parágrafo Sexto – Os serviços serão executados dentro do prazo de vigência do contrato, observando as
etapas do cronograma sico-financeiro.

Parágrafo  Sé mo–  O  prazo  para  execução  do  objeto  deste  contrato  só  admi rá  prorrogação  para
atendimento dos casos previstos na Lei nº. 13.303/2016.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

O custo total da contratação será de R$ 5.868.627,99 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e oito mil
seiscentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), segundo as planilhas orçamentárias constantes
no Anexo III do Projeto Básico.

Parágrafo Primeiro – Em período inferior a 01 (um) ano, os preços serão fixos e irreajustáveis, de acordo
com  o  art.  28  da  Lei  9.069/95.  Ultrapassado  esse  período,  os  mesmos  poderão  ser  reajustados
anualmente aos serviços remanescentes, nos termos da Lei nº 10.192/2001, adotando-se o INCC – Índice
Nacional da Construção Civil da FGV.
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Parágrafo  Segundo  –  O  marco  inicial  para  contagem  da  periodicidade  de  um  ano,  para  efeito  de
reajuste/repactuação será a data da apresentação da proposta, desde que o contrato seja assinado no
prazo de sua validade.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de adi vos contratuais, deve-se manter a proporcionalidade da diferença
entre o valor global es mado pela Administração e o valor global contratado, de modo a se garan r o
desconto inicial da proposta (fator K),  nos termos da Decisão TCDF nº 2344/2014.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato são procedentes dos orçamentos informados
abaixo:

Unidade Orçamentária: 28209

Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110.9565

Fonte de Recursos: 135

Natureza da Despesa: 44.90.51– Obras e Instalações.

6.2  O empenho inicial é de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)  , conforme Nota de Empenho Nº
2018NE00858 emi da em 05/09/2018 sob o evento 400091 na modalidade es ma vo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento deverá ser efe vado, conforme a conclusão dos serviços, de acordo com o os projetos e
especificações  fornecidos,  além  de  estar  de  acordo  com  cronograma  sico-financeiro,  elaborados  e
apresentados  pela  CONTRATADA  e  aprovados  pela  CONTRATANTE,  ou  pelos  serviços  efe vamente
executados, devendo, neste caso, ser mensurados possíveis adi vos ou glosas de material e mão-de-obra.

Parágrafo Primeiro – O pagamento será condicionado à apresentação, aferição e aceitação da planilha de
medição de serviços, emissão da nota fiscal dos serviços e da aceitação/ ateste das notas fiscais pelo fiscal
contratado e executor do contrato designado pela CODHAB.

Parágrafo  Segundo  –  O  pagamento  será  efetuado  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias,  a  contar  do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura,  mediante crédito em conta corrente,  em nome da CONTRATADA,
junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.

Parágrafo Terceiro – A Nota Fiscal/Fatura será emi da pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

a) Ao final de cada mês da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro,
a  CONTRATADA  apresentará  a  medição  prévia  dos  serviços  executados  no  período,  através  de
planilha e memória de cálculo detalhada.

I - Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original
constante  no  Cronograma  Físico-Financeiro,  poderá  apresentar  a  medição  prévia
correspondente,  ficando a  cargo da FISCALIZAÇÃO aprovar  a  quitação antecipada do valor
respec vo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços como crí cos.

II  -  A  critério  da  CODHAB  poderá  haver  adiantamento  de  pagamento  para  aquisição  de
materiais  e  equipamentos  junto  aos  fabricantes.  Para  que  haja  o  adiantamento,  a
CONTRATADA deverá  apresentar  garan a  complementar  no valor  integral  da  compra,  com
prazo  de  validade  de,  no  mínimo,  30  (trinta)  dias  após  data  de  entrega  prevista  para  os
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materiais e equipamentos, a fim de que possa ser executada em caso de inadimplência do
CONTRATO. Deverão ser apresentadas ainda cópias dos pedidos de compras e da confirmação
de compra do fabricante, bem como a nota fiscal referente aos equipamentos adquiridos.

III  -  Juntamente  com  a  primeira  medição  de  serviços,  a  CONTRATADA  deverá  apresentar
comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.

IV - A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais u lizados naquela etapa da execução
contratual, quando for o caso.

b)  A  CONTRATANTE  terá  o  prazo  de  15  (quinze)  dias  corridos,  contados  a  par r  da  data  da
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada
pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto
à obrigação de u lização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

I  -  No caso de etapas não concluídas,  sem prejuízo  das penalidades cabíveis,  serão pagos
apenas  os  serviços  efe vamente  executados,  devendo  a  CONTRATADA  regularizar  o
cronograma na etapa subsequente.

II - A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATANTE não exime a CONTRATADA
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação defini va dos serviços
executados.

III  -  Após  a  aprovação,  a  CONTRATADA  emi rá  Nota  Fiscal/Fatura  no  valor  da  medição
defini va  aprovada,  acompanhada  da  planilha  de  medição  de  serviços  e  de  memória  de
cálculo detalhada.

Parágrafo Quarto – O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pela FISCALIZAÇÃO, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos no Edital.

a)  O  “atesto”  da  Nota  Fiscal/Fatura  fica  condicionado  à  verificação  da  conformidade  da  Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efe vamente executados, bem como
às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

I - Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Cer ficado de Regularidade do
FGTS – CRF; Cer dão Nega va da Previdência Social - CND), correspondentes ao mês da úl ma
nota  fiscal  ou  fatura  vencida,  quanto aos  empregados  diretamente  vinculados  à  execução
contratual, nominalmente iden ficados;

II - Da regularidade fiscal (Cer dão conjunta Nega va de Débitos rela vos a Tributos Federais e
à Dívida A va da União; Cer dão Nega va de Débitos junto ao Distrito Federal), constatada
através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sí os eletrônicos oficiais; e

III  -  Do cumprimento das  obrigações  trabalhistas,  correspondentes  à  úl ma nota  fiscal  ou
fatura que tenha sido paga pela Administração.

Parágrafo Quinto – Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

Parágrafo  Sexto  –  Antes  do  pagamento,  a  CONTRATANTE  realizará  consulta  online  ao  SICAF  e,  se
necessário, aos sí os oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA,
devendo o resultado ser impresso, auten cado e juntado ao processo de pagamento.
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a)  Eventual  situação  de  irregularidade  fiscal  da  contratada  não  impede  o  pagamento,  se  o
fornecimento  ver  sido  prestado  e  atestado.  Tal  hipótese  ensejará,  entretanto,  a  adoção  das
providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

Parágrafo Sé mo – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, nos termos da Instrução Norma va n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, inclusive quanto ao ar go 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

a) Quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na
Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação aplicável.

b)  A  CONTRATADA regularmente optante  pelo  Simples  Nacional,  ins tuído pelo  ar go 12 da Lei
Complementar  nº  123,  de  2006,  não  sofrerá  a  retenção  quanto  aos  impostos  e  contribuições
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento,
apresente a declaração de que trata o ar go 6°  da Instrução Norma va RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012.

Parágrafo Oitavo – O pagamento da primeira fatura da ordem de serviço fica condicionado também à
apresentação da ART do serviço registrada junto ao CREA-DF.

Parágrafo Nono – As faturas deverão vir acompanhadas das cer dões nega vas do FGTS, INSS, TST, Dívida
A va da União e GDF.

Parágrafo Décimo – Será considerado como data de pagamento, o dia em que constar como emi da a
ordem bancária para pagamento.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais ou condições do presente Projeto Básico, serão
aplicadas as penalidades constantes na Lei 13.303/2016, Ar go 82, 83 e 84.

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A  CODHAB/DF  designará  um  executor  ou  comissão  executora  para  o  presente  contrato  com  a
incumbência  de  supervisionar,  fiscalizar  e  acompanhar  sua  execução,  em  conformidade  com  o
cronograma sico-financeiro, e emi r o termo de aceite provisório e defini vo de conclusão da obra. Esta
supervisão não exime a CONTRATADA da total responsabilidade pela perfeita execução dos serviços.

Parágrafo Primeiro – Caberá à fiscalização do Contrato zelar pelo cumprimento das cláusulas elencadas
no presente contrato bem como pra car os atos administra vos cabíveis ao caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO

A CODHAB poderá designar também uma Equipe Técnica de Recebimento e Fiscalização formada por
técnicos da CODHAB além do Executor/Comissão executora do Contrato para acompanhar e fiscalizar o
cumprimento do contrato, 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 a vidades.

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA– DA GARANTIA

Parágrafo Primeiro – A empresa CONTRATADA prestará garan a correspondente a 5% (cinco por cento)
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do  valor  global  da  proposta,  nos  termos  do  art.  70  da  Lei  nº  13.303/2016,  em  uma das  seguintes
modalidades:

I - caução em dinheiro;

II - seguro-garan a; ou

III - fiança bancária; ou

IV – dinheiro mediante guia a ser fornecida pela Gerência Financeira da CODHAB.

Parágrafo Segundo – A empresa 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  comprovante
respec vo.

Parágrafo  Terceiro  –  A  garan a  ora  prestada  pela  CONTRATADA  será  liberada  ou  res tuída  após  o
recebimento defini vo do objeto do contrato. Quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, na
forma da lei, se for o caso.

Parágrafo Quarto – Para corrigir eventuais imperfeições verificadas na execução do contrato ou no caso
de sua rescisão por culpa exclusiva da empresa, a CODHAB/DF poderá u lizar-se da garan a, revertendo-a
efe va e defini vamente a seu favor, na sua totalidade ou pelo saldo que apresentar, sem prejuízo das
perdas e danos apurados.

Parágrafo  Quinto  –  A  empresa  CONTRATADA se  compromete  a  repor  ou  a  completar  a  garan a  na
hipótese de u lização parcial  ou total,  no prazo de 10  (dez)  dias  úteis,  a  par r  da data em que for
no ficada pela CODHAB/DF, mediante correspondência entregue com contra recibo.

Parágrafo Sexto – Em se tratando de fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia
pelo fiador aos bene cios do ar go 827 do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Sé mo – Em se tratando de caução em tulos da dívida pública, estes devem ser emi dos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda, de acordo com o estabelecido pela Lei n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

Parágrafo  Oitavo  –  Os  depósitos  para  garan a  serão  obrigatoriamente  efetuados  no  BRB  Banco  de
Brasília, à ordem do Diretor Presidente da CODHAB/DF, conforme estabelecido no Decreto n.º 93.872/
1986.

Parágrafo Nono – A garan a prestada pela empresa selecionada será liberada ou res tuída após a plena
execução do contrato firmado entre a empresa e o agente financeiro. Quando a garan a for realizada em
dinheiro, a mesma deverá ser atualizada monetariamente, de acordo com a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

A CODHAB/DF  poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses autorizadas pelo ar go 68 e
ar go 69 Inciso VII da Lei 13.303/2016, 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
80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Parágrafo Primeiro – É vedada a subcontratação total do objeto do Contrato.
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Parágrafo Segundo – É permi da a subcontratação parcial, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor
total do Contrato (serviços especializados de fundação, fornecimento e análise de concreto, instalações
em geral, elevadores, impermeabilização, terraplanagem e locação de obra), , conforme prevê o ar go 78
da Lei nº 13.303/2016.  Em qualquer hipótese de subcontratação permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e a coordenação
das  a vidades  da  subcontratada,  bem  como  responder  perante  a  CONTRATANTE  pelo  rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

Parágrafo Terceiro  – Em hipótese alguma, será admi da a subcontratação de empresas não indicadas
formalmente na Proposta Comercial apresentada no ato da Licitação, e prévia e formalmente autorizadas
pela CODHAB.

Parágrafo Quarto – As empresas subcontratadas também devem comprovar, para a CODHAB, que estão
em situação regular fiscal e previdenciária e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não
constam funcionários, empregados ou ocupante de cargo comissionado na ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
e/ou que tenham par cipado do procedimento licitatório do qual se originou a contratação, e/ou que
tenham direta ou indiretamente par cipado da elaboração do projeto básico ou execu vo,  conforme
versa o § 2º ar go 78 da Lei 13.303/2016.

Parágrafo  Quinto  –  Será  obrigatória  que  a  contratada  para  u lizar  o  mecanismo de  subcontratação
solicite  previamente  autorização  à  CODHAB,  para  o  quan ta vo  e  para  as  partes  do  objeto  que  se
pretenda subcontratar.

Parágrafo Sexto  – No caso de subcontratação de parcela da obra, a contratada original deve exigir da
subcontratada comprovação de capacidade técnica dos serviços a serem subcontratados, e apresentar à
CODHAB para devida análise e autorização, de acordo como o § 1º ar go 78 da Lei 13.303/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e, em especial, com a Lei
no 13.303/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O  presente  contrato  será  publicado  no  Diário  Oficial  do  Distrito  Federal  sob  a  responsabilidade  da
CODHAB/DF.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

É competente o foro de Brasília, Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução
deste Contrato.

E, por estarem assim justos e de acordo, assinam o presente.
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P/ CODHAB/DF:

GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA

Presidente

P/ CONTRATADA: 

NEIL OSNEY DOS SANTOS ROCHA

Diretor Execu vo

 2.

Documento assinado eletronicamente por NEIL OSNEY DOS SANTOS ROCHA - RG n ° 1410911
SSP/PA, Usuário Externo, em 10/09/2018, às 18:33, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA -
Matr.0000659-9, Presidente, em 13/09/2018, às 08:43, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site: h p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 12415459 código CRC= 8A0A6D3D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 12/13 - Bairro Asa Sul - CEP 71.988-001 - DF

3214-1890
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