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CONTRATO N' 063/2017 -- DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO

FEDERAL - CODHAB/DF E L- ADU SERVIÇOS
DE ARQUiTrTURA LTDA - ME, PARA os FINS
QUE ESPECIFICA

Pi no392.000,602/2017

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

CODHAB/DF, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, com
autorização legislativa de criação dada pela Lei 4.020, de 25 de setembro de 2007, integrante
da Administração Indireta do Governa do Distrito Federal, estando vinculada à Secretaria de
Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, inscrita no CNPJ/MF sob O Ro.
09.335.575/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul. Quadra-06, Bloco 'A'. Lotes 13/14. 5a
e 6o andares - Edifício CODHAB, Brasília/DF, neste ato representado por seu Presidente.

GILSON PARANHOS, brasileiro, viúvo. portador da cédula de idemidade Ro 305.776.
expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF sob o Ro 119.788.561-72, residente e domiciliado em
Brasília-DF. com autorização da Diretoria Executiva da CODHAB/DF. com delegação de
competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Património e
Contabilidade do DisMto Federal (Decreto Ro 32.598/2010) doravante denominada
simplesmente CODHAB/DF, e a pessoa jurídica L-ADU SERVIÇOS DE ARQUITKÍURA LTDA-

ME, inscrita no CNPJ/MF sob O Ro 24.635.464/0001-32, com sede Rua Marquei de Abrantes.
92, Flanengo - Rio de Janeiro CEP 22.230-061 , neste ato representada por seu
representante legal FELIPE GUIMARÃES PINHEIRO, brasileiro, portador da cédula de
identidade Ro. 21 .334.143-1 - SSP-RJ, inscrito no CPF sob o Ro. 120.751 .137.42. residente e
domiciliado no Rio de Janeiro, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.
conforme Edital de Licitação mediante CONCURSO NO O1/2017. realizada de acordo com a
Lei Ro 8.666/93, à qual se sujeitam as partes contratantes tendo em vista o constante do
Processo Aünhisü'atino Ro 392.000.602/2017-CODHAB resolvem fimlar o presente
Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: '

\:

'+%

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1 .1 0 presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços técnicos profissionais
especializados de Arquitetura e Urbanismo para a elaboração de Anteprojeto, Prqeto Geral
para Aprovação e Prometo Executivo de Arquüetura, bem como os Projetos Complanentares

de cálculo estrutural e fundações; instalações hidráulico-sanitárias; instalaçoes elétricas. de
telefonia e de TV para 22 lotes localizados no Sol nascente nos endereços abaixo, a partir do
F)roleta dedarado vencedor no Gmpo 1, apresentado em nível de Estudo Preliminar, no
Concurso Do01/2017

Quadra 209 - Trecho - Conjunto B - Lote 41 .
Conjunto D - Lotes lO. 13, 16, 17. 18. 19, 20, 21. 22. 23 e 24.
Conjunto F - Lotes12.15 e18
Conjunto H - Lotes2.3,4,5,6.7e8.
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1.4 P'd"h"«;tMi'MPtoMP nte outros seMços pertinentes ao escopo ora
e:seopo do concurso e cuja execução tenha

1.5 A prestação dos sewiços objeto deste Contrato se fará por meio da emissão de
Ordens de Início de Sewíços, 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 CODHAB com as respectivas diretrizes de cada localidade.

serviços parciais

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

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA, PRAZO E REGIME DE EXECUÇÃO.

2.1 Para todos os fins e efeitos legais. o pnsente Contrato terá o Prazo de E)cecução de 90
dias corridos, desconsiderando o prazo de análise para aprovação nos órgãos competentes.

2.1 1 Após a análise dos píojetos a CONTRATADA terá um prazo máximo de 1 0 (dez)
dias coíüdos para cumprimento das exigências de sua competência. emüidas pe os
órgãos de aprovação, ou pela CONTRATANTE. a partir da data de emissão do
documento de exigência, podendo ocorrer penalidades/multas, por descumprimento
nãojustificado. ' '

2.1-2 A CONTRATADA não deverá repetir o mesmo erro (mesma exigência) 02 vezes.
podendo ocorrer penalidades/multas. com direito a contraditório e ampla defesa.

2.1.3 Caso a CONTRATADA não cumpra a uma mesma exigência por mais de uma
vez, esta deverá justificar o motivo e este deverá ser aprovado pelo Dacutor do
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contratuale/ou Comissão Executou, sob pena de descumprimento de cláusula

U
2.1.5 0 prazo de Vigência Contratual será de 06 (seis) meses contados a partir da
publicação do seu extrato em Diário Oficial, podendo ser prorrogado na folha da lei.

:S==: â=n;=n.:H==:=:==:=UU= =!=:;

considerados. justificados e comprovados pela CONTRATANTE serão devidamente

2.5 0 regime de execução dos sewiços é de empnitada por preço global.

(noventa e nes mü, eem reais e sessenta e qulatro cent
para até 200 lotes é de R$ 93.100,64TO

=:=nw==%'=;1==t'm'===n'= =:: =.1'1::==::=

3.2.1 20% (vinte por cento) de solicitação parcial dos sewiços do valor máximo do
contrato (RS 93.1 00,64 x 20%) totalizando R$ 1 8.620,1 3.
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3.2.2 0 saldo remanescente do contrato (80%) correspondente
multiplicado por 22 Iates objeto deste contrato. (R$ 74.480,50/178
replicações), totalizando R$ 9.205.45.

a 178 lotes e
: RS 418.42 x 22

3.2.3 Para as 22 repllcações o valor a ser pago pelo contento(itens 3.2.1 e 3.2.2) é
de R$ 27.825,59(vinte e sete mil. oitocentos e vinte e cinco reais, cinquenta e nove
centavos) confomie o cronograma de desembolso abaixo:

30% (trinta por cento) na assinatura do contrato

35% (trinta e cinco por cento) referente à entrega e à aprovação completa do Prometo

35% (trinta e cinco por cento) referentes à entrega e ao aceite pela CODHAB/DF, do
Prometo Executivo 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 encerrado e o Contratado

deverá receber o saldo restante do valor pela tabela do CAU referente aos 22 lotes, o que
daria R$ 74.293.10 - R$ 27.825,59(Valor recebido neste contento). 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
continuamlos o contrato. serão pagos a partir do saldo restante deste contrato (R$
93.1 00.64 - R$ 27.825,59). totalizando um valor de R$ 65.275.05 (sessenta e cinco mil.
duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos). que seriam entãodisüibuídos confomie
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 Gemi;

3.4.3 35% (trinta e cinco por cento) referentes à entrega e ao aceite pela CODHAB/DF.
do Projeto Executivo 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 BRASÍLIA S/A - BRB. Aplica-se apenas para empresas sediadas em Brasília e/ou
que tenha filial em Bmsília.

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

3.7 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar junto com as futuras as
certidões negativas do FGTS. INSS, GDF e da Justiça do Traalho(CNDD
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3.8 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de
executados ou implicará a aceitação dos mesmos.

responsabilidade pelos serviços

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
case, saá deduzido o valor correspondente ao componente. produto ou serviço nâo
desenvolvido. considerando-se. para este fím, os preços de cada um, discriminados na
planilha de orçamento contratual. confomie anexo ll B- resumo de orçamentos

CLÁusuLA QUANTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRiA

4.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentáría
1. Unidade Orçamentária: 28209

11. Programa de Trabalho: 1 6.451 .6208.1 968.31 97
111. Natureza da Despesa: 33.90.39
IV. FontedeRecursos:220

4.2 A Ordem de Serwíço 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 prometo de
arquitetura. conforme Nota de Empenho 2017NE00835, emitida em 22/09/2017. sob o
evento n.o400091. '

CLÁusutAQuiNTx-oAOAnANTiA

5.1 Em garantia à fiel e regular execução do presente ajuste, a CONTRATADA procederá ao
recolhimento relativo a 5%(cinco por cento) do valor da Ordem de Serviço, correspondendo
a R$ 1 .391,28(Um mil, trezentos e novena 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
das serviços.

5.3 A CONTRATANTE poderá descontar do valor da Garantia Contratual toda importância
que a qualquer título Ihe for devida pela CONTRATADA. '

5.4 A Garantia Contratual deverá ser complementada sempre que houver alteração do valor
contratual ou do prazo de vigência do contrato. '

CLÁUSULA SE)nA - DAS PENALIDADES E MULTAS

6 1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão
aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto Ho 2&851/2006, publicado no Diário

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 Ro8.666/93
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6.2 A cõtério da CODHAB poderão também ser aplicadas as demais penalidades a que se
referem os artbos 81. 86. 87 e 88. e seus incisos e parágrafos. da Lei Ro 8.666/93.

=À:.T=.=m== :===E.=.IS::l.Fi :'==;1;;.;:=::=:.=?.;:==:

l pelaCONTRATANTE;

gonsabilidade, os serviços recusados pela

=,===:==1.=.=1::='.=.U;=..= =5E.=

7.1.5.6 Obedecer às normas trabalhistas vigentes. no que concerne às contratações com
vínculo empngatício de seus empregados para a execução dos sewiços aqui contratados;
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EI C00HA' Companhia de Desewolvimento
Habitacional do Dis&ito Fedaal

Presidência

Contrato no063/2017
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Brasília, í25 de ailéi fode 2017.

W CODHAB/DF (CON'IRATANTD

/'+o*-C#Sr3
ilsonXaranhos

DiretQéPresidente

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB)

W CONTRATADA

Felipe Gulmarâes Pinheiro

Representante Legalda
L-ADU Semiços de Arquitetura LTDA ME

Testanunhas

l

2
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