
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONALDO DISTRITO FEDERAL

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 049/2018

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO
Nº  049/2018  –  CODHAB/DF  QUECELEBRAM  ENTRE  SI  A  COMPANHIA  DEDESENVOLVIMENTO  HABITACIONAL  DO
DISTRITO  FEDERAL  –  CODHAB/DF  E  O
SERVIÇO  NACIONAL  DE  APRENDIZAGEMINDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONALDO  DISTRITO  FEDERAL  -  SENAI,  NAFORMA ABAIXO:

Processo nº 00392-00005006/2018-90

Cláusula Primeira – Das Partes
A  COMPANHIA  HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  –  CODHAB,  empresa  pública,  dotada  depersonalidade jurídica de direito privado, com autorização legisla va de criação pela Lei 4.020, de 25de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estandovinculada à Secretaria  de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal-SEGETH,
inscrita no CNPJ/MF sob o no. 09.335.575/0001-30,  com sede no Setor Comercial Sul,  Quadra-06,Bloco “A”, lotes 13/14, 6º andar, Edi cio Sede da CODHAB/DF, Brasília/DF, neste ato representado por
seu Presidente, GILSON PARANHOS, brasileiro, viúvo, portador da cédula de iden dade no 305.776,expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF sob o no 119.788.561-72, residente e domiciliado em Brasília-DF, 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 o SERVIÇO NACIONALDE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL  – DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL - SENAI/DF,doravante  denominada  Contratado,  com  sede  no  SIA,  Trecho  03,  lote  225.  Edi cio  FIBRA,  1º
Pavimento, Brasília/DF,  CEP: 71200 – 030, Telefone: (61) 3362 6000, inscrito no CNPJ sob o número03.806.360/0001-73  e  Inscrição  Estadual  nº  07.411.170/001-26,  neste  ato  representado  por  seuDiretor  Regional,  Sr.  MARCO  ANTÔNIO  AREIAS  SECCO,  brasileiro,  divorciado,  portador  do  RG  n.3076720-9 SESP/PR e  inscrito no CPF/MF sob o  n.  530.158.949-00,  residente  e  domiciliado nestaCapital,  doravante  denominada  simplesmente  CONTRATADA,   conforme  Dispensa  de  Licitação,
realizada  de  acordo  com o  inciso  VII,  art.  29  da   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  ProcessoAdministra vo  nº  00392-00005006/2018-90  –  CODHAB  resolvem  firmar  o  presente  contrato,mediante as cláusulas e condições seguintes:
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Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos da Proposta (8925466), do Projeto Básico, baseada no incisoVII,  art.  29  da Lei  nº  13.303/2016,  c/c  art.  26  e  com as  demais  disposições  da Lei  nº  8.666,  de
21/06/1993.

Cláusula Terceira – Do Objeto
Contratação  de  pessoa  jurídica  especializada,  sem  fins  lucra vos,  para  prestação  de  serviços  de
capacitação profissional, para atender demanda do Programa Pro-Moradia e Programa de Aceleraçãodo  Crescimento  (PAC),  referente  ao  Projeto  de  Trabalho  Social  (PTS)  do  Setor  Habitacional  SolNascente, Trechos II e III, Ceilândia – DF, da caracterização do objeto do Projeto Básico,  e consoante  a
Proposta (8925466), que passam a integrar o presente instrumento.

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução
O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, segundo odisposto no inciso II art. 42 da Lei nº 13.303/2016.

Cláusula Quinta – Do Valor
 5.1. O valor total do contrato é de R$ 954.200,00 (novecentos e cinquenta e quatro mil e duzentosreais).
5.2.  No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrente daexecução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administração,  frete,  seguro  e  outros  necessários  ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária
6.1.  Os  custos  envolvidos  na  prestação  dos  serviços  objeto  deste  Contrato  são  provenientes  deconvênio com o Ministério das Cidades, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC,PRÓ MORADIA II, Contrato de Repasse nº 0262.225-34/2009, e tem como agente financeiro a CaixaEconômica Federal – CEF.
6.2 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: 28209
II – Programa de Trabalho: 16.482.6208.3010.0001
III – Natureza da Despesa: 33.90.39
IV – Fonte de Recursos: 135
6.3  –  O  empenho  é  de  R$  954.200,00  (novecentos  e  cinquenta  e  quatro  mil  e  duzentos  reais),conforme Nota de Empenho nº 2018NE00538, emi da em 13/06/2018, sob o evento nº 400091, na modalidade global.

Cláusula Sé ma – Do Pagamento
7.1. Os custos envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Projeto Básico são provenientes deconvênio com o Ministério das Cidades, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC,
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PRÓ MORADIA II, Contrato de Repasse nº 0262.225-34/2009, e tem como agente financeiro a CaixaEconômica Federal – CEF. O valor es mado dessa contratação é de R$ 1.800.960,00 (Hum milhão,
oitocentos mil e novecentos e sessenta reais).
7.2. A CONTRATADA apresentará relatório técnico financeiro e entregará na sede da contratante, noserviço de protocolo, até às 18 horas do 5° dia ú l do mês subsequente à realização dos serviços,contendo  os  cursos  ministrados  no  período,  relação  de  alunos  matriculados,  lista  de  presença,
apos la,  cópia  dos  cer ficados,  valor  por  aluno,  e  total  de  cada  curso  e  enviará  via  e-mail  aoResponsável Técnico e Executor do Contrato.
7.3.  A  CONTRATANTE  terá  07  (sete)  dias  úteis  para  análise  da  documentação  e  do  relatório.  Se
aprovado será encaminhado à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para análise e aprovação em até 10 diasúteis.
7.4. As parcelas serão depositadas à CONTRATADA em até 20 (vinte) dias úteis, após aprovação dorelatório pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL visto que somente após este procedimento que o recursoé liberado ao GDF, que efetuará o crédito na conta da CONTRATADA, desta forma a CONTRATADA
somente emi rá Nota fiscal/fatura após a aprovação do relatório pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
7.5.  A CONTRATADA deverá ter ciência da necessidade de cumprimento das metas es puladas emcada  a vidade.  No  caso  do  não  cumprimento  poderá  haver  GLOSA  parcial  ou  integral  do  valor
des nado à a vidade que não alcançou a meta mínima es pulada no projeto básico. A Glosa poderáocorrer a par r da análise da equipe técnica da CODHAB e/ou do agente financeiro (Caixa Econômica
Federal).
7.6.  Ressalta-se  que  o  Cronograma de  desembolso  é  uma  expecta va  traçada  de  acordo  com oplanejamento  do  projeto,  entretanto  os  valores  poderão  oscilar  de  acordo  com  a  execução  dosserviços, visto que o pagamento ocorre somente após execução, análise e aprovação dos relatóriospor parte da CONTRATANTE e do agente financeiro Caixa Econômica  Federal - CEF.
7.7. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
I – Cer dão Nega va de Débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedidapela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (Anexo  XI  da  Portaria  Conjunta  PGFN/RFB  nº  3,  de2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;
II – 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);
III – Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
IV – Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Posi va com Efeitos de Nega va, emi da
pelo Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011, visando acomprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho.
V -  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 ositens  "d" e "f" da Decisão nº 6118/2017 do TCDF (4729710);

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência
8.1. O prazo de execução dos serviços serão de 60 (sessenta) dias úteis, para cada turma de alunos,
das áreas de capacitação profissional objeto do Projeto Básico, que serão divididos em Turma “A” eTurma “B”, podendo ser acrescido e o contrato prorrogado por igual período, quando solicitado pelaCONTRATADA e com a anuência da CONTRATANTE, durante o transcurso dos trabalhos, na forma doar go 72, da Lei Federal n.º 13.303/2016.
8.2. Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente indicados na
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proposta, estes serão considerados como aceitos para efeitos de julgamento.
8.3. O contrato terá vigência pelo prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da data de suaassinatura.

 Cláusula Nona - Do Local de Prestação do Serviço
9.1.  Os  serviços  de  capacitação  profissional  deverão  ser  realizados  o  mais  próximo  possível  dasQuadras 100 e 501, do Setor Habitacional Sol Nascente, trechos II  e III, Ceilândia – DF, local onderesidem os  beneficiários  do  PTS  em  tela.  Caso  não  seja  possível,  excepcionalmente  poderão  ser
u lizadas as instalações do SENAI de Tagua nga.

Cláusula Décima – Das Obrigações da CODHAB/DF
10.1. Efetuar o pagamento dos serviços efe vamente executados, na forma ajustada.
10.2. Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato.
10.3. Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas econdições  contratadas,  registrando  as  deficiências  porventura  existentes,  devendo  comunicar,  por
escrito, à CONTRATADA para correção das irregularidades apontadas, com a maior brevidade possível.

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações  da Contratada
11.1.  Apresentar  documentação  que  comprove  estar  quite  com  órgãos  de  controle  e  registroprevidenciário e fazendário (federal, estadual e municipal).
11.2.  Apresentar  documentação  que  comprove  estar  em  dia  com  os  órgãos  reguladores  e  defiscalização das a vidades exercidas pela mesma.
11.3. Responsabilizar-se por todos os custos de mão de obra, encargos sociais trabalhistas, tributos,taxas e quaisquer outros, que incidam sobre a apresentação dos serviços a serem executados.
11.4. Manter durante toda a execução do Contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de prestação dos serviços e qualificações exigidas neste Projeto Básico.
11.5. Disponibilizar local e infraestrutura para realização de treinamento.
11.6. Ministrar a capacitação de acordo com as especificações con das neste Projeto Básico.                 
11.7. Fornecer material de apoio.
11.8. Fornecer, após 20 (vinte) dias após assinatura do Contrato, a definição didá ca, o planejamento /conteúdo programá co a ser ministrado e o material a ser apresentado e entregue no curso, para
aprovação da Contratante. O conteúdo deverá conter o programa detalhado no item 3.3 deste ProjetoBásico e seus subitens.
11.9. Informar diariamente à Contratante, por e-mail e ou WhatsApp, até às 10h, sobre ausência eatrasos dos alunos, referente o dia anterior.
11.10. Realizar avaliação dos cursos de capacitação, conforme norma vos da Contratada.
11.11. Emi r, de forma gratuita, cer ficados de conclusão, no final de cada curso, para cada um dosalunos  que  concluir  com  aproveitamento  a  capacitação  profissional,  conforme  os  norma vos  daContratada.
11.12. Enviar para a Contratante cópia dos cer ficados nominais de conclusão, listas de presença e asavaliações  das  capacitações  preenchidas  pelos  alunos,  junto  com  o  relatório  de  medição  após  o
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término de cada curso.
11.13. Designar um profissional que será o responsável pela coordenação dos serviços contratados.
11.14. Disponibilizar, no ato da contratação, instrutor (es) e monitor (es) alocado(s) aos serviços de
capacitação,  objeto  deste  Termo de Referencia,  com cer ficação profissional  emi dos por  órgãosoficiais públicos e/ou privados com competência para tanto.
11.15. Realizar os cursos descritos no item 3.3 deste Projeto Básico e seus subitens, no prazo máximo
de 06 (seis) meses, a par r da assinatura do Contrato.

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual
12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo, com
amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalizaçãofinanceira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares,
até o limite do respec vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades
O atraso injus ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a
Contratada  à  multa  prevista  no  Edital,  descontada  da  garan a  oferecida  ou  judicialmente,  semprejuízo das sanções previstas no  art. 83 da Lei 13.303/2016 e no que couber no art. 87, da Lei nº8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral, bem como inves r-se naposse de bens, alienar coisas, promover contratações para conclusão ou aperfeiçoamento de obras ouserviços.

Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão amigável
O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, ou seja, de comum acordo, bastando, para tanto,manifestação  escrita  de  uma  das  partes,  com  antecedência  mínima  de  60  (sessenta)  dias,  seminterrupção do curso normal da execução do Contrato.

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão
O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec voprocesso, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública
Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritosem Dívida A va e cobrados mediante execução na forma da legislação per nente, podendo, quando
for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

Cláusula Décima Sé ma – Do Executor
A CODHAB,  por  meio  de  resolução  da  presidência,  designará  um  Executor  para  o  Contrato,  quedesempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
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Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo devinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento no órgãointeressado, de acordo com o art. 60 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Décima Nona – Dos Casos Omissos
Os casos omissos serão dirimidos de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e, em especial, com aLei nº 8.666/93.

Cláusula Vigésima – Do Foro
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento
do presente Contrato.

“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, no telefone 0800-6449060.”

P/ CODHAB/DF:

GILSON  PARANHOS
Diretor Presidente

P/ CONTRATADA:                                                                                           

MARCO ANTÔNIO AREIAS SECCO
Diretor Regional SENAI/DF

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO AREIAS SECCO - RG n° 30767209
SESP/PR, Usuário Externo, em 10/07/2018, às 14:53, 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 12/07/2018, às 08:37, 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.
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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= 9127928 código CRC= AB08EA03.
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