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Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal

CONTRATO N' 093/2017 -- CODHAB/DF

CONTRATO NO 093/2017 -- DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL CODHAB/DF

E NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, PARA
OS FINS QUE ESPECIFICA.

Processo no. 392-000.1 70/2017

Pelo presente Instrumento, de um lado a COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL -
CODHAB, 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 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", no 50, 5o. andar, Edifício Sofra, Brasília/DF. neste ato
representado na pessoa de seu Diretor-Presidente GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA,
brasileiro, portador da Carteira de Identidade no 305.776-SSP/DF e do CPF n' 119.788.561-72,
residente e domiciliado nesta Capital, com autorização da Diretoria Executiva da CODHAB/DF, com

delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Património
e Contabilidade do Distrito Federal (Decreto no. 32.598/201 0) doravante denominada simplesmente
CODHAB/DF. e a empresa CONSTRUTORA NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. inscrita no
CNPJ/MF sob o n.o 04.326.648/0001-03, com sede em QS 09 Rua 120 Lote 20, sala 03 Aguas
Claras. CEP: 71 977-1 80 - Brasília - DF. Telefone: (61)3341-2646, neste ato representada por seu

Diretor como Representante Legal, LUCIANO NEVES GARCIA, brasileiro, casado, engenheiro civil,

portador da cédula de identidade n' 3230574-2898969, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF sob
o n' 829.768.561-68, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominada simplesmente

CONTRATADA, conforme Edital de Licitação mediante Concorrência N.o 03/2017, realizada de
acordo com a Lei n'. 1 3.303/201 6 (Estatuto de Responsabilidade das Estatais)e. no que couber, Lei

no. 8.666/93, à qual se sujeitam as partes contratantes tendo em vista o constante do Processo
Administrativo Ro 392-000.170/2017- CODHAB/DF resolvem firmar o presente contrato, mediante
as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para executar as obras de

14 (catorze) praças públicas localizadas na 5' Etapa do Riacho Fundo ll - Parque do Riacho.

O profeta PSG 048/12 (folhas 1 89 e 190 do Processo 392.000.170/2017), complementa o projeto de
urbanismo URB 031/12, registrado em cartório, no que diz respeito ao paisagismo das praças
definidas no referido prometo de urbanismo. Neste trecho que vai da Quadra QN 12D à QS03 CJ 08
estão as seguintes praças:
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Praça do Mulungu Coral
Praça do Jequitibá Rosa
Praça do Pau de Óleo
Praça da Sucupira Preta
Praça do lpê da Mata
Praça do Pau Pereira

O segundotrecho vai da Quadra QS 3 CJ09 à QS31, efoi criado através do prajeto URB 009/13. Nele
estão as seguintes praças

Praça do Jequitibá Vermelho
Praça da Sucupira Branca
Praça dos lpês
Praça da Sapucaia
Praça da Barriguda
Praça do Olho de Cabra
Praça do Tamboril da Mata
Praça do Angico

Parágrafo Primeiro - Caracterização dos serviços: A empresa contratada executará a construção
das praças públicas no Empreendimento Parque do Riacho Fundo 11, 5' Etapa, conforme Projetos
Técnicos de Paisagismo, Memorial Descritivo e Projetos das praças contidos nos Anexo 1, 11 e VI
respectivamente, bem como os serviços especificados em Planílha Orçamentária contida no Anexo
111 do Projeto Básico.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deverá executar os serviços com estrita observância ao que

dispõe o Edital de Concorrência R.o 03/201 7 e seus Anexos, sua proposta, os termos deste contrato
e os demais elementos constantes do Processo Administrativo no. 392-000.170/2017, que
integram o presente instrumento, independente de transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

A CONTRATADA obriga-se a:
1 . Nomear preposto para durante o período de vigencia do contrato, representa-lo na execução do
contrato;
2. Entende-se por preposto o profissional Responsável Técnico pela obra registrado no
CONSELHO e com vínculo comprovado com a contratada;
3. Somente executar as obras objeto deste Projeto Básico, devendo seguir exclusivamente os

projetos e especificações fornecidos, além de garantir a perfeita execução das obras, devendo
qualquer alteração só ter validade por meio de documento formal encaminhado pelo executor do
contrato à empresa contratada, acompanhado da devida justificativa quanto à sua alteração devendo
a Comissão executou do contrato mensurar possíveis aditivos ou glosas de material e mão de obra, e

solicitar um novo cronograma físico-financeiro e diagrama de Gatt.
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4. Elaborar o cronograma física-financeiro detalhado e apresentar à fiscalização em até 1 0 (dez )

dias corridos após assinatura do contrato, o qual será subemtido a aprovação da FISCALIZAÇÃOI

5. Elaborar o Diagrama de Gantt por especialidade apontando todos os caminhos críticos e
apresentar à fiscalização em até 05 (cinco) dias corridos após emissão da Ordem de Serviço;
6. Iniciar a obra somente após emissão da Ordem de Serviço pela FISCALIZAÇÃOI

7. Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início dos
serviços, de reunião de alinhamento de expectativas contratuais com a FISCALIZAÇÃO do contrato;
8. Garantir o pleno funcionamento e bom estado de conservação da obra e das peças;
9. Providenciar e manter a qualificação técnica adequada dos profissionais envolvidos no
fornecimento dos serviços contratados;
10. Corrigir, alterar e/ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços não
aprovados pela FISCALIZAÇÃO, conforme prazod definidos por esta;
11. Responder. por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaiquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE;
12. Cumprir o cronograma físico-financeiro da obra, devendo qualquer desvio em relação ao
cumprimento das etapas previstas, ser obrigatorieamente justificado previamente à Comissão
executou do contrato que deverá analisar a justificativa do atraso e aplicar a penalidade cabível, no

caso de justificativa inconsistente, ou aceitar a justificativa, atestar o pagamento somente dos
serviços efetivamente executados, mensurar possíveis aditivos ou glosas de material e mão de obra, e
solicitar um novo cronograma físico e Diagrama de Gantt;
13. Dar condições para que a fiscalização da obra por meio da Comissão Executou do contrato
possa vistoriar. acompanhar e fiscalizar a obra, devendo qualquer exigencía, modificações ou
solicitação de reparos exigidos pelo executor do contrato ser formalmente encaminhado à contratada

que deverá cumprir fielmente;
14. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos

ou imperfeições apontadas, poderá a Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja
por meios próprios ou de terceiros, transformando os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em dívida líquida e certa da Contratada;
15. Em nenhuma hipótese a contratada poderá impedir o acesso da fiscalização às obras objeto

deste Projeto Básico;
1 6. Comunicar formalmente à FISCALIZAÇÃO do contrato, se for o caso, modificações a serem
executadas na obra em função de falhas ou inconsistências detectadas de projetos, apresentar uma
solução preliminar, cabendo à FISCALIZAÇÃO do contrato analisar, avaliar e aceitar ou recusar a
proposta, bem como solicitar a correção e elaboração do projeto as built (como construído)l
17. A Contratada poderá utilizar recurso fotográfico digital para regístro da evolução das parcelas
da obra executadas, bem como, de possíveis anomalias porventura identificadas ao longo da
execução dos trabalhos.
1 8. Ao término do período de vigência contratual, a Contratada deverá entregar à CODHAB todo o

material fotográfico, em média digital, juntamente com os laudos, diário de ocorrências e demais
documentos inerentes à obra executada;
1 9. A Contratada será responsável pela observâncias das leis, decretos, portarias, normas federais

e/ou distritais, regulamentos, resoluções e instruções normativas direta ou indiretamente aplicáveis
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ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores sendo que, durante a
execução da obra, a Contratada deverá:
20. Providenciar junta ao ÁREA/DF ou conselho respectivo, em até lO (dez) dias corridos após
emissão da Ordem de Serviço, as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's referentes ao objeto

do Contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei Federal no 6496/1977. O documento é
necessário para os engenheiros responsáveis técnicos da obra, devendo a Contratada arcar com as
correspondentes taxas para registro no CREA/DF ou conselho respectivos
21. 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 definitivo da obra;
22. Obter junto ao INSS o certificado de matrícula relativo ao objeto do contrato para possibilitar o
licenciamento da execução da obra, nos termos do artigo 220 do Decreto no 3.048/1 999;
23. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à
egíslação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado na obra

objeto do contrato;
24 Atender às normas técnicas da ABNT e das concessionárias/ órgãos locais, 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 físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na execução da obra objeto do
contrato:
25. Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os
projetos técnicos, dos detalhes, das especificações e dos demais componentes integrantes da
documentação técnica fornecida pela CODHAB para a execução da obra e/ou serviços
26. Os quantitativos apresentados nas planilhas constantes no Anexo 111 deste Projeto Básico
deverão ser seguidos, devendo qualquer divergência ser justificada e comunicada à FISCALIZAÇÃO da

Contrato, cabendo a estas analisar a justificativa verificando a necessidade de aditivar ou glosar
material e/ou serviço
27. 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 desconhecimento entre os mesmos
28. A CONTRATADA deverá proceder às suas expensas à retirada de licenças, alvarás, e outros
documentos
29. Fornecer e instalar placas de obra, em obediência às posturas distritais, e ao CREA-DF
30. Providenciar. durante toda a execução da obra, adequada proteção dos pedestres, vizinhos e

das instalações existentes. de modo a garantir a estanqueidade dos trabalhos contra eventuais riscos,
transtornos e possíveis danos materiais e/ou pessoais, causados pela execução dos trabalhos,
ficando exclusivamente sob responsabilidade da CONTRATADA os custos e/ou despesas
provenientes dos possíveis danos causados;
31. 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. substituição, reparo e seguro, visando o andamento satisfatório da obra e/ou serviço e a
sua conclusão no prazo fixado em Contrato;
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32. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época própria, vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
33. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

34. Responsabilizar-se por qualquer ónus decorrente de desconhecimento, incompreensão,
dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto;
35. Apresentar cópia autenticada ou original dos seguintes documentos de comprovação de
regularidade no cumprimento de obrigações trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da
solicitação pelo CONTRATANTE:

a. Cópias do livro de regístro;

b. Cópias das carteiras de trabalho;
c. Certidão Negativa dos Débitos Salariais;
d. Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas;
e. Declaração de Inexistência de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à

Criança e ao Adolescente;
Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED;

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

empregadosl
Guia de recolhimento do INSS;
Gui de recolhimento do FGTS;

GFIP(com discriminação dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado)l
Listagem, assinada pelos empregados, comprobatória do pagamento do auxílio
alimentação e do vale-transporte.

36. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por:
37. Não observância das técnicas estatuídas no Decreto Federal n' 92.1 00 de 1 0/1 2/85, MARE;

38. Falta de execução global dos serviços executados;

39. Falta de segurança e perfeição das obras e serviços realizados e sua consequente demolição e
reconstrução solicitadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo Autor do projetot
40. Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Distrito Federal ou a terceiros;
41. Infrações e/ou multas decorrentes da ínobservância de quaisquer regulamentos ou legislação
específica vigentes no Distrito Federal, no que se refere aos serviços contratados;
42. Pela recuperação completa dos objetos em caso de intervenção/alteração durante a obra;

k

f.

g.

h.

SEGUROSE.ACIDENTE:

43. 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 de

44. A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as exigências das Normas Regulamentares (NR)
aprovada pela Portaria n' 3.214 de 08/06/1 978, e em especial a NR-1 8 que trata das condições e meio
ambiente de trabalho na indústria da construção.

obras
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45. A CONTRATADA deverá atender à Lei Federal n.o 651 4 de 22.1 2.77 - CLT, relativa 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

'AN 163 - Será obrigatória a constituição de Comlssãa Interna de Prevenção de Acidentes (CEPA). de
conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais
de obras nelas especificadas
46. Norma
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 l e ll desta norma. (aplicado
somente para empresas que possuam acima de 50 empregados)
NR-5 - A PIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com as

proporções mínimas estabelecidas na Quadro l desta norma. (Aplicado somente às empresas que para
execução do contrata. possuam acima de 50 empregados)'.
47. 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 tal fim;
48. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras os equipamentos de proteção contra

incêndio, na forma da legislação em vigor;
49. Para o caso de interesse da contratada em subcontratar, deverá a contratada solicitar
autorização da CODHAB para a especialidade pelo qual se pretende subcontratar conforme item 14
deste Projeto Básico;
50. A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, incompreensão dúvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer
ónus decorrente desses fatos;

51. Garantir as obras e serviços contratados pelo prazo de 05 (cinco) anos contados a partir do
recebimento definitivo do objeto contratual pela CODHAB, nos termos do artigo 61 8 do Código Civil de
20020

A CODHAB/DF obriga-se a
1. Caberá a Contratante nomear executor do Contrato a ser celebrado com a empresa com no

mínimo 01(um) titular e 01(um) suplente;
2. Expedir a Ordem de Serviço para cada etapa intermediária de obra prevista em cronograma
físico-financeiro;
1.2.1. Somente expedir Ordem de Serviço da etapa posterior quando a etapa anterior estiver
totalmente concluída ou quando da justificativa pela CONTRATADA quanto ao não cumprimento dos
serviços previstos no cronograma e mediante reapresentação de novo cronograma-físico financeiro
incluindo os serviços não cumpridos na etapa anterior, desde que aprovados pela FISCALIZAÇÃO;
3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas da CODHAB

quanto ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados do
CONTRATADO;

4. Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis
interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas;
5. Permitir acesso dos empregados do CONTRATADO às suas dependências. sempre.que

necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordadosl r8&
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6. Solicitar reparo, correção, remoção, substituição, alteração e/ou refazimento dos serviços não

aprovados pela FISCALIZAÇÃO
7. Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;
8. Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigências do contrato;
9. Comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato:

10. 0 processo, Projeto Básico, os projetos técnicos executivos, e as especificações técnicas
deverão ser repassados por inteiro à Comissão Executou do contrato antes da mesma assumir a

1 1 . Por meio da FISCALIZAÇÃO do contrato, desempenhar as atividades relacionadas no item 17

deste Projeto Básico;

obra

1 . A CODHAB deverá designar formalmente o(s) profissional (is) responsável (is) técnico (s) que

deverá(ão) responder pelas atribuições inerentes ao(s) fiscal(is) do contrato. titulares e suplentes, ao
exercício da ativldade 12(fiscalização de obra e serviço) estabelecida pela Resolução CONFEA no 21 8.

de 29 de junh de 1973, em conformidade com o artigo 67 da Lei n' 8.666/93. A estes caberá a
responsabilidade de acompanhar a execução do Contrato, aferir as medições das diversas etapas de
execução, em conformidade com a cronograma físico-financeiro, e emitir o termo de recebimento
provisório e definitivo de conclusão da obra
2. A CONTRATADA deverá arcar com os custos oriundos ao recolhimento no CREA-DF das taxas

relativas aos registros de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART.) dos responsáveis técnicos
pela obra.
3. Eventuais dúvidas durante o período de vigência contratual deverão ser dirimídas pela
fiscalização formalmente designada pela CODHAB.
4. Todos os ensaios e medições consequentes à análise técnica deverão ser devidamente
registrados em formulários específicos a serem encaminhados à fiscalização, do qual conste a data e
horário de realização(leitura), o nome do técnico executante, a assinatura da pessoa responsável e os
parâmetros e normas técnicas de referência
5. A Contratante realizará inspeções periódicas nas obras, a fim de verificar o cumprimento das

medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de
proteção individual e dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos
trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de
segurança e saúde no trabalho
6. A presença da fiscalização durante a execução da obra, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade
com a Contratada, que responderá única e exclusivamente pela execução do serviço, inclusive pelos
trabalhos executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor

7. Durante a execução do contrato, o fiscal do contrato poderá solicitar à Contratada 01 (uma) via

(ou cópia) das notas fiscais de simples remessa dos materiais e equipamentos por ela adlllyldos g
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que se constituam em parte do fornecimento; sendo que, no ato da entrega destes à Contratada no
canteiro de obras. o executor do contrato poderá supervisionar a conferência qualitativa e quantitativa,

com base nas especificações nos itens constantes da planilha de composição de custos e formação

de preços discriminados em Contrato
8. A supervisão realizada no ato da entrega da obra pela Contratada não se constituirá em aceite
ou recebimento a ser atestado pelo fiscal da CODHAB, muito embora, este goze da prerrogativa de
rejeitar parcialmente ou totalmente a obra, caso fique constatado que não corresponde às
especificações técnicas discriminadas em Contrato
9. Independentemente das ações de acompanhamento e controle da execução da obra, as
medições serão realizadas em conformidade com o cronograma físico-financeiro, com foco no
escopo das parcelas da obra efetívamente executadas, visando à plena e perfeita conclusão do objeto
contratual.

À FISCALIZAÇÃO fica assegurado o direito de
1 . Solicitar Diário de Obras, devidamente preenchido na obra;
2. Solicitar a retirada imediata da obra, do engenheiro, mestre ou qualquer operário que não

corresponda técnica ou disciplinarmente às exigências. (a efetivação desta medida não implicará em
modificação do prazo ou condições do Contrata);
3. Exigir o cumprimento de todos os itens das especificações;
4. Ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida
dentro de 48 (quarenta e oito) horas. a contar da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO

correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado, ou em material
posto na obra
5. Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA.

ou vice-versa, serão registradas no Diário de Obras, podendo ainda ser transmitidas por escrito, em
folha de papel ofício devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficará em poder da firma
CONTRATADA e a outra com a CONTRATANTE;

6. Para qualquer obra/serviço mal executado, a FISCALIZAÇÃO da CODHAB reservar-se-á o direita
mandar modificar, mandar refazer, substituir da forma e com os materiais que melhor Ihe convier, sem

que tal fato acarrete solicitação de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem
extensão do prazo para conclusão da obra;
7. No Diário de Obras deverão constar as anotações:

8. Pela CONTRA.[

a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) As consultas à FISCALIZAÇÃO;
c) As datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma fisíco-
financeiro aprovado;

d) Os acidentes ocorridos na execução da obra ou serviçal
e) As respeostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

f) A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da obra e/ou
serviço;

scs Q.õ Bloco A Lotes 12/13 - 71988-001 Brasília DF - www.codhab.df.gov.br - PRESIDÊNCIA - 61 3214-1802



[:] CODHAB
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal

Medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;
Interrupções no fornecimento de energia elétrica e /ou água;
Efetivo diário de operários presentes;
Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro

9. Pela FISCALIZAÇÃO

a) Preenchimento dos cabeçalhos;
b) Atestado da veracidade dos regístros previstos n item "a" anterior;
c) Juízo formado sobre o andamento da obvra /serviço. tenso em vista os projetos.
especificações, prazos e cronogramas;
d) Observações relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA NO Diário de Obrasl

e) Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência
simultânea para a Direção da CONTRATANTE;

f) Restrições que Ihe pareçam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou da
desempenho da CONTRATADA, seus prepostose sua equipes

g) Determinação de providências para cumprimento dos termos do Contrato, dos projetos e
especificações;
h) Aprovação das medições para faturamentol
i) Outros fatos ou observações cujo se torne conveniente ao trabalho da FISCALIZAÇÃO

1 0. Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade

e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas pelas normas da ABNT. das concessionárias
ou/órgãos locais, e por estas especificações;
10. Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, ser submetido à
apreciação e aprovação da FISCALIZAÇÃO da CODHAB, quer através do próprio material, quer através
de catálogos técnicos;
11. As amostras dos materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente

autenticadas por esta e pelo construtor, deverão ser cuidadosamente conservadas no canteiro de
obras até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo. a verificação de sua perfeita
correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

1 . 0 prazo da EXECUÇÃO DAS OBRAS será no máximo de 03 (três) meses corridos. contatos a
partir da emissão da Ordem de Serviço

2. O prazo para início das obras será de 05(cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem
de Serviço expedida pela CODHAB;
3. A CONTRATADA deverá apresentar em até 1 0(dez) dias corridos da assinatura do contrato, o

cronograma físico financeiro para análise e aprovação da fiscalização.
4. A CONTRATADA deverá apresentar em até 05 (cinco) dias corridos da emissão da Ordem de
Serviço, o Diagrama de Gantt apontando todos os caminhos críticos da obra
5. O prazo para execução dos serviços deverá obedecer às etapas do cronograma físico-
financeiro, devidamente aprovado pela fiscalização, devendo qualquer atraso e /ou desvio em re ação
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ao cumprimento das etapas previstas serem obrigatoriamente justificadas previamente à
FISCALIZAÇÃO do Contrato, que deverá analisar a justificatia do atraso, notificar, advertir ou aplicar a

penalidade cabível no caso de justificativa inconsistente, ou aceitar a justificativa, mensiurar possíveis
aditivos ou glosas de material e mão-de-obra, e solicitar um novo cronograma físico financeiro;
6. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL será de 12 (doze) meses, contados a partir da

publicação do extrato do contrato em Diário Oficial, podendo ser prorrogado, desde que atendido o
disposto no artigo 72, da lei federal no. 1 3.303/201 6.

Parágrafo Primeiro O prazo para execução dos serviços é de 03 (três) meses corridos, contado a

partir da emissão da ordem de serviço emitida pelo executor do contrato da CODHAB/DF, dentro da
vigência do contrato, acrescidos dos prazos de avaliação e eventuais correções, conforme
parágrafos abaixo
Parágrafo Segundo - Não estão incluídos no prazo de execução dos serviços os prazos de
avaliação pela equipe técnica; os prazos para eventuais correções e reavaliação pelo executor do
contrato da CODHAB/DF;

Parágrafo Terceiro - Sendo necessário e devidamente justificado, os prazos de execução dos
serviços, avaliação e correção das imperfeições, poderão ser alterados pela Comissão Executou do
Contrato, desde que respeitado o prazo de vigência do contrato.
Parágrafo Quarto - O prazo para execução do objeto deste contrato só admitirá prorrogação para
atendimento dos casos previstos nos incisos de l a IV, do g l o, observado o $ 2o do Artigo 57, da Lei
no. 8.666/93

Parágrafo Quinto - Os serviços serão executados dentro do prazo de vigência do contrato,
observando-se o cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

O valor total do presente contrato é de R$ 7.769.776,66 (sete milhões setecentos e
sessenta e nove míl setecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Parágrafo Primeiro Em período inferior a 01 (um) ano. os preços serão fixos e irreajustáveís, 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 1 0.1 92/2001. adotando-
se o INCC - Índice Nacional da Construção Civil da FGV

Parágrafo Segundo - O marco inicial para contagem da periodicidade de 01 (um) ana, 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 aditivos contratuais, deve-se manter a proporcionalidade da
diferença entre o valor global estimado pela Administração e o valor global contratado, de modo a
se garantir o desconto inicial da proposta(fator K), obsewado o art. 65, 5 l ', da Lei no 8.666/1 993'
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária

1.

11.

111.

6.2

Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110.9565 - Execução de Obras de Urbanização
CODHAB;
Natureza da Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações;

$l:Ug$$1:: :iz:mn!:fl m
emitidas em 14/1 2/2017, sob o evento Ro 400091, na modalidade global

CLÁUSULA SEXTA DO PAGAMENTO

O prazo para pagamento será de até 30 (Trinta ) dias corridos, contados a partir da data da
apresentação na Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações da Contratada, mediante crédito em conta corrente, em nome da
CONTRATADA, junto ao Banco de Brasília S/A - BRB

A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes

procedimentos:

Parágrafo Primeiro - 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,
atravésdeplanilhaememóríadecálculodetalhada. . . . , :....
1. 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 respectivo, desde que não

fique constatado atraso na execução dos serviços definidos como críticos.
2. Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar

comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.
- A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução
contratual, quando for o caso.

Parágrafo Segundo - A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir 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, indusive
quarto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência
legal
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No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíVeís. serão pagos apenas

os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa
subsequente
2. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratante não exime a Contratada de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços
executados

3. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada

l

Parágrafo Terceiro - O pagamento somente será efetuado após o "atesta', pela FISCALIZAÇÃO, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos no

1. 0 "atesta" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetívamente executados, bem como às
seguintes comprovações. que deverão obrigatoriamente acompanha-la
2. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF; Certidão Negativa da Previdência Social - CND), correspondentes ao mês da última nota
fiscal ou fatura vencida. quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual,
nominalmente identificados;

3. Da regularidade fiscal (Certidão conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais eà
Dívida Atava da União; Certidão Negativa de Débitos junto ao Distrito Federal), constatada através de
consulta "on-lhe" ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sítios eletrânicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n' 8.666, de 1 993; e

4. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura
que tenha sido paga pela Administração.

Edital

Parágrafo Quarto - 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
ónus para a Contratante.

Parágrafo Quinto - Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição.
deverão ser reapresentados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis
1. A fatura/nota fiscal deverá ser encaminhada e acompanhada de carta endereçada à
CODHAB/DF, Órgão responsável pela líberação do atestado de execução dos serviços

Parágrafo Sexto - Havendo rejeição da nota fiscal/fatura, motivada por erro ou incorreção, o prazo
de pagamento passará a ser contabilizado a partir da data de sua reapresentação.

Parágrafo Sétimo - A CODHAB/DF não autorizará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de
paga ou relevada a multa que porventura Ihe tenha sido aplicada ou ainda, enquanto não tenha s do

indenízado o dano provocado. r/\$
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Parágrafo Oitavo - Nestas hipóteses a CODHAB/DF efetuará a retenção/desconto do valor da multa
na seguinte ordem: 1) no valor da garantia depositada; 2) no valor das parcelas devidas à
Contratada; e 3) mediante procedimento administrativo ou judicial de execução

Parágrafo Nono - Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da administração, a

parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do
efetivo pagamento de acordo com a variação "pro rata tempore" do INPC.

Parágrafo Décimo - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação, qualquer obrigação que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem

que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária, quando for o
caso

Parágrafo Décimo Primeiro - Caso haja multa por inadimplemento contratual, a mesma será
descontada do valor total do respectivo contrato.

Parágrafo Décimo Segundo - Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta online ao SICAF e,
se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da
Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o
fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto. a adoção das
providências tendentes ao sancíonamento da empresa e rescisão contratual.

Parágrafo Décimo Terceiro - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n' 1.234, de ll de janeiro de 2012, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n' 8.212, de 1 991

1 . Quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto
na Lei Complementar n' 1 1 6, de 2003, e legislação aplicável.
2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 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 artigo 6' da Instrução Normativa RFB n' 1.234, de ll dejaneiro
de 2012l

Parágrafo Décimo Quarto - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito.
mediante depósito em conta corrente, no Banco de Brasília S/A - BRB.

Parágrafo Décimo Quinto - Será considerado como data de pagamento, o dia em que constar como
emitida a ordem bancária para pagamento.
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CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES E MULTAS

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente contrato, serão
aplicadas as penalidades estabelecidas no Edital de Concorrência n' 03/2017 e seus Anexos, bem
como as constantes dos seguintes Decretos:
D publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no. 1 03 de 31 de maio de

2006, pag. 05 e 07, cado no Diário Oficial do Distrito Federal de
1 3/julho/2006 (1 8 alteração), Deçlela2Z:gé9Z2Q96. publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de
1 5/agosto/2006 (2' alteração), que regulam a aplicação das sanções administrativas previstas na
Lei Federal n'. 1 3.303/201 6 (Lei de Responsabilidade das Estatais) , e na Lei federal n'. 8.666/1 993.

no que couber.

CLÁUSULA OITAVA DO ACOMPANHAMEN'ro. AVAL-cAçÃO E APROVAÇÃO

A CODHAB/DF designará Comissão Executara de no mínimo 01(um) titular, 01(um) suplente

e 01 (um) membro, formada por técnicos da CODHAB, para o presente contrato com a incumbência
de supervisionar, fiscalizar e acompanhar sua execução, na forma do Artigo 67 da Lei no. 8.666/93.
Esta supervisão não exime a CONTRATADA da total responsabilidade pela perfeita execução dos

serviços, ficando os Orgãos da Estrutura Orgânica desta Companhia no dever de prestar à equipe
designada o apoio que ela vier a requisitar para o desempenho de suas atívidades.

CLÁUSULA NONA - DA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os fiscais da obra aferirão as medições de serviço por meio de vistoria da obra e
conferência dos dados inseridos na Planilha de Levantamento de Serviços (PLS), ao término de cada

etapa intermediária, conforme cronograma físico-financeiro, atestando as notas fiscais emitidas e
encaminharão à Diretoria Financeira da CODHAB.

Parágrafo Segundo - As medições serão realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a
critério da Administração com base no cronograma aprovado, contados a partir do início efetivo dos
serviços, considerando os serviços efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente no
período. Entendem-se como serviços concluídos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados
peia FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo estipulado.
Parágrafo Terceiro - Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros,
deverão ser considerados na composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma,
considerados na medição.

CLÁUSULA DÉCIMA DA ORDEM DE SERVIÇO E LOGÍSTICA DE ATUAÇÃ0 EM OBRA

Parágrafo Primeiro - A empresa contratada poderá iniciar os trabalhos, somente após o recebimento
da Ordem de Serviço - OS;

Parágrafo Segundo - A Ordem de Serviço somente poderá ser emitida após apresentação de toda
documentação necessária para o início dos trabalhos, tais como:
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Apresentação do cronograma físico-financeiro pela CONTRATADA para análise e aprovação da
fiscalização.
2. Alvarás e licenças que se fizerem necessárias para dar início às obras, sendo os custos para
obtenção das documentações de exclusividade da CONTRATADA;
3- A FISCALIZAÇÃO deverá emitir uma Ordem de Serviço para cada etapa de obra prevista em
cronograma físico-financeiro, sendo considerado como etapa de obra o conjunto de serviços a serem

prestados para cada medição.
Parágrafo Terceiro - A empresa contratada deverá apresentar em até 05 (cinco) dias corridos a
contar da emissão da Ordem de Serviço, os engenheiros responsáveis técnicos que coordenarão,

supervisionarão e oríentarão diariamente todos os trabalhos a serem executados ao longo do
Contrato. bem como seus substitutos eventuais

Parágrafo Quarto - A Contratada deverá manter no local do serviço um diário de ocorrências, com
páginas numeradas em 03 (três) vias, sendo 02 (duas) destacáveis, contendo o regístro de fatos
normais do andamento dos trabalhos, como: entrada e saída de equipamentos, trabalhos em
andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de obra, inclusive para as
atividades de suas subcontratadas. Não obstante, a Contratada também se obriga a manter em
arquivo a disposição da fiscalização, o registro de fatos e comunicações que tenham implicação
contratual, como: modificações de projeto. conclusão e aprovação de trabalhos e etapas de
montagem, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e
plano de execução dos trabalhos, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e
fiscalização. Toda documentação deverá ser repassada quinzenalmente em forma de relatório para
aos fiscais da obra. formalmente designado pela Contratante.

Parágrafo Quinto - A execução da obra contratada será planejada e controlada através do
cronograma físico-financeiro e Diagrama de Gantt que demonstre as etapas de caminho crítico, a ser
elaborado pela CONTRATADA e submetido à FISCALIZAÇÃO da CODHAB em no máximo 05 (cinco)
dias úteis após a líberação da Ordem de Serviço, para aprovação.

Parágrafo Sexto - A programação da execução integral do serviço contratado deverá ser previamente
submetida à fiscalização para aprovação, em particular, o cronograma com as datas de execução dos

trabalhos que eventualmente implicarem em deslígamento parcial ou total da energia, abastecimento
de água, barulho, poeira, etc. Nestes casos, os transtornos deverão ser comunicados inclusive aos
moradores, vizinhos e indivíduos díretamente afetados pelos trabalhos

Parágrafo Sétimo - Durante a execução do serviço, a Contratada deverá
1 . Submeter previamente à aprovação da fiscalização

1.1 Até 05 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o projeto de mobilidade. definindo o
contingenciamento de pessoal e equipamentos, bem como dispor o cronograma, plano de execução
dos trabalhos e Diagrama de Gantt apontando as etapas definidas como caminho crítico.
1.2 Eventuais ajustes no cronograma e plano de execução da obra ao longo dos trabalhos, de
modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.
1 .3 Todos os materiais e métodos executivos a serem aplicados

1 .4 Qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução

1.5 0s protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados na construção

objeto do contrato. /®.l

l

da obra

\.
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2. Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução da obra, como
água, esgoto, energia elétrica e telefones, sem ânus adicionais à CODHAB.
3. Manter instalações, empregados, ferramentas e equipamentos em número, qualificação e
especificação adequados ao cumprimento do contrato no local do serviço.
4. Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estqam em tempo
hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano
de execução do serviço objeto do contrato.

Alocar os recursos necessários à administração e execução do serviço, inclusive os destinados

ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrato

6. Executar os ajustes nas parcelas concluídas do serviço ou em execuções determinadas pela
fiscalização.
7. Comunicar imediatamente à fiscalização, qualquer ocorrência de fato anormal ou
extraordinário que ocorra no local dos trabalhos.
8. Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do
local da obra, programando adequadamente as atividades executivas
Parágrafo Oitavo - Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente observados pela
Contratada, antes e durante a execução da obra, devendo a mesma relatar à fiscalização qualquer
eventual incoerência. falha ou omissão, porventura constatada quando da sua interpretação.

Parágrafo Nono - Nenhum trabalho adicional ou modificação poderá ser efetivado pela Contratada
sem a prévia e expressa autorização formal da fiscalização, respeitadas todas as disposições e
condições estabelecidas no contrato.

Parágrafo Décimo - Todas as eventuais modificações no projeto durante a execução das etapas dos
serviços serão documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e complementações dos
elementos integrantes do projeto, incluindo-as em seus laudos

Parágrafo Décimo Primeiro - A Contratada ficará obrigada a cumprir integralmente o objeto deste
Projeto Básico, respeitando-se as quantidades e valores unitários constantes nos projetos,
especificações técnicas e planilhas orçamentárias fornecidas.

Parágrafo Décimo Segundo - Não serão admitidas modificações em projeto ou obra sem a prévia
formalização de consulta ao Engenheiro ou Arquiteto Fiscal, e emissão do correspondente Termo
Aditivo ao Contrato, suprimindo e/ou acrescendo serviços/itens, e da Nota de Empenho, quando for o

Parágrafo Décimo Terceiro - Caberá à Contratada manter no canteiro de obra medicamentos básicos
e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que eventualmente ocorram durante a
execução dos trabalhos nos termos da NR 1 8

Parágrafo Décimo Quarto A Contratada fornecerá a seus empregados todos os equipamentos de
proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como:
capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, avental de couro para solda, luvas e
mangas de proteção, luvas e botas de borracha ou com biqueira de aço, cintos de segurança, e demais

equipamentos em conformidade com a natureza dos trabalhos em execuçãol
Parágrafo Décimo Quinto A Contratada manterá organizada, limpa e em bom estado de higiene as

instalações do canteiro de obra, especialmente as vias de circulação, passagens. escadarias,

5

caso

y\
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refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e
detritos em geral;
Parágrafo Décimo Sexto - A Contratada deverá sinalizar com placas de advertência, cones. faixas de
alerta e interdição, os locais em que a execução dos serviços estiver próxima de locais de circulação

de pessoas ou veículos;
Parágrafo Décimo Sétimo - A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não

prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, não obstruir portas e acessos;
Parágrafo Décimo Oitavo - Caberá à Contratada comunicar à fiscalização e, nos casos de acidentes
fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente
que ocorrer durante a execução da obra, inclusive princípios de incêndio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Para as etapas intermediárias, a aceitação dos serviços estará condicionada à
apresentação e aceitação da planilha de medição dos serviços, ao preenchimento e assinatura do
diário de ocorrência de obras, e à perfeita execução dos serviços segundo os projetos e
especificações fornecidos de acordo com as etapas do cronograma físico-financeiro, vistoriadas e
aprovadas pela Comissão executou do contrato.
Parágrafo Segundo - Para o Aceite da obra concluída, a aceitação dos serviços deverá seguir as
seguintes premissas

9. Concluída a obra, a CONTRATADA deverá solicitar, por escrito e dentro de 05 (cinco) dias úteis,
seu Aceite Provisório;

1 0. O Aceite será efetuado pela FISCALIZAÇÃO do Contrato designada pelo Diretor-Presidente da

1 1 . As pendências relatadas pela FISCALIZAÇÃO deverão ser sanadas pela CONTRATADA em 30
dias corridos, ficando a liberação da fatura condicionada ao cumprimento de tais pendências.

12. O termo de Aceite definitivo será emitido em até 90 (noventa) dias corridos da emissão do
termo de Aceite Provisório, desde que atendidos todos os apontamentos registrados pelos fiscais,
dirímidas todas as dúvidas e equacionadas todas as pendências verificadas nas etapas de execução,

observado o disposto no Art.69 da Lei na. 8666/93 e republicado no DOU de 06/07/94.
1 3. A CONTRATADA, para as demais pendências, terá um prazo máximo de 07 (sete) dias corridos,
para realizar a manutenção e resolver a pendência, após a solicitação da comissão executou do
contrato designada, que em caso excepcional poderá estender esse prazo;
14. Com a emissão do Termo de Aceite Definitivo, fica estabelecido, a partir da data de sua
emissão. o compromisso da CONTRATADA com o cumprimento do prazo irredutível de 05 (cinco)
anos, mencionados no artigo 61 8, capot e parágrafo único - do Código Civil Brasileiro de 2002.
'Art. 618. - Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro
de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de cinco anos. peia solidez e segurança
do trabalho. assim em razão dos materiais. como do solo".

Parágrafo único. Decaíra do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação

contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias ao aparecimento do víb/o ou defeito. " /:;$$1h

EITE

CODHAB
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15. Após o Aceite Provisório da obra, a CONTRATADA responderá pelas garantias integrais e
quando necessário dará manutenção, sem qualquer ónus e sem prejuízo do que prevê a legislação
específica:

LIMPEZA

1. A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo as
instalações, equipamentos e aparelhos apresentarem perfeito funcionamento.
2. Todas as instalações deverão estar definitivamente ligadas;
3. Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela CONTRATADA;
4. A obra será entregue com o terreno externo perfeitamente regularizado e retiradas inclusive, as
construções relativas ao canteiro, consideradas de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA GARANTIA

Obriga-se a CONTRATADA a recolher, como garantia da execução do objeto contratado
importância correspondente a 5%(cinco por cento) do valor global da proposta. nos termos do art. 70
da Lei n' 1 3.303/201 6, em uma das seguintes modalidades:

1 - caução em dinheiro ou títulos públicos, com registro na SELIC;
11 - seguro-garantia; ou
111 - fiança bancária
Parágrafo Primeiro - A garantia ora prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a
plena execução do contrato firmado entre a empresa e o agente financeiro. Quando a garantia for
realizada em dinheiro, a mesma deverá ser atualizada monetariamente, de acordo com a legislação

em vigor
Parágrafo Segundo A lícítante contratada tem o prazo de 1 0 (dez) dias corridos, a partir da data da
assinatura do contrato firmado, para efetivar a prestação da garantia e apresentar o comprovante

respectivo
Parágrafo Terceiro - Para corrigir eventuais imperfeições verificadas na execução do contrato ou no
caso de sua rescisão por culpa exclusiva da empresa, a CODHAB/DF poderá utilizar-se da garantia,
revertendo-a efetiva e definitivamente a seu favor, na sua totalidade ou pelo saldo que apresentar, sem

prejuízo das perdas e danos apurados.
Parágrafo Quarto - A contratada se compromete a repor ou a completar a garantia na hipótese de
utilização parcial ou total, no prazo de 1 0 (dez) dias úteis, a partir da data em que for notificada pela
CODHAB/DF, mediante correspondência entregue com contra recibo.

Parágrafo Quinto - Em se tratando de fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa
renúncia pelo fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro
Parágrafo Sexto - Em se tratando de caução em títulos da dívida pública, estes devem ser emitidos
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 económicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda, de acordo com o estabelecido pela Lei n.o 11.079, de 30 de
dezembro de 2004.

l
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Parágrafo Sétimo - Os depósitos para garantia serão obrigatoriamente efetuados no BRB Banco de
Brasílía, à ordem do Diretor-Presidente da CODHAB/DF, conforme estabelecido no Decreto n.o 93.872/
1986

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA RESCISÃO DO CONTRATO

A CODHAB/DF poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses autorizadas pelo
artigo 79, inciso 1, da Leí no. 8.666/1993, Justificando o motivo e assegurado à CONTRATADA o
direito ao contraditório e à ampla defesa, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências

determinadas pelo artigo 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções
estabelecidas neste contrato.

Parágrafo Único O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação
judicial ou extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA, direito à indenízação de qualquer espécie,
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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CODHAB/DF

A CONTRATADA reconhece os direitos da CODHAB em caso de rescisão administrativa

prevista no artigo 77, da Lei no. 8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
Parágrafo Primeiro - Para fins de eventual subcontratação fica estipulado o limite de até 20% (vinte

por cento) do valor atribuído ao contrato.
Parágrafo Segundo - 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 ocupantes de cargo comissionado na
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Parágrafo Terceiro - Será obrigatória que a contratada para utilizar o mecanismo de subcontratação
solicite previamente autorização à CODHAB, para o quantitativo e para as partes do objeto que se
pretenda subcontratar.
Parágrafo Quarto - 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.
Parágrafo Quinto - Ao utilizar a subcontratação de serviços. a contratada não será isenta de suas
responsabilidades contratuais e legais.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DIREITOS PATRIMONIAIS

A CONTRATADA cederá à CODHAB/DF os direitos patrimoniais
Contrato, na forma estabelecida no Artigo 80 da Lei no. 1 3.303/201 6

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e, em

especial, com a Lei Ro. 8.666/93

CLÁUSULA OÉCIMA OITAVA - OA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - 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 em 03 (três) vias de igual forma
e teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas, que também assinam

Brasília-DF, .Z 2, de dezembro de 2017

concernentes ao obieto doe Jenncerne

P/ CODHAB

a
LUCIANO NEVES GARCIA

Pela CONTRATADA:

Diretor

Nome:
CPF:

Testemunhas:
Nome
CPF:
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