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CONTRATO N' OO1/20T8 - DE PRESTAÇÃO

IHH'ü=UE?l:H
CONSTRUTORA EIRELI ME, PARA OS FINS

QUE ESPECIFICA.

Processo n'. 392-002.888/2017

condições seguintes:
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CODHAB
A CONTRATADAParágrafo Segundo

o Edital de CONCORRÊNao que dispõe
proposta. os termos deste contrata

392-002.888/2017Administrativo n'

Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federa

Presidência

deverá executar os serviços com estrita observância
PUBLICA - SRP na. 005/2017 e seus Anexos, sua

e os demais elementos constantes do Processo
coDHAB, que integram o presente instrumento,

independente de transcrições.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA deverá. ao executar os serviços, obedecer
rigorosamente à ordem dos endereços listados abaixo

4 1 Quadra OI conjunto 01 lote 5 Nova Petrópolis

14 1 Quadra OI conjunto 03 lote 17 Nova Petrópolis

1 5 1 Quadra OI conjunto 03 lote 1 8 Nova Petrópolis

1 6 1 Quadra OI conjunto 03 lote 19 Nova Petrópolis

1 9 1 Quadra OI conjunto 04 lote l Nova Petrópolis

20 1 Quadra OI conjumo 04 lote 2 Nova Petrópolis

21 1 Quadra OI consumo 04 lote 3 Nova Petrópolis

22 1 Quadra OI conjumo 04 lote 4 Nova Petrópolis

23 1 Quadra OI conjunto 04 lote 5 Nova Petrópolis

24 1 Quadra OI conjunto 04 lote 6 Nova Petrópolis

25 1 Quadra OI conjunto 04 lote 1 5 Nova Petrópolis

Nova Pet ópolis

31 1 Quadra OI conjumo 04 lote 21 Nova Petrópolis

)tes 12/13 - 71988-001 Brasília DF - www.codhab.df.gov.br - PRESIDÊNCIA - 61 3214-1 833
©



3 CODHAB ::=?;:=:;7::=:HIH:

'ãirãii;ã;;ãi'ãÚjup!!!1111Êg.
MlillEtilFlljEmill11111111=!!::! !

MlêiintilmiiEggiitiiBitexinn"K

@--«
M!!pB!!elw
m

Nova Petrópolis
Nova Petrópolis

Nova Petrópolis

Nova Petrópolis

Nova Petrópolis

Nova Petrópolis

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

"':?

f) Em nenhuma hipótese a contratada poderá impedir o acesso da fiscalização às obras

«, lãg;'RU:l'li:«=.:*=$iç'::';:;.:': ::":===:
identificadas ao longo da execução dos trabalhos

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/1 3 - 71988-001 Brasília DF - www.codhab.df.gov.br - PRESIDÊNC\A - 61 3214-1 833



de Desenvolvimento
do Distrito Federal

Presidência

os relatórios que deverão acompanhar os
ao término de cada etapa de

eletrânicas(e-mail), pareceres e
da Contratada ou fiscal(is) do contrato

contratual, a Contratada deverá entregar à
em mídia digital, juntamente com os laudos,

inerentes à obra executada

observância das Leis, Decretos, Portarias, Normas
e Instruções Normativas direta ou
inclusive por suas sub-contratadas e

da obra. a Contratada deverá

as Anotações de Responsabilidade

ao objeto do Contrato e especialidades
termos da Lei no 6496/1977. o documento ê

responsável técnico da obra, devendo a
as correspondentes taxas para registro no

j)

k)

1.

ii

de todos os impostos, taxas e demais

ou que vierem a incidir sobre o objeto do
definitivo da obrar

o certificado de matrícula relativo ao objeto do
o licenciamento da execução da obra, nos

Decreto no 3.048/1999;
do Trabalho, antes do início dos

à sua identificação e ao objeto

de Condições e Meio Ambiente de
pcMAT, de conformidade com a

Segurança e Saúde no Trabalho e
se necessário;

cumprimento de todas as disposições e
social e trabalhista em vigor,

ao pessoal avocado na obra objeto do

VI técnicas, além das normas e portarias sobre
os seguros exigidos em

condição de única responsável por
causar a pessoas físicas e

envolvidas na execução da obra

objeto do contrato; ente às práticas estabelecidas no Código de

do Distrito Federal;
às suas expensas à retirada de licenças. alvará,

obras e edificações

l\ A CONTRATADA deverá proceder

Fomecer e instalar acumeas Se obra, em obediência às posturas distritais, ao agente
financeiro e ao CREA-DF
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Desenvolvimento
do Distrito Federal

vens danos causadospossa

pessoais,
rpnnnnsabilidade

''""""""üHilhHSHH
ii A'' esentar Declaração de Vistoria, assinada por Responsável Técnico

a empresa, expressando inteiro conhecimento das condições a que

:gl R Ujl:lH:ll: g Ei:ll

'' S Hid
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u) A CONTRATADA responsabn zar"se-a por:únicas estatuídas no Decreto 92.1 00 de

lO.dez.1985, MARE;

os realizados e sua
solicitadas pela

FISCALIZAÇÃO e pelo Autor do projeto;

}
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iv. Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Governo do

da inobservância de quaisquer

ífica vigentes no DF. no que se

refere aos serviços contratados

=

v)

::"Ul::iBId;'=:H; ='=::H:,::
:;::= ::::= :=:::=':=:

trabalhonaindústriadaconstrução . o '.. . --, aa ---

iii. A CONTRATADA deverá atender à Lei n." b3 1'+ ae z'=.ue':. - '' ' v
relativa à segurança e medicina do trabalho

"4rt 762 - As empresas, de acordo com as rlormas a serem expedidas pe/o Ministério do
Tuba/ho, estarão obrigadas a manter serviços especia/izados em segurança e em NIBulç'''a

i:l,.n =,=:='1:;'=';=n«; '==ll?'T:;=;.z:.'''""::'::=1:''==:
estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas

iv. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

Caberá à CONTRATADA manter no canteiro de obras, material necessário à

prestação de primeiros socorros, guardado em local aaequaao, e a'iõ
cuidados de pessoas treinadas para esse fim; :. s de
A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras os equlpai I'c'-vo vc

materiais existentes no local da mesma; ento dos
A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes ue paga--'c''v '-

seguros quando da emissão da primeira fatura

€n
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A CONT

a)

3 CODHAB Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federa

Presidênc

RATANTE obr ga"seta nomear executor e/ou comissão executou do contrato a ser

atividades relacionadas no item XV.

b)

c)

rama físico financeiro. ntratual será de 02 (Dois) anos, podendo ser prorrogável por

Hg; :: :=:: =':=:\:::::==:'s,=:'='?::==;:'iJ:

ÍBH;-m!:::::::;=xecutados dentro do prazo de vigência do contrato

ceira.

e dezenove centavos).

1:111hB':=:ÇH==E::Hll: Ei $11B;=:=:,.;
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA . entes
As despesas decorrentes da execução deste contrato sao proceaenLes uu3 v''ra---ç--vu

Programa de Trabalho: 16.482.6208.3571 .o001 - Melhorias Habitacionais

Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

IRlilH: :m:':.:==';'sü?;m'='::=:='==:==':: ::

não tenha sido índen zado o dano provocado HAB/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 Contratadas

M$1$H#UHl$illB u;:
monetária. quando for o caso. haja multa por inadimplemento contratual, a mesma será

descontada do valor total do respectivo contrato

€n
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Presidência

i©?l#ÉUWUn;m.r=: ::!i:
perfeita execução dos serviços

desempenho de suas atividades

monetariamente, na forma da lei, se for o caso

$$H:g#$ãlBKMl!:l
lã l#lgbn
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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
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do Distrito Federal

DA SUBCONTRATAÇÃO

Básico, até o limite de 20% (vinte

do Contratante, ao qual cabe
técnica necessários para a

requisitos de habilitação
trabalhista
a responsabilidade integral da

realizar a supervisão e
perante o Contratante

ao objeto da

subcontratação

íimoniais concernentes ao objeto do
8.666/93.

com as normas jurídicas aplicáveis e.
ber a Lei n' 8.666/1 993.

em

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

O presente contrato será publicado no Diário
responsabilidade da CODHAB/DF.

Oficial do Distrito Federal sob a

CLÁUSULA DÉClforo de IBrA liDO isto to Federal para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes

llgg:l:ligll : *:: EgHl:l: lli l :=='':="'"
Z.,.Fà.,.J.,

GÜ éON Jc$É PAnANHOS
Presidente

P/ CODHAB/DF:

P/ CONTRATADA: ti:ÉiM'N N
Representante Legal

TESTEMUNHAS

l
2
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