
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

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

CONTRATO Nº 047/2018 – CODHAB

CONTRATO  Nº  047/2018  –  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  CELEBRADO  ENTRE  A  COMPANHIA
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB E VITÓRIA LICITAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI, PARA OSFINS QUE ESPECIFICA.
PROCESSO: Nº 00392-00005219/2018-11

A COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL  –  CODHAB,  empresa  pública,  dotada de  personalidade jurídica  de direito  privado,  com autorizaçãolegisla va de criação 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 SCS Quadra 06 Bloco A Lotes13/14, Ed. Sede da CODHAB/DF  – 6º andar – CEP 70.036-918 – Brasília/DF, neste ato representado na pessoa de seu Diretor-Presidente GILSON JOSÉ PARANHOSDE PAULA E SILVA, brasileiro, portador da Carteira de Iden dade nº 305.776-SSP/DF e do CPF nº 119.788.561-72, residente e domiciliado nesta Capital, comautorização da Diretoria Execu va da CODHAB/DF, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal (Decreto no. 32.598/2010) doravante denominada simplesmente CODHAB/DF, e a empresa VITÓRIA LICITAÇÕES E COMÉRCIOEIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.005.322/001-91 com sede na Rua 77, nº. 249 Sala 03 Centro, CEP: 74.055-090 Goiânia - GO, neste ato representada porsua Procuradora, Ana Flávia Mota Ferreira, portadora Carteira de Iden dade nº 3.470.466 DGPC/GO e CPF nº 777.134.001-68, residente e domiciliada na Rua209-A, nº 1.405, Edi cio Los Angeles, Apto. 211-B Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.640-135, Goiânia - GO doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
conforme Edital de Licitação Pregão Eletrônico Nº 013/2018, realizada de acordo com a Lei nº 13.303/2016 e no que couber a Lei nº 8.666/1993, à qual sesujeitam as partes contratantes tendo em vista o constante do Processo Administra vo nº 00392-00005219/2018-11 – CODHAB resolvem firmar o presentecontrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto deste Contrato é o fornecimento e instalação de brinquedos para playground, com entrega programada e parcelada.

1.1.1 Compõem cada um dos dezoito playgrounds (instalados) -  Caracterís cas: Feito em eucalipto tratado roliço, para instalação numa área de 15 metrosde diâmetro com piso emborrachado sob concreto. Os seguintes brinquedos inclusos no mínimo: 01 casa panorâmica com cobertura e ponte e ainda com 01gangorra, 01 cavalinho, 01 escorregador, 01 cesta de bebê, 01 escada com dois corrimãos, 01 rampa de escalar e 01 conjunto de balanço acoplado ao
brinquedo, com dois balanços, e 04 bancos ao redor da praça (para adultos e/ ou responsáveis).

1.2. As informações complementares sobre o objeto são aquelas discriminadas no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2018, a
Proposta Comercial da empresa, conforme documento SEI nº 8897694 vinculado a este Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. O contrato será executado de forma indireta, em regime de empreitada por preço GLOBAL, segundo o disposto no inciso II, art. 42 da Lei nº 13.303, de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1. O valor total do presente contrato é de R$ 210.747,96 (duzentos e dez mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
Os preços serão fixos e irreajustáveis até um ano de vigência deste contrato. Após este período será reajustado com base na variação do Índice Nacional dePreços ao Consumidor Amplo - IPCA.
4.1 O marco inicial para contagem da periodicidade de 01 (um) ano, para efeito de reajuste/repactuação será a data da assinatura deste Contrato.
4.2 O marco inicial para cálculo do índice de reajuste será a data da apresentação da proposta no processo licitatório.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato são procedentes dos orçamentos informados abaixo:
Programa de Trabalho: 16.451.6208.1110.9565 – Execução de Obras de Urbanização;
Natureza da Despesa: 44.90.52 – Material Permanente;
Fonte de Recursos: 135 – Operações de Crédito Internas;
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Nota de Empenho: 2018NE00525 – Data: 11/06/2018

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. Para efeito de pagamento, a futura CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

Cer ficado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lein.º 8.036/90);
Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br),  em cumprimento à Lei nº 12.440/2011.  Visando comprovar a inexistência de
débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho;
Cer dão Nega va de Débitos Rela vos aos Tributos Federais;
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 aregularização da situação de acordo com os itens  "d" e "f" da Decisão nº 6118/2017 do TCDF (4729710);

6.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par r da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que o documento de cobrança estejaem condições de liquidação de pagamento, com o devido atesto do executor do contrato, na medida em que for cumprido o subitem 10.1.
6.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números do Banco, Agência e Conta Corrente do fornecedor,descrição do objeto fornecido.
6.4. As faturas com valores superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverão ser liquidadas mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente no Banco de
Brasília S/A – BRB, conforme estabelece  o "caput" do art. 6º do decreto Distrital 32.767/2011, exceto os pagamentos a empresas de outros Estados da federaçãoque não mantenham filiais e/ou representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado (Inciso III do Parágrafo Único do art. 6ºdo referido Decreto)  .  Nos demais casos,  a liquidação das faturas se  dará por  meio de Ordem Bancária creditada em conta corrente indicada pela futuraCONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
7.1. Os brinquedos para playground descritos neste Termo deverão ser entregues à Contratante no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a par r da assinaturado instrumento contratual e/ou da disponibilização dos endereços de entrega pela Contratante, prevalecendo a data do evento que ocorrer por úl mo;
7.2. A entrega parcelada depende da data de conclusão da construção das praças, que está prevista para julho do corrente exercício.
7.3. Os brinquedos para playground deverão ser entregues e instalados no endereço informado pela Contratante (praças públicas), dentro dos prazos definidos.
7.4. O transporte, a entrega e a instalação dos brinquedos para playground, objeto deste Termo, são de responsabilidade da futura Contratada e deverão serentregues  conforme quan ta vos  e  endereços  das  praças  a  serem informados à  futura  Contratada pela  Contratante,  após  a  celebração  do  instrumentocontratual;
7.5. Fica assegurado à Contratante o direito de rejeitar os brinquedos para playground entregues em desacordo com as especificações e condições deste Termode Referência, do Edital e do instrumento contratual, ficando a futura Contratada obrigada a subs tuir e/ou reparar os itens irregulares, no prazo de até 30 dias;
7.6. Caso a subs tuição dos brinquedos para playground não ocorra no prazo determinado, estará a Contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à
aplicação das sanções previstas neste Termo.
7.7. O aceite ou aprovação dos brinquedos para playground pela Contratante não exclui a responsabilidade civil nem a é co-profissional do fornecedor por víciosde  quan dade  ou  qualidade  dos  brinquedos  para  playground  ou  disparidades  com  as  especificações  estabelecidas  neste  TR  e  seus  anexos,  verificadas
posteriormente, garan ndo-se à Contratante as faculdades previstas no Art. 18 da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
7.8. O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses contados a par r da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação
vigente caso o objeto não seja concluído.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1. A CONTRATADA obriga-se a:

8.1.1. Promover a entrega dos materiais dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos, observados, especialmente, prazo, local, instalação e
condições propostas na licitação e no Termo de Referência e de acordo com as especificações de montagem do fabricante, sem quaisquer ônus adicionais para aCONTRATANTE;

8.1.2. Não transferir, a outro, as responsabilidades assumidas sem prévia anuência do CONTRATATANTE;
8.1.3. Responsabilizar-se por todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive fretes desdea origem até sua entrega no local de des no;
8.1.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CODHAB/DF;
8.1.5.  Manter  os  seus  empregados  iden ficados  por  crachá,devendo  subs tuir  imediatamente  qualquer  um  deles  que  seja  considerado

inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CODHAB/DF;
8.1.6. Comunicar à Gerência de Suporte Operacional da CODHAB/DF qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento dosmateriais e prestar os esclarecimentos cabíveis;
8.1.7. Manter, durante o fornecimento, em compa bilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçãoexigidas na licitação.
8.1.8.  Entregar  a  Nota  Fiscal/Fatura  na  CODHAB/DF  juntamente  com o Cer ficado de  Regularidade  do  FGTS,  Cer dão Nega va de  Débitos
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Trabalhistas, Cer dão Nega va de Débitos Rela vos aos Tributos Federais e a Cer dão Nega va de Débitos da Secretaria de Estado de Fazenda do DistritoFederal.
8.1.9. O descumprimento, injus ficado do prazo fixado, do Item acima para a entrega de mercadorias e bens acarretará em multa pecuniária,ficando a futura CONTRATADA sujeito às penalidades previstas na Lei federal 8.666/93 eLei federal 13.303 de 30 de junho de 2016 (Lei das Estatais).
8.1.10. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente aterceiros ou à empresa pública ou sociedade de economia mista, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
8.1.11.  A  inadimplência  do  contratado  quanto  aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e  comerciais  não  transferirá  à  CODHAB/DF  qualquer  

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.
8.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

8.2.1. Emi r Nota de Empenho (NE) em favor da futura CONTRATADA.
8.2.2. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela futura CONTRATADA.
8.2.3. Requisitar somente o po de material objeto do presente Termo de Referência.
8.2.4. Efetuar o pagamento à futura CONTRATADA mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo executor e, das cer dões deregularidade fiscal e trabalhista (GDF, UNIÃO, FGTS e CNDT da Jus ça do Trabalho).
8.2.5. Acompanhar e fiscalizar a entrega e instalação dos materiais;
8.2.6. Permi r o acesso dos funcionários da futura CONTRATADA nas dependências das Unidades da CODHAB/DF, desde que, seus empregadosestejam com crachá de iden ficação.
8.2.7. No ficar a empresa por escrito à ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega do material, pelo que será fixado prazo paracorreção.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
9.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo, com amparo na Lei nº 13.303/2016 e no que couber, ao art. 65 daLei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
9.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho dedotações orçamentárias, suplementar, até o limite do respec vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS
10.1. Das Espécies

10.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan da a prévia defesa, estão sujeitas àsseguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs
26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006 e Lei nº 13.303/2016:

I - advertência;
II - multa; e
III  -  suspensão temporária de par cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional doDistrito Federal - CODHAB/DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come da.
a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ouapresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude

fiscal;  a  penalidade será aplicada por  prazo não superior  a  5 (cinco)  anos,  e  a  licitante e/ou contratada será  descredenciada do Sistema de Cadastro  deFornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidadeda falta come da;
10.1.2. As sanções previstas nos incisos I e III do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia dointeressado, no respec vo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis (§ 2º, art. 83 da Lei 13.303/2016).

10.2. Da Advertência
10.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emi do quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido:
I  -  pela  Companhia  de  Desenvolvimento  Habitacional  do  Distrito  Federal,  quando  o  descumprimento  da  obrigação  ocorrer  no  âmbito  do

procedimento licitatório; e
II - pelo ordenador de despesas se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re rar a

nota de empenho ou assinar o contrato.
10.3. Da Multa

10.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injus ficado naentrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das

parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;(Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 2014);
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro diade atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso,  em caráter excepcional,  e a critério do órgão contratante,  quando o atraso
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ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; (Decreto nº 35.831, de 19 desetembro de 2014);
III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação dodisposto nos incisos I e II deste subitem;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re rar o instrumento equivalente, dentro do

prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho,calculado sobre a parte inadimplente; e
V- até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de

entrega. (Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 2014);
10.3.2. A multa será formalizada por simples apos lamento contratual, na forma Lei n° 13.303/2016, e no que couber, a Lei Federal 8.666/1993 e

será executada após regular processo administra vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar dorecebimento da no ficação, observada a seguinte ordem:
I - mediante desconto no valor da garan a depositada do respec vo contrato;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
III - mediante procedimento administra vo ou judicial de execução.
10.3.3.  Se  a  multa  aplicada  for  superior  ao  valor  da  garan a  prestada,  além da  perda desta,  responderá à  contratada  pela  sua diferença,devidamente atualizada pelo Índice  Geral  de  Preços Mercado (IGP-M)  ou equivalente,  que será  descontada dos  pagamentos eventualmente devidos pela

Administração ou cobrados judicialmente.
10.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ouexecução do contrato, se dia de expediente normal na repar ção interessada, ou no primeiro dia ú l seguinte.
10.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec vos custos de cobrança.
10.3.6. A multa poderá ser aplicada cumula vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come da, consoante oprevisto do subitem 10.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade.
10.3.7.  Decorridos 30 (trinta) dias de  atraso,  a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos,  exceto se houver

jus ficado interesse da unidade contratante em admi r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 10.3.1.
10.3.8.  A  sanção  pecuniária  prevista  no  inciso  IV  do  subitem 10.3.1  não  se  aplica  nas  hipóteses  de  rescisão  contratual  que  não  ensejampenalidades.

10.4. Da Suspensão
10.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par cipar de licitação e de contratar com a Administração, e, se

aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores doDistrito Federal, ins tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com osprazos a seguir:
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi da pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITOFEDERAL, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;
II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por viafax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia auten cada, de forma defini va;
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o

contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, obje vando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrenteda adjudicação do objeto da licitação;
b) tenha pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação; e
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;
10.4.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
I  -  a  Companhia  de  Desenvolvimento  Habitacional  do  Distrito  Federal,  quando  o  descumprimento  da  obrigação  ocorrer  no  âmbito  doprocedimento licitatório; e
II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde arecusa em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato.
10.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.
10.4.4. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem pra cadas no âmbito

dos procedimentos derivados dos pregões.
10.5.Das Demais Penalidades

10.5.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios pra carem atosirregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela CODHAB, estarão sujeitas às seguintespenalidades:
I  - suspensão temporária do cer ficado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo danatureza e da gravidade dos fatos; e
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II - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 10.4.3 e 10.4.4.
10.5.2. As sanções previstas nos subitens 10.4 e 10.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos

regidos pelas Leis Federais Lei n° 13.303/2016, e no que couber, nos às Leis nº 8.666, de 1993 e nº 10.520, de 2002:
I - tenham sofrido condenação defini va por pra carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham pra cado atos ilícitos, visando frustrar os obje vos da licitação; e
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos pra cados.

10.6. Do Direito de Defesa
10.6.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5

(cinco) dias úteis, a contar da ciência da respec va no ficação.
10.6.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, noprazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5

(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
10.6.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias

consecu vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;
10.6.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada pordespacho mo vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:
I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;
III - o fundamento legal da sanção aplicada; e
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.
10.6.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sançãoprovidenciará a sua imediata divulgação no sí o www.comprasgovernamentais.gov.br, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação man dos por órgãos ou

en dades da Administração Pública do Distrito Federal.
10.6.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 10.2 e10.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apos lamento, na forma do art. 81, §7º, da Lei nº 13.303/2016 e, no que couber,

à Lei nº 8.666, de 1993.
10.6.7. De acordo com o inciso §1º do art 59 da Lei nº 13.303, de 2016, caberá recurso de representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis dain mação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico, dos atos decorrentes dessa Lei.
10.6.8. Caberá pedido de reconsideração, da decisão do Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federalcontra os atos decorrentes conforme o caso, na hipótese do §2º, art. 83 da Lei nº 13.303/2016, no prazo de 10 (dez) dias úteis da in mação do ato.
10.7. Do Assentamento em Registros
10.7.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
10.7.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

10.8. Da Sujeição a Perdas e Danos
10.8.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital, alicitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou

contratuais.
10.9. Das Disposições Complementares

10.9.1. As sanções previstas nos subitens 10.2, 10.3 e 10.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante.
10.9.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en dade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA
11.1 A garan a para a execução do contrato será prestada na forma de uma das seguintes garan as, conforme previsão constante do Edital:
I - caução em dinheiro;
II - seguro-garan a; ou,
III - fiança bancária.
11.2. Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá efetuar depósito em conta corrente da Companhia, mediante dados bancários fornecidos pelaGerência de Execução Orçamentária e Financeira – GEOFI.
11.3. Caberá ao CONTRADADO optar por uma das modalidades de garan a acima, no percentual de 2% (dois por cento) do valor do contrato (art. 70, Lei nº.
13.303/2016).
11.4. O prazo de garan a técnica contra defeito de fabricação, danos e vícios de funcionamento do objeto, com suas instalações e equipamentos, é de 90
(noventa) dias a contar da emissão da nota fiscal e recebimento da Contratante.
11.5. A garan a do objeto, no prazo mínimo es pulado no Edital, consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações previstas no Código de Defesa doConsumidor, Lei n.º 8.078, de 1990, bem como suas alterações e encargos previstos.
11.6 A Contratada prestará manutenção preven va e corre va do objeto contratado e todos os demais materiais e instalações durante o período de vigência dagaran a técnica visando garan r o correto funcionamento dos equipamentos, bem como sua integridade sica.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DISSOLUÇÃO DO CONTRATO
12.1.  O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo,  bastando para tanto manifestação escrita de uma das partes,  com antecedência mínima de 60(sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
13.1. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato, jus ficando o mo vo e assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampladefesa, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências determinadas pelo arts. 83 e 84 da Lei nº 13.303, de 2016, sem prejuízo ao disposto no §1º do art. 82 domesmo diploma legal, bem como das demais sanções estabelecidas neste contrato.
13.2.  O  presente  contrato  poderá  ser  rescindido,  independentemente  de  interpelação  judicial  ou  extrajudicial,  sem que  caiba  à  CONTRATADA,  direito  àindenização de qualquer espécie, nos casos previstos nos Ar gos 77 e 78, Incisos I a XVII da Lei no. 8.666/1993, observadas as disposições do §2º do Ar go 79 damesma lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CODHAB/DF
14.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CODHAB em caso de rescisão administra va prevista no §1º, art. 82, da Lei nº 13.303/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
16.1. Os casos omissos serão dirimidos de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e, em especial, com a Lei nº 13.303/2016 e no que couber, a Lei nº 8.666/93.
16.2.  O  presente  Contrato  foi  elaborado  segundo  Termo  de  Referência,  Anexo  I  do  Edital  de  Pregão  Eletrônico  nº  013/2018,  constante  ao  Processo  nº00392-00005219/2018-11 – CODHAB, o qual integra o presente instrumento independente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
17.1.  A  eficácia  do  Contrato  fica  condicionada  à  publicação  resumida  do  instrumento  pela  CODHAB,  na  Imprensa  Oficial,  sob  a  responsabilidade  daCONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
18.1. É competente o foro de Brasília, Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução deste Contrato.
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, pelo telefone 0800-6449060 (Decreto distrital nº 34.031,de 12 de dezembro de 2012). (Parecer nº 330/2014-PROCAD/PGDF).  

__________________________________
Gilson José Paranhos de Paula e Silva

Diretor Presidente
CODHAB/DF

________________________________
Ana Flávia Mota Ferreira

Procuradora

Documento assinado eletronicamente por ANA FLAVIA MOTA FERREIRA - RG n° 3470466
DGPC/GO, Usuário Externo, em 14/06/2018, às 07:36, 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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Documento assinado eletronicamente por GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA -
Matr.0000659-9, Presidente, em 14/06/2018, às 11:12, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site: h p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 9027251 código CRC= A8594657.
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