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EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 01/2019 

 
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO 
INTERESSADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 
UASG: 925992 
 
PROCESSO Nº: 00392.00006635/2019-18 
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, empresa pública distrital, 
doravante denominada simplesmente CODHAB, leva ao conhecimento dos interessados que, realizará 
credenciamento de pessoas jurídicas, devidamente registradas no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), que atuem no ramo de 
atividade do objeto deste Credenciamento e que comprovem sua qualificação, conforme indicação deste 
Edital, para a execução de obras na Região Administrativa de Samambaia RA – XII, conforme este Edital, 
devendo a interessada acessar o site www.codhab.df.gov.br/credenciamento/01-2019 para efetuar a sua 
inscrição/cadastro a partir das 16h00min do dia 04/09/2019, até às 18h00min do dia 18/09/ 2019 (horário 
de Brasília), esclarecendo que o presente credenciamento e subsequente contratação serão regidos pela Lei 
nº. 13.303/2017 de 30 de junho de 2016 e pelo  Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios 
– RILC desta CODHAB/DF. 
 
Os trabalhos serão conduzidos pela a equipe técnica designada por intermédio da Resolução nº 546/2019 - 
CODHAB/DF e auxiliado pela equipe de apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para a página eletrônica: http://www.codhab.df.gov.br/credenciamento/01-2019. 
 
O presente credenciamento terá como base legal as considerações contidas na Constituição da República 
Federativa do Brasil Art. 6º do Capitulo II, Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 
Organização das Nações Unidas (ONU) nº 04/1991, Lei Federal nº. 11.888/2008, Lei Distrital nº 5.485/2015, 
Art. 3º do Estatuto Social da CODHAB/DF, Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009, Lei 
Complementar nº 854 de 15 de outubro de 2012 e Declaração Universal dos Direitos Humanos Art. 25 item 
1. 
 
INICIO DO CREDENCIAMENTO: às 16h00min do dia 04/09/2019. 
ENCERRAMENTO DOS CREDENCIAMENTOS: às 18h00min do dia 18/09/2019. 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo neste Edital, no aviso e durante a o período de 
credenciamento observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas 
no sistema eletrônico. 
 
EDITAL: Os credenciamentos serão recebidos exclusivamente por meio eletrônico, mediante acesso ao 
seguinte site: www.codhab.df.gov.br/credenciamento/01-2019. 
 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto deste Edital consiste na execução de aproximadamente 108 módulos estruturais de interesse 
social, denominados "Módulos Embriões", na Região Administrativa de Samambaia RA - XII, de acordo com 
os projetos técnicos, especificações, serviços e orçamentos, contidos no Anexos II e Anexo III, em 
atendimento à Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. 

1.2. Os anexos que complementam este Edital poderão ser encontrados no site oficial deste processo de 
credenciamento (www.codhab.df.gov.br/credenciamento/01- 2019), sendo que, conforme exposto na 
tabela abaixo, alguns constarão no seu item de menu “Anexos” e outros serão páginas interativas, por meio 
das quais o preenchimento se dará de maneira eletrônica: 
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ITEM Documento Localização 

ANEXO I Mapa da Localidade (Samambaia) Página “Anexos” do site oficial. 

ANEXO II Projeto Executivo e Planilha Orçamentária Página “Anexos” do site oficial. 

ANEXO III Cronograma de Execução Página “Anexos” do site oficial. 

ANEXO IV Acordo de Nível de Serviço (ANS) Página “Anexos” do site oficial. 

ANEXO V Termo de Recebimento Página “Anexos” do site oficial. 

ANEXO VI Minuta de Contrato Página “Anexos” do site oficial. 

 
 

2. DO OBJETIVO 

2.1. Credenciamento de Pessoa Jurídica, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), com vistas à posterior 
contratação, para a construção de até 108 módulos estruturais de interesse social - conforme descrito no 
item 4 -, denominados de "Módulos Embriões", na Região Administrativa de Samambaia RA - XII, de acordo 
com os projetos técnicos, especificações, serviços e orçamento, contidos no Anexo II e Anexo III, em 
atendimento à Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, de modo a disponibilizar, às 
famílias beneficiadas, uma estrutura inicial básica, que a elas possibilite a auto-construção assistida das 
posteriores etapas de suas moradias.  

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. Considere-se que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu Art. 25,  item 1, estabelece que 
todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, 
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito 
à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 
de subsistência em circunstâncias fora de seu controle; 
3.2. Considere-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu Art. 6º, do Capítulo II - Dos 
direitos sociais, estabelece que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados; 
3.3. Considere-se que uma moradia adequada,  conforme o Comentário Geral nº 04, de 12 de dezembro de 
1991, do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas (ONU), é 
aquela que oferece condições de salubridade, de segurança e um tamanho mínimo para que possa ser 
considerada habitável. Deste modo, também deve ser dotada das instalações sanitárias adequadas, 
atendida pelos serviços públicos essenciais, entre os quais água, esgoto, energia elétrica, iluminação 
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pública, coleta de lixo, pavimentação e transporte coletivo, e com acesso aos equipamentos sociais e 
comunitários básicos (postos de saúde, praças de lazer, escolas públicas, etc.). 
3.4. Considere-se que, a despeito de ser um direito universal de todo o ser humano, a moradia digna, no 
Brasil, ainda é uma meta a ser atingida. Neste sentido, é válido ressaltar que, conforme estudo do Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), referente ao ano de 2015, apenas 50,3% dos brasileiros 
têm acesso a serviços públicos de saneamento básico adequado. Ou seja, mais de 100 milhões de pessoas 
não dispõem do serviço de saneamento básico adequado para o atendimento de suas suas necessidades. 

3.5. Considere-se, neste sentido, que a Lei Federal nº. 5.485/2015, estabelece princípios, diretrizes, objetivos, 
metas e estratégias para a política de assistência técnica pública e gratuita para projetos e construção 
de habitação de interesse social; 

3.6. Considere-se que o Art. 3º do Estatuto Social da CODHAB/DF estabelece como a sua finalidade a 
execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, podendo esta articular-se com 
políticas e programas que visem ao desenvolvimento das funções econômicas e sociais da população, 
preferencialmente a de baixa renda, com o intento de assegurar o bem estar das comunidades, a melhoria 
da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente; 
3.7. Considere-se a Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor 
de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT), e as suas atualizações, decorrentes da Lei 
Complementar nº 854 de 15 de outubro de 2012; 
3.8. Considere-se que a ação consiste numa iniciativa da CODHAB/DF para intervir nos espaços ainda não 

habitados ou habitados precariamente em áreas de interesse social buscando proporcionar mais 
cidadania com a melhoria na qualidade de vida, criando espaços dignos, aumentando a autoestima da 
população, demonstrando que é possível executar obras de qualidade que minimizarão um déficit 
habitacional que atingiu 117.536 mil famílias brasilienses somente no ano de 2015 e aumenta a cada 
ano. Com base em dados apresentados pela CODEPLAN  projetou-se o Déficit Habitacional Urbano para 
os anos de 2020 e 2025 e terá crescimento de 13,26%,  cerca de 151.276 unidades habitacionais, o que 
desafia o Governo a reformular a política do Setor. 

3.9. Considere-se que a Lei 11.888/2008 vigora desde o ano de  2009 e que, sendo a moradia um direito 
constitucional de todo o cidadão, cabe à Administração Pública, no exercício de suas competências, 
proceder com o planejamento de programas que objetivem a sua execução.  
3.10. Considere-se que os terrenos são de propriedade do Distrito Federal para uso desta Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal e o registro dos lotes foi apensado à este Processo. 
3.11. Considere-se que esta Companhia fornecerá projetos executivos e complementares completos 

aprovados, o que reduz imensamente o tempo que as empresas necessitariam entre a elaboração e 
aprovação dos mesmos em todos os órgãos. 

3.12. Considere-se, por fim, que o credenciamento, processo por meio do qual a CODHAB/DF convocará, por 
chamamento público, pessoas jurídicas de determinado segmento - definindo previamente as 
condições de habilitação, o preço a ser pago e os critérios para futura contratação, que poderá ser 
realizada por meio de sorteio – configura-se como sendo o procedimento mais adequado para a 
contratação das empresas, haja vista o quantitativo de Módulos Embriões a serem executados, serviço 
que será satisfatoriamente atendido se contratados o maior número de particulares. 

 
 

4. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

4.1. Dos Serviços 
4.1.1. Neste Edital, entende-se por Módulo Embrião a edificação - estrutura inicial essencial -, que, em 

conformidade com a Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, visa à atender o 
indivíduo/família classificado como vulnerável na listagem do Programa Habitacional desta 
CODHAB/DF, de modo a possibilitar a auto-construção assistida das posteriores etapas de suas 
moradias.  

4.1.2. Pretende-se a execução de aproximadamente 108 módulos estruturais de interesse social, 
denominados "Módulos Embriões", na Região Administrativa de Samambaia RA - XII.  
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4.1.3. Cada contrato conterá 05 (cinco) Módulos Embriões, os quais deverão ser executados em 
conformidade com o Projeto Executivo, Planilha Orçamentária, contidos no Anexo II, em 
conformidade com o Cronograma de Execução, contido no Anexo III deste Edital. 

4.1.4. As empresas contratadas executarão os serviços na Região Administrativa de Samambaia (RA 
XII), conforme descrição do item 5 - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, em aproximadamente 
108 lotes de doados pela TERRACAP à CODHAB/DF - 85 lotes, no Processo SEI n° 0392-
002648/2017;  e 24 lotes, no Processo SEI nº 00111-00009907/2018-60 -,  que se destinem à 
famílias classificadas, na lista do Programa Habitacional desta CODHAB/DF, na situação de 
vulnerabilidade. 

4.1.5. A execução dos serviços referentes ao subitem 4.1.3 faz parte da primeira fase do atendimento 
às famílias que serão realocadas, conforme demanda da política habitacional da CODHAB/DF, e 
acompanhadas pela a Assistência Técnica em Arquitetura e Engenharia, sendo a Diretoria de 
Assistência Técnica (DIATE) a responsável direta pelas atividades. 

4.2 A(s) empresa(s) contratada(s) executará(ão) os seguintes serviços técnicos assim discriminados: 
1. Instalação de canteiro de obras; 
2. Retirada e correta destinação do entulho gerado pelas demolições e demais resíduos de obra; 
3. Locação da obra; 
4. Raspagem e limpeza do terreno; 
5 Execução de aterro compactado (se necessário) 
6. Execução das obras de fundações, estruturas, impermeabilização, vedações, esquadrias, 
revestimentos, pinturas, coberturas, instalações de todos os elementos construtivos, peças, louças e 
metais necessários conforme projetos e especificações técnicas contidas nos Anexos e nas condições 
estabelecidas neste documento; 
7. Limpeza e conservação da obra; 
8. Garantir que as instalações, equipamentos e aparelhos apresentem perfeito funcionamento, devendo 
todas as instalações estar definitivamente ligadas. 
9. Fornecer segurança, vigia e guarda constante às obras, que ficarão sob responsabilidade da 
CONTRATADA até o momento da entrega definitiva à CODHAB/DF. 
10. Elaborar relatório dos trabalhos iniciados, indicando o avanço realizado, individualizados por itens de 
fornecimento; quando for o caso, elaborar relatório com ações a serem adotadas para a imediata 
correção das faltas ou anormalidades identificadas pelo executor do contrato ou pela comissão 
designada tanto para as etapas intermediárias como para entrega provisória e definitiva da obra. 
 
 

5. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 Os Módulos Embriões serão construídos na Região Administrativa de Samambaia (RA XII), em 
aproximadamente 108 lotes doados pela TERRACAP à CODHAB/DF - 85 lotes, no Processo SEI n° 0392-
002648/2017;  e 24 lotes, no Processo SEI nº 00111-00009907/2018-60 -, conforme tabela abaixo: 

 

IMÓVEIS URBANOS EM SAMAMBAIA/DF 

Samambaia/DF QS 602 Conjunto O Lotes 01 a 09 09 

Samambaia/DF QS 607 Conjunto A Lotes 01 a 06 06 

Samambaia/DF QN 411 Conjunto H Lotes 01 a 14 14 

Samambaia/DF QN 415 Conjunto N Lotes 01 a 10 10 

Samambaia/DF QN 423 Conjunto L Lotes 01 a 06 06 

Samambaia/DF QN 423 Conjunto N Lotes 01 a 10 10 
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Samambaia/DF QS 427 Conjunto E Lotes 04 a 07 04 

Samambaia/DF QS 431 Conjunto H Lotes 01 a 08 08 

Samambaia/DF QS 127 Conjunto I Lotes 03, 06 e 07 03 

Samambaia/DF QN 327 Conjunto H Lotes 01 a 08 08 

Samambaia/DF QN 319 Conjunto J Lotes 01 a 07 07 

Samambaia/DF QR 619 Conjunto 5-A 05 

Samambaia/DF QR 619 Conjunto 5-B 06 

Samambaia/DF QR 621 Conjunto 6-A 06 

Samambaia/DF QR 621 Conjunto 2-A 06 

  TOTAL: 108 

 
5.1 A planta de situação da Região Administrativa de Samambaia - RA XII, o mapeamento de localização 
encontra-se no Anexo I deste Edital. 
5.2   É facultada a apresentação de declaração de vistoria de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, todavia as 
empresas credenciadas não poderão alegar, em nenhum momento, o desconhecimento das condições e 
do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em 
decorrência da licitação. 
 
 

6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO 

 
6.1  Para o credenciamento, as empresas interessadas terão de satisfazer os requisitos relativos à: 
• habilitação jurídica; 
• regularidade fiscal e trabalhista; 
• qualificação técnica; 
• qualificação econômico-financeira; 
• preencher todas as declarações constantes do site oficial, conforme item 7.2. 
6.1.2 A HABILITAÇÃO JURÍDICA e REGULARIDADE FISCAL serão comprovadas mediante cadastro no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ou pelos seguintes documentos, dentro do 
seu prazo de validade: 
• Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e alterações contratuais 
vigentes; 
• Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), na qual se conste que a 
atividade exercida é compatível com o objeto deste Credenciamento; 
• Comprovante de regularidade com a Fazenda Federal mediante apresentação das seguintes certidões: 
a. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais; 
b. Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa da União; 
c. Certidão Negativa de Débitos expedida pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF); e 
d. Certidão Negativa de Débitos da Secretaria de Fazenda do Estado de domicílio da empresa. 
• Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS) - a partir do dia 03/11/2014 não há a emissão 
da Certidão Previdenciária. A Receita Federal expedirá uma única certidão que abrange a regularidade das 
contribuições previdenciárias e de terceiros; 
• Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br). 
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• Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
• Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
• Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio 
ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

6.1.2.1 A comprovação do cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) 
dar-se-á, obrigatoriamente, mediante verificação da validade dos documentos necessários, através de 
consulta “on-line” ao sistema, por ocasião da celebração do credenciamento e todos os documentos 
de habilitação deverão permanecer válidos durante a vigência do contrato. 

6.2 A atividade técnica para credenciamento deverá ser compatível com o objeto social da empresa: (I) 
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no (II) 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), experiência e capacidade técnica e operacional do 
seu quadro técnico profissional. 
6.2.1 A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada mediante a apresentação de: 
6.2.2 Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa licitante e de seu(s) responsável (is) técnico (s), da região a que 
estiverem vinculados. 
6.2.3 Visto do CREA/DF ou CAU/DF, quando o registro for de outro Estado, em nome da pessoa jurídica e 
dos profissionais que componham o seu quadro técnico; 
6.2.4 Cópia do documento de identidade dos responsáveis técnicos e legais; 
6.2.5 O(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa deverão possuir vínculo com a proponente por ocasião 
da assinatura do contrato; 
6.2.6 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo 
Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em 
nome do(s) responsável (is) técnico (s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, 
juntamente com as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT,) que demonstre a aptidão para desempenho de atividade pertinente: 
execução de edificação pública, institucional, comercial, industrial ou residencial  - compatível em 
características e quantidades com o objeto da licitação. (Decisão 100/2018-TCDF) 
6.2.7 É vedada a indicação de um mesmo engenheiro como responsável técnico por mais de uma empresa 
proponente, fato este que inabilitará todas as empresas envolvidas. 
6.2.8 Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um ou mais atestados 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, relativos à execução de 
obras de execução de edificação pública, institucional, comercial, industrial ou residencial -  aceitando-se 
o somatório de atestados desde que os serviços que lhe deram origem  tenham sido prestados em 
concomitância de períodos, conforme Decisão TCDF nº 1755/2017 e Decisão TCDF 347/2017, IIIB.  
6.2.9 No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos 
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 
CODHAB. 
6.2.10 Os responsáveis técnicos acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, por 
ocasião da assinatura do contrato, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove 
seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); e o prestador de serviços com 
contrato escrito firmado com o licitante. 
6.2.11 Os dados cadastrais, bem como as suas alterações, serão processados com base nos documentos 
apresentados pela empresa interessada, de forma a avaliar sua qualificação e capacitação para executar os 
serviços a que se propõe, segundo a natureza e os objetivos sociais da empresa, compreendendo, quando 
necessário, vistoria às instalações da empresa interessada e aos bens objeto de serviços por ela 
executados. 
6.3 A qualificação ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada através de: 
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• certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa 
Jurídica; 
• no caso das entidades empresariais que estejam sob recuperação judicial ou extrajudicial ou 
concordata, deverão apresentar certidão positiva de Falência ou Concordata indicando o estágio atual do 
processo. 
6.3.1 A empresa deverá preencher, numa página específica do site oficial deste processo de 
Credenciamento, uma DECLARAÇÃO, sob as penalidades cabíveis, de que: 
• os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas 
as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados; 
• não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 
• inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação; e 
• não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em cumprimento 
ao Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC desta CODHAB/DF.  
6.4  No momento da inscrição, a empresa deverá preencher informações específicas relativas à empresa. 
6.5 A empresa será convocada pela CODHAB/DF para, no prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento 
da convocação, assinar o contrato, nos termos da minuta anexa a este Edital, devendo apresentar neste ato: 
6.5.1 Os documentos listados no item 6.2.1. 
6.5.2 Relação de equipe técnica para cada empreendimento acompanhada dos seguintes documentos 
referentes a cada um dos profissionais: 
6.5.2.1 Comprovação de vínculo profissional que poderá ser feita: 
a) no caso de profissional proprietário ou sócio da empresa licitante, mediante apresentação do ato 
constitutivo em vigor, acompanhado, no caso de sociedade por ações, da prova de eleição de seus 
administradores em exercício. 
b) no caso de profissional empregado, por meio de Ficha de Registro de Empregado ou cópia autenticada 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 
c) no caso profissional de autônomo, mediante Contrato de prestação de serviços, com cunho de 
permanência, sem natureza eventual ou precária. 
6.5.3 O Cronograma de Execução, disposto no Anexo III, poderá, a critério da CONTRATANTE sofrer 
adequações que possibilitem maior eficiência do processo. 
6.6 Se, por ocasião da formalização do Contrato, as certidões de regularidade de débito da credenciada 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 
Fazenda Nacional (Certidão Conjunta de Débitos relativa a Tributos Federais e Dívida Ativa da União) 
estiverem com os prazos de validade vencidos, a CODHAB/DF, por meio eletrônico hábil de informações, 
salvo impossibilidade devidamente justificada, verificará a situação, certificará nos autos do processo a 
regularidade e anexará todos documentos passíveis de obtenção por tais meios. 
6.7 Se não for possível atualizar as certidões por meio eletrônico, a credenciada será notificada, na própria 
convocação para assinatura do contrato, para, no mesmo prazo, comprovar a situação de regularidade de 
que trata o subitem acima mediante a apresentação das respectivas certidões com prazos de validade em 
vigência, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo a credenciada do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
6.8 A CODHAB/DF poderá, ainda, exigir a apresentação de todos os demais documentos de habilitação cujos 
prazos de validade tenham expirado. Caso a empresa credenciada, ao ser convocada para assinar o 
contrato, não o faça no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da convocação, ou não solicite, com 
justificativa aceita pela CODHAB/DF, dilatação do prazo por igual período, decairá do direito de celebrar o 
ajuste, sendo transferida para o final da fila das empresas sorteadas. 
6.10 A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e participação exigidas neste 
credenciamento. 
6.11 Fica vedada a cessão ou transferência, no todo ou em parte, da execução do contrato que advier do 
presente credenciamento, sob pena de rescisão contratual. 
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7. DA PARTICIPAÇÃO 

 
7.1. Poderá participar deste Credenciamento qualquer empresa do ramo da construção civil interessada, 

que, na fase de habilitação, comprove possuir os requisitos de qualificação exigidos neste Edital e seus 
anexos                                 

7.2 A interessada deverá acessar o site www.codhab.df.gov.br/credenciamento/01-2019 para efetuar a sua 
inscrição/cadastro, devendo, no momento da inscrição, preencher as informações relativas à empresa, e, 
após preencher os dados requeridos, deverá definir a sua senha de acesso ao sistema. 

7.3  Após a inscrição, em formato eletrônico, o candidato receberá um número de inscrição, por meio do 
qual poderá ser identificado quando do momento do sorteio que definirá a ordem de empresas que 
atenderão a localidade. 

7.4  Após a efetivação da inscrição, o profissional deverá confirmar a declaração de sua inclusão no quadro 
de profissionais da equipe técnica com seu compromisso de participar efetivamente dos serviços que serão 
contratados. 

7.5 Será de responsabilidade da interessada, após a realização da inscrição, cuidar para que os seus dados 
se mantenham atualizados. 

7.75 A interessada terá até 15  (quinze) dias para se cadastrar a partir da data da publicação nos meios 
oficiais do Edital de Credenciamento. 

7.8 Após se inscrever, a interessado deverá, ainda em meio online, proceder com o envio da documentação 
requerida, conforme descrição do item 6 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO. 

7.9 Caso a interessada possua cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), 
deverá confirmar esta informação por meio de uma opção que constará no formulário de inscrição, fato que 
a desobriga de fazer o upload da documentação requerida. 

7.10 Quando da etapa de análise, o candidato poderá acompanhar a situação do seu cadastro em formato 
eletrônico, numa página específica a ser disponibilizada, que apresentará a situação/status da inscrição. 

7.11 O sorteio será realizado em local previamente divulgado no endereço eletrônico oficial deste processo 
de credenciamento (www.codhab.df.gov.br/credenciamento/01-2019), para os qual serão utilizados os 
seguintes instrumentos: (I) o globo e (II) as esferas. 

7.12 O sorteio tem o objetivo de, conforme a definição do seu resultado, ordenar os participantes, 
possibilitando o posterior chamamento dos interessados em assumir os contratos. 

7.13 Caso o primeiro sorteado declinar ou se por ventura venha a ser impedido de contratar, dar por 
abandono do contrato ou seja descredenciado, a convocação se dará respeitando a ordem subsequente do 
sorteio. 

7.14 O sorteio será auditado por auditores da Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF). 

7.15 A condução dos trabalhos ficará sob a responsabilidade da Comissão instituída pela Resolução nº 
546/2019 - CODHAB/DF, com apoio das áreas técnicas. 

7.16 As esferas conterão os números de inscrição de cada empresa credenciada no site oficial 
(http://www.codhab.df.gov.br/credenciamento/01-2019) deste processo administrativo. 
 
 

8. DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                                                       CREDENCIAMENTO No 001/2019 – CODHAB/DF 

 
SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 71988-001 

CPL: (61) 3214-1830 
www.codhab.df.gov.br 

 

8.1 O recurso disponível para a execução de 01 (um) Módulo Embrião  será de até R$ 39.500,00 (trinta e 
nove mil e quinhentos reais), considerando-se o Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), bem como a 
composição. 

8.2 Para fins deste Edital, será considerado CONTRATO o MONTANTE de 05 (cinco) Módulos Embriões, até 
o valor limite de R$ 197.500,00 (cento e noventa e sete mil e quinhentos reais). 

EXECUÇÃO DE MÓDULO EMBRIÃO 

QUANTIDADE VALOR 

01 R$ 39.500,00 

05 R$ 197.500,00 

8.3 A distribuição dos serviços às contratadas ocorrerá de forma equitativa, por meio de contratos - cada 
qual contendo 05 Módulos Embriões - de modo a preservar o princípio da igualdade e da transparência de 
atuação. 

8.4 A CODHAB/DF fará a distribuição dos serviços seguindo a ordem da fila resultante do sorteio, conforme 
item 7.11. 

8.5 A distribuição dos serviços às credenciadas observará a ordem precedente, demandando 
um contrato - cada qual contendo 05 Módulos Embriões - de cada vez por empresa credenciada. 

8.6 O recurso disponível para a execução de 01 (um) Módulo Embrião  será de até R$ 39.500,00 (trinta e 
nove mil e quinhentos reais), considerando-se o Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), bem como a 
composição. 

8.6.1 O recurso acima estabelecido poderá sofrer alterações a critério exclusivo da CODHAB/DF.  

8.7 Será considerado, em conformidade com o Decreto 7.983/13 e o Acórdão 2.622/13 do TCU (BDI), o valor 
de BDI de 26,32%. 

        8.7.1 Destaca-se que este cálculo é considerado para a planilha desonerada. 

8.8  Serão considerados, para a Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil (SINAPI), os índices constantes do mês de publicação oficial deste Edital. 
 
 

9. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

9.1 A convocação da empresa para execução do serviço ocorrerá de acordo com a sequência da lista de 
credenciadas, conforme resultado do sorteio - vide item 7.11 . 

9.2 A convocação para a prestação dos serviços ocorrerá por meio de comunicação formal, expedida por e-
mail ou por outro meio eletrônico, e será efetuada pela Diretoria de Assistência Técnica (DIATE).  

9.3 A comunicação com a CONTRATADA pode ser ratificada por contato telefônico ou por meio eletrônico, 
a critério da Diretoria de Assistência Técnica (DIATE). 

9.4. A aceitação do serviço pela CONTRATADA implicará na sua concordância com os valores de serviço e 
prazo de execução. 

9.5. Em caso de dúvida, a CONTRATADA deverá solicitar esclarecimentos ao fiscal do contrato antes da 
aceitação. 

9.6. A documentação técnica e a Ordem de Serviço (OS) serão entregues ao representante legal ou 
profissional da CONTRATADA credenciada pela CODHAB/DF. 
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9.6.1 A CONTRATADA poderá indicar outra pessoa, na impossibilidade do Responsável Técnico e 
Responsável Legal, para recepção/entrega dos trabalhos, por meio de autorização por escrito de seu 
representante legal, a qual deverá ser encaminhada à avaliação da CODHAB/DF. 

9.7 A confirmação da aceitação do serviço pela CONTRATADA deverá ser comunicada oficialmente à 
CODHAB/DF, por e-mail ou ofício, e deverá ser encaminhada, até o final do horário de atendimento ao público 
da CODHAB/DF, em até 03 (três) dias após o recebimento da comunicação (SCS Quadra 6 Bloco A 13/14, 
Brasília - DF, 70306-918). 

9.8 A recusa formal da prestação do serviço, por parte da credenciada, justificada ou não, implica em repasse 
para a próxima empresa, seguindo a ordem sequencial, conforme resultado do sorteio da referida localidade. 

9.10 A empresa que recusar o serviço será automaticamente transferida para o final da lista de 
credenciamento e, após a segunda recusa, será descredenciada do processo. 

9.11 Caso a empresa sinta-se preterida em relação às demais, poderá encaminhar consulta ou reclamação 
à Comissão de Credenciamento/CODHAB-DF - devidamente fundamentada - no seguinte e-mail: 
credenciamento@codhab.df.gov.br. 

9.11.1 A Comissão terá 03 (três) dias úteis para análise. 
 
 

10. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 O prazo estabelecido para a execução de 05 (cinco) Módulos Embriões, é de 75 (setenta e cinco) dias 
corridos, obedecendo-se o Cronograma de Execução, devendo qualquer atraso e/ou desvio em relação ao 
cumprimento das etapas previstas ser obrigatoriamente justificado previamente ao executor do contrato. 

10.1.1 A empresa deverá ter capacidade técnica para executar, no mínimo, 02 (dois) Módulos 
Embriões por vez - conforme Cronograma de Execução -, de modo a respeitar o PRAZO 
ESTABELECIDO no item 10.1  

10.1.1.2 Caso seja verificada insuficiência no prazo estipulado, a CONTRATADA pode formalizar 
pedido de prorrogação, com justificativa plausível, para apreciação e decisão da Unidade 
Demandante da CODHAB/DF, desde que 10 (dez) dias antes do encerramento do prazo. 

10.2  O PRAZO DE VIGÊNCIA contratual será de 06 (seis) meses, contados a partir da publicação no Diário 
Oficial do Distrito Federal (DODF), podendo ser prorrogado, desde que atendido aos casos previstos no artigo 
68, Inciso IV da Lei nº 13.303/2016. 

10.3 O PRAZO MÁXIMO PARA INÍCIO DAS OBRAS será de 05 (cinco) dias úteis, a partir da emissão da ordem 
de serviço pelo executor/comissão executora do Contrato. 

10.4 Os serviços serão executados dentro do prazo de vigência do contrato, observando as etapas do 
Cronograma de Execução. 

10.5 Para cada contrato, contendo 05 (cinco) Módulos Embriões - conforme item 8.2 -,  será emitida Ordem 
de Serviço (OS) específica. 

10.6 Na Ordem de Serviço (OS) constará o número de processo referente, o número da Nota de Empenho, o 
prazo para execução, as datas para início e entrega, a discriminação exata do serviço para efeito de 
faturamento e outras informações que a fiscalização julgar necessárias. 

10.6.1  A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos técnicos no dia determinado na Ordem de Serviço 
(OS), sob pena de ser notificada oficialmente pelo executor do contrato. 

10.7 A contratada deverá, tendo em vista os prazos definidos em contrato para a execução dos serviços, 
realizá-los garantindo a qualidade técnica. 
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10.8 Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por 
responsabilidade da CODHAB/DF ou do Poder Público, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de 
força maior. 
 

11. ENTREGA DO TRABALHO 

 
11.1 O RECEBIMENTO PROVISÓRIO dos serviços será feito após sua conclusão, mediante as seguintes 
condições: 
11.1.1 A pedido da CONTRATADA, até o último dia do prazo do serviço fixado no contrato. 
11.1.2 Pelo executor do contrato, dentro de um período de, no máximo, de 15 (quinze) dias corridos após 
a comunicação da CONTRATADA, via e-mail ou mediante outra ferramenta de comunicação 
posteriormente definida pela CONTRATANTE. 
11.1.3 Conformidade do serviço com o objeto: após vistoria na qual não se encontrem defeitos e/ou 
imperfeições em todo o conjunto. 
11.1.4 Após teste e aprovação de todas as instalações, bem como todos os serviços executados, devendo 
estar em perfeitas condições de uso e funcionamento. 
11.1.5 Será emitido pelo fiscal o LAUDO DE VISTORIA, contendo todos os itens do contrato não cumpridos 
satisfatoriamente, onde também constará o prazo de adequação a ser definido, tendo em vista a 
complexidade da intervenção. 
11.1.6 Vencido o prazo estipulado para a conclusão do serviço, caso a CONTRATADA não solicite seu 
recebimento, o executor deverá elaborar relatório informando sobre a situação do serviço e quais as 
pendências ainda existentes para a sua conclusão. 
11.2 O RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços será feito mediante as seguintes condições: 
11.2.1 Pelo Gestor do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 
do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias contado do recebimento provisório. 
 

12. ALTERAÇÃO DE DADOS DA CONTRATADA 

12.1. Quaisquer alterações ocorridas em informações prestadas pela CONTRATADA à CODHAB/DF, como 
número de telefone e conta corrente, bem como endereço de sua sede ou na Internet, deverão ser, 
imediatamente, comunicadas formalmente, para que seja possível a sua atualização no sistema da 
Companhia, com o intuito de se evitar prejuízos futuros. 

12.1.1. A solicitação de alteração de endereço deve vir acompanhada do Aditivo ao Contrato Social da 
empresa, devidamente registrado na Junta Comercial, quando for o caso. 

12.2. A CONTRATADA poderá solicitar alteração, no caso de possuir mais de um representante legal, do 
nome indicado na convocação para prestação de serviços. 
12.3. É obrigação da CONTRATADA verificar, diariamente, as mensagens recebidas por meio de ferramentas 
online (e-mail e outras, conforme definição da CONTRATADA). 
 

13. CONTROLE DA QUALIDADE TÉCNICA 

13.1. Os serviços contratados, concluídos ou não, terão sua qualidade verificada por meio de duas 
sistemáticas: (I) orientação técnica (também chamada monitoramento); e (II) revisão. 

13.1.1. A orientação técnica compreende o acompanhamento, a orientação e a coordenação, pelos 
engenheiros e/ou arquitetos da CODHAB/DF, da atuação das empresas ou profissionais contratados, 
durante a execução dos serviços. 

13.1.1.1 O executor do contrato indicado pela CODHAB/DF deve ressaltar a obrigatoriedade do 
cumprimento das orientações dos projetos técnicos, especificações, serviços e orçamentos, 
contidos no Anexos II e Anexo III, para elaboração do trabalho, esclarecendo toda e qualquer 
dúvida apresentada pela CONTRATADA. 
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13.1.1.2 Dúvidas de caráter técnico não têm obrigatoriedade de esclarecimento por parte do 
engenheiro ou arquiteto da CODHAB/DF, uma vez que o conhecimento técnico é condição para 
atuação quando da concessão da habilitação pela Companhia. 

13.1.2. As revisões, que serão realizadas por engenheiros ou arquitetos da CODHAB/DF, têm por 
objetivo, ainda, orientar a CONTRATADA e seus profissionais quanto aos procedimentos a serem 
adotados, verificando a observância às orientações contidas nos projetos técnicos, especificações, 
serviços e orçamentos, dos Anexos II e Anexo III ou, até mesmo, constatar 
adequabilidade/aplicabilidade das orientações dadas pela CODHAB/DF. 

13.2 A primeira medição corresponderá aos serviços executados no período compreendido entre a data 
autorizada para início dos serviços na Ordem de Início de Serviços (OS) ou tendo em vista a possibilidade 
de entrega intermediária - mínima - de 02 (dois) Módulos Embriões. 

13.2.1 A entrega intermediária NÃO SE CONFIGURA COMO SENDO OBRIGATÓRIA, mas apenas uma 
possibilidade permitida à empresa. 

13.3. A segunda medição corresponderá aos serviços executados do primeiro dia ao último dia do mês 
seguinte e assim sucessivamente até o término dos trabalhos, conforme prazo estabelecido em contrato. 

13.4. Observada sempre a frequência mensal das medições e mantido o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, o período de referência das medições poderá ser alterado, a critério da CODHAB/DF, considerando 
aspectos administrativos ou relacionados com as fontes de recursos. 

13.5. Serão medidos apenas os serviços executados e concluídos em conformidade com o disposto nos 
documentos que integram o contrato decorrente do presente credenciamento. 

13.6. As medições serão acompanhadas por representantes da CODHAB/DF e da CONTRATADA, ficando 
estabelecido que eventuais divergências deverão ser corrigidas de acordo com o indicado pelo 
representante da CODHAB/DF. 

13.7. As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as 
quantidades medidas e seus preços correspondentes à etapa de serviços, e serão acompanhadas, quando 
pertinente, de elementos elucidativos adequados tais como fotografias, memórias de cálculo, desenhos, 
entre outros. 

13.8. As informações necessárias para emissão das faturas, referentes às medições realizadas no período 
e aprovadas pela CODHAB/DF serão comunicadas à CONTRATADA em até 05 (cinco) dias após a 
constatação da medição realizada. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1 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. 
14.2 Caberá à contratada somente construir nos lotes indicados no Edital e seus anexos, devendo seguir 
exclusivamente aos projetos e especificações fornecidos, além de garantir a perfeita execução das obras 
afim de que as condições de habitabilidade estejam presentes, devendo qualquer alteração só ter validade 
por solicitação formal encaminhada ao executor do contrato pela empresa contratada, acompanhado da 
devida justificativa, devendo o executor do contrato avaliar a justificativa e autorizar ou não a proceder a 
alteração. 
14.3 A Contratada somente poderá subcontratar parte da obra mediante ANUÊNCIA PRÉVIA E FORMAL da 
CODHAB/DF; desde que não ultrapasse o limite de 20% do valor global do Contrato, conforme prevê o artigo 
78 da Lei nº 13.303/2016. 
14.4 Ficará por conta da Contratada estabelecer o seu horário de trabalho, de acordo com as normas locais 
e a CLT. 
14.5 Garantir o pleno funcionamento e bom estado de conservação da obra. 
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14.6 Cumprir o Cronograma de Execução do Módulo Embrião - vide item 10.1 -, devendo qualquer desvio 
em relação ao cumprimento das etapas previstas, ser obrigatoriamente justificado ao executor do contrato 
que deverá analisar a justificativa do atraso e aplicar penalidade no caso de justificativa inconsistente, ou 
aceitar a justificativa. 
14.6.1 A empresa deverá ter capacidade técnica para executar, no mínimo, 02 (dois) Módulos Embriões 
por vez - conforme Cronograma de Execução -, de modo a respeitar o PRAZO ESTABELECIDO no item 10.1. 
14.7 Dar condições para que a fiscalização da obra, por meio do executor, do fiscal ou da comissão 
executora do contrato, possa vistoriar, acompanhar e fiscalizar a obra, devendo atender qualquer exigência, 
modificações ou solicitação de reparos exigidos pelo executor do contrato, fiscal ou comissão executora, 
não impedindo, em nenhuma hipótese, o acesso da fiscalização às obras, objeto deste Edital. 
14.8 Aceitar como dívida líquida, independentemente do seu montante, de qualquer execução, por parte da 
CONTRATANTE, de reparo ou substituição de falhas, vícios, defeitos ou imperfeições, por recusa, 
negligência ou demora de execução da CONTRATADA. 
14.9 Comunicar, formalmente, ao executor do contrato modificações à serem executadas, em função de 
falhas ou inconsistências projetuais detectadas solicitando uma solução para os problemas encontrados. 
14.10 A Contratada será responsável pela observância das Leis, Decretos, Portarias, Normas Federais, 
Distritais, Regulamentos, Resoluções e Instruções Normativas direta ou indiretamente aplicáveis ao objeto 
do contrato, inclusive por suas sub-contratadas e fornecedores sendo que, durante a execução da obra, a 
Contratada deverá: 
1. Providenciar junto ao CREA/DF e/ou CAU/DF as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) ou 
Registros de Responsabilidade Técnica (RRT´s) referentes ao objeto do Contrato e especialidades 
pertinentes, nos termos da Lei no 6496/1977. O documento é necessário para o engenheiro/arquiteto 
responsável técnico da obra, devendo a Contratada arcar com as correspondentes taxas para registro nos 
respectivos Conselhos.  
2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social 
e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado na obra objeto do contrato.  
3. Atender às normas técnicas, 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. 
4. Obedecer rigorosamente às práticas estabelecidas no Código de obras e edificações do Distrito Federal; 
14.11 Fornecer e instalar as placas de obra, em obediência às posturas distritais, ao agente financeiro (se 
houver), ao CREA/DF e/ouCAU/DF e aos autores do projeto de arquitetura e complementares. 
14.12 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 ou pessoais, causados pela execução dos trabalhos, ficando 
exclusivamente sob responsabilidade da CONTRATADA os custos e/ou despesas provenientes dos 
possíveis danos causados. 
14.13 Compete à empresa fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos 
projetos arquitetônicos, dos detalhes, das especificações e dos demais componentes integrantes da 
documentação técnica fornecida pela CODHAB para a execução da obra. 
14.14 Dos resultados desta verificação preliminar, que será feita antes da execução da obra e serviços 
deverá a empresa dar imediata comunicação por escrito à CODHAB, apontando dúvidas e/ou 
irregularidades que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão às normas técnicas, 
regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam 
trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras e serviços. 
14.15 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 divergências entre os mesmos. 
14.16 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, 
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reparo e seguro, visando o andamento satisfatório da obra e serviço e a sua conclusão no prazo fixado em 
Contrato. 
14.17 A Contratada responderá única e integralmente pela execução do serviço, pelos seus empregados, 
inclusive pelos trabalhos e empregados executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em 
vigor. 
14.18 À CONTRATADA recomenda-se, antes da execução: 
1. Vistoriar o local da obra e/ou serviços objeto da licitação, devendo verificar todos os seus aspectos 
quantitativos e qualitativos, bem como as condições necessárias para sua execução, tais como 
características de acesso, topografia, condições do terreno etc.; 
14.19 A CONTRATADA responsabilizar-se-á por: 
SEGUROS E ACIDENTES 
1. 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. 
2. A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as exigências das Normas Regulamentares (NR) aprovada 
pela Portaria nº 3214 de 08/06/1978 e em especial a NR-18 que trata das condições e meio ambiente de 
trabalho na indústria da construção. 
14.20 Sob pena de BI-TRIBUTAÇÃO, recomenda-se à empresa CONTRATADA que efetue inscrição 
provisória no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CFDF), junto à Secretaria de Estado de Fazenda, 
Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal  (SEFP/DF), com o intuito de que as notas fiscais 
sejam emitidas no âmbito do Distrito Federal, conforme Art. 19-A , e Art. 19-E, do Decreto 25.508/2005. 
 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1 Caberá à Contratante nomear executor do Contrato a ser celebrado com a empresa de no mínimo 01 
(um) titular e 01 (um) suplente. 
15.2 Acompanhar a execução dos serviços de acordo com os projetos, cadernos de encargos e 
especificações e cronogramas das obras. 
15.3 A presença de pessoal da CODHAB/DF ou das concessionárias de serviço público durante a execução 
da obra, quaisquer que sejam os atos praticados, não implicará em solidariedade ou corresponsabilidade 
com a empresa selecionada, que responderá única e integralmente pela execução do serviço, inclusive pelos 
trabalhos executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor. 
15.4 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. 
15.5 Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis 
interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas; 
15.6 Permitir acesso dos empregados do CONTRATADO às suas dependências, sempre que necessário à 
execução dos serviços, nos horários previamente acordados; 
15.7 Solicitar reparo, correção, remoção, substituição, alteração e/ou refazimento dos serviços não 
aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 
15.8 Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para sua correção; 
15.9 Comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato; 
15.10 Os projetos técnicos, especificações, serviços e orçamentos, contidos no Anexos II e Anexo III deverão 
ser repassados por inteiro à empresa a ser contratada antes da mesma assumir a obra. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 A execução da obra e/ou serviço obedecerá às normas e métodos previstos na ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, considerando-se as indicações contidas nos projetos técnicos, 
especificações, serviços e orçamentos, contidos no Anexos II e Anexo III. 

16.2 As empresas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados, em qualquer época. 
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16.2.1 Os casos omissos do presente Edital serão resolvidos pela Comissão que deverá, 
subsidiariamente, valer-se das disposições legais vigentes aplicáveis. 

16.3 A CODHAB/DF reserva-se ao direito de anular ou revogar o presente Credenciamento, sem que caiba 
às credenciadas o direito de reclamação ou indenização de qualquer espécie, excepcionada a hipótese do 
Art. 81, § 4º da Lei 13.303/2016. 

16.4 São inaceitáveis alegações futuras de desconhecimento de fatos ou detalhes que impossibilitem ou 
dificultem a execução e a entrega do objeto licitado. Recomenda-se que o licitante visite e examine o Local 
das Obras e cercanias obtendo para sua própria utilização, por sua exclusiva responsabilidade, toda a 
informação necessária para a elaboração de sua proposta e eventual celebração do Contrato. Todos os 
custos associados à visita ao Local das Obras serão arcados integralmente pelos próprios licitantes. 

16.5 À CONTRATADA, fica VETADO o atendimento a qualquer solicitação de modificação, durante a 
execução das obras, proveniente de pessoas não autorizadas. 

RECURSOS E ARBITRAGENS  

1. Para qualquer decisão da FISCALIZAÇÃO sobre assuntos não previstos nos os projetos técnicos, 
especificações, serviços e orçamentos, contidos no Anexos II e Anexo III inerentes a cada obra e/ou 
serviço ou no Contrato de que faz parte, a CONTRATADA poderá interpor recurso junto à CODHAB/DF 
para obter decisões superiores, caso se sinta prejudicada. 

2. Caso a CONTRATADA não atenda as solicitações e ou não resolva as pendências poderá ser 
penalizada. 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 Com fundamento nos artigos 148 a 154 do Regulamento Interno da CODHAB - RILC e art 82, 83 e 84 da 
Lei nº 13.303/2016, pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente contrato, serão 
aplicadas as penalidades estabelecidas. 

18. DA GARANTIA 

18.1 A empresa contratada prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da 
proposta, nos termos do art. 116 do Regulamento Interno da CODHAB - RILC e art 70 da Lei nº 13.303/2016, 
em uma das seguintes modalidades: 

I - caução em dinheiro; 

II - seguro-garantia; 

III - fiança bancária; ou 

IV – dinheiro mediante guia a ser fornecida pela Gerência Financeira da CODHAB/DF. 

18.2 A empresa contratada tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da data da assinatura do contrato 
firmado, para efetivar a prestação da garantia e apresentar o comprovante respectivo. 

18.3 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. 

18.4 A empresa contratada se compromete a repor ou a completar a garantia na hipótese de utilização 
parcial ou total, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data em que for notificada pela CODHAB/DF, 
mediante correspondência entregue com contra recibo. 

18.5 Em se tratando de fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo fiador aos 
benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro. 
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18.6 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 econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, de acordo 
com o estabelecido pela Lei n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 

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

18.8 A garantia prestada pela empresa selecionada será liberada ou restituída após a plena execução do 
contrato firmado. Quando a garantia for realizada em dinheiro, a mesma deverá ser atualizada 
monetariamente, de acordo com a legislação em vigor. 

19. DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será efetuado - ressaltando-se o subitem 8.6 -, de acordo com as Normas de 
Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, mediante aprovação 
dos serviços contratados e apresentação de Nota Fiscal e das certidões de regularidade fiscal, 
previdenciária e de idoneidade, de acordo com Cronograma de Execução aprovado pelo Executor do 
contrato, liquidada em até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestado pelo executor do 
contrato, bem como mediante a apresentação de certidões de regularidade fiscal e trabalhista, por meio de 
crédito em conta corrente, em nome da CONTRATADA, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. 

19.2 A CODHAB/DF efetuará os pagamentos mediante apresentação da seguinte documentação: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, 
de 02/05/2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela 
CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 

IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de negativa 
(em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011, visando comprovar a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

V – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais; 

VI - Folha de Pagamento dos empregados envolvidos nos serviços, quando solicitado pela 
CODHAB/DF, contendo valores detalhados e recibo de quitação bancário ou cópia dos contracheques. 

19.3 Para fins de pagamento, serão utilizados os valores por Módulos Embriões  executados, respeitando o 
mínimo definido de 02 (dois) Módulos Embriões - vide itens 13.2 e 13.2.1. 

16.3.1 Assim sendo, o pagamento do mínimo executado ocorrerá sobre o valor do contrato 
supracitado. 

19.3.1.1 Cada contrato firmado, contendo 05 (cinco) Módulos Embriões, terá valor limitado a R$ 
197.500,00 (cento e noventa e sete mil e quinhentos reais). 

19.4 A fatura representativa dos serviços medidos deverá ser entregue, no primeiro dia útil subsequente à 
aprovação da respectiva medição, ao executor do contrato - que deverá atestar a execução - ou, na sede da 
CODHAB/DF, ocasião em que a CONTRATADA deverá aguardar o atesto do executor do contrato. 

19.5 Entre a data da entrega da medição e a de seu pagamento deverá ser observado o prazo de 30 (trinta) 
dias, sem qualquer incidência de atualização monetária, conforme item 19.1 

19.6 No caso de devolução das faturas - por alguma inexatidão que apresentem -, o prazo 
para pagamento será contado quando da reapresentação e aceitação destas pela Gerência Financeira da 
CODHAB/DF. 
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19.7 É vedada a negociação das faturas ou duplicatas com terceiros. 

19.8 É também vedado o desconto ou a promoção da cobrança das faturas ou duplicatas por meio de banco, 
senão quando prévia e expressamente autorizado pela CODHAB/DF. 

19.9 O descumprimento do disposto nos subitens 19.7 e 19.8 acima implicará na aplicação de multa de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor total contratado. 

19.10 Se da infringência do disposto nos subitens 19.6 e 19.7 advier protesto do título, a CONTRATADA 
deverá efetuar, às suas expensas, o respectivo cancelamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado 
da data da emissão do correspondente instrumento cartorário, sem prejuízo de arcar com a penalidade 
prevista no item anterior. 

19.11 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que 
sejam, nem implicará em aceitação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente. 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. No exercício das atividades, os profissionais têm autonomia técnica garantida pela legislação, 
devendo, no entanto, agir com isenção e ter sempre presente as metas e os compromissos da CODHAB/DF 
para com o interesse público, que, em última análise, são a própria razão de ser dos serviços contratados. 

20.2. A divulgação pela CODHAB/DF da Tabela de Remuneração, não caracteriza nenhuma expectativa de 
faturamento por parte das empresas, não cabendo à CODHAB/DF o ressarcimento de eventuais prejuízos 
pelo não credenciamento de empresas, ou pelo fato de o faturamento mensal da CONTRATADA não atingir 
os níveis por essa pretendidos. 

20.3. Havendo qualquer alteração na composição societária, no quadro permanente de profissionais ou 
outro motivo que justifique, inclusive, demonstração de incapacidade de realizar atividades para as quais 
está habilitada junto à CODHAB/DF, a CONTRATADA é reavaliada quanto à sua capacitação técnica, 
podendo ser descredenciada ou considerada não mais habilitada para uma ou mais modalidades de 
serviços, considerando-se a sua nova realidade. 

20.4. A CODHAB/DF poderá, desde que não tenha conseguido suprir suas necessidades, a qualquer tempo 
e na forma da lei, realizar novos credenciamentos através da divulgação de um novo Edital. 

20.5. A ausência ou omissão do acompanhamento dos trabalhos por profissional do quadro técnico da 
CODHAB/DF não eximirá a empresa das responsabilidades previstas neste Edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


