
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONALDO DISTRITO FEDERAL

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

CONTRATO Nº 034 /2018 DE PRESTAÇÃODE  SERVIÇOS  QUE  ENTRE  SI  FAZEM  A
COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITOFEDERAL   CODHAB/DF  E  DIAMANTEENGENHARIA  E  COMÉRCIO  LTDA,  PARAOS FINS QUE ESPECIFICA.

Processo nº 0392.003.320/2017

A COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, empresa pública, dotada depersonalidade jurídica de direito privado, com autorização legisla va de criação pela Lei nº 4.020, de
25  de  setembro  de  2007,  integrante  da  Administração  Indireta  do  Governo  do  Distrito  Federal,estando vinculada à Secretaria de Estado de Habitação Regularização e Desenvolvimento Urbano doDistrito Federal – SEDHAB, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 09.335.575/0001-30, com sede no Setor
Comercial  Sul,  Quadra-06,  Bloco  “A”,  Lotes  13/14,  6º  andar,  Edi cio  Sede,  Brasília/DF,  neste  ato
representado  por  seu  Presidente,  GILSON  JOSÉ  PARANHOS  DE  PAULA  E  SILVA,  brasileiro,  viúvo,portador  da  cédula  de  iden dade  nº  305.776,  expedida  pela  SSP/DF  e  inscrito  no  CPF  sob o  nº119.788.561-72, residente e domiciliado em Brasília/DF, com autorização da Diretoria Execu va daCODHAB/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 DIAMANTE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA,inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.526.899/0001-80, com sede em SCIA Quadra 14 Conjunto 06 Lote 09-  Cidade do Automóvel – Guará - Brasília - DF, CEP 71250-130, Telefone: (61)3363-8935 neste atorepresentada por seu Diretor, MARCUS VINICIUS DE ANDRADE, brasileiro, casado, portador da Cédulade  Iden dade  n°  M-376.181,  expedida  pela  SSP/MG  e  inscrito  no  CPF  sob  o  n°  175.058.796-34,
residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, conforme
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Edital  de  Licitação  mediante  CONCORRÊNCIA  N.º  02/2018,  realizada  de  acordo  com  a  Lei  nº13.303/2016 e no que couber a  Lei nº. 8.666/93, à qual se sujeitam as partes contratantes tendo em
vista o constante do Processo Administra vo nº 392-003.320/2017 – CODHAB/DF, resolvem firmar opresente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O Contrato tem por objeto o fornecimento e instalação 05 (cinco) transformadores para atenderos empreendimentos habitacionais H4, localizados na cidade de Samambaia – Distrito Federal,
que serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico, anexo do Edital:

1. 

Res. Expedito Paulino QR 303, Cj 16 A, Lt 01
Res. Noel QR 612, Cj 01, Lt 01
Res. João Francisco QN 404, Cj G, Lt 02
Res. Rebeca Honorato QR 518, CJ 03A, Lt 01
Res. Asmir QR 610, Cj 03, Lt 01

2.  Este  Termo  de  Contrato  vincula-se  ao  Edital  de  Concorrência  nº  02/2018,  iden ficado  no
preâmbulo, e à proposta vencedora, independente de transcrição, que passam a integrar o presenteTermo.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
A  CONTRATADA  se  responsabilizará  pela  entrega  e  instalação,  incluindo  o  transporte  dostransformadores, a qual deverá ser efe vada em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento daNota de Empenho, jus ficando, por escrito, as razões que impossibilitaram o não cumprimento
desta obrigação;

1. 

O prazo de vigência deste Contrato será de 6 (seis) meses, com data de início a par r de sua
assinatura.

2. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
O valor total da contratação é de R$ 184.585,01 ( Cento e oitenta e quatro mil, quinhentos eoitenta e cinco reais e um centavos. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias
diretas e indiretas decorrente da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargossociais,  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administração,frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

1. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As  despesas  decorrentes  desta  contratação  estão  programadas  em  dotação  orçamentáriaprópria,  previstas  no  orçamento  da  CODHAB,  para  o  exercício  de  2018,  Conforme  Portaria
Conjunta nº 01, de 18/04/2018, publicada no DODF nº 80 de 26/04/2018, página nº 15, naclassificação abaixo:

1. 

Unidade Orçamentária: 59.114 - Administração Regional de Samambaia
Unidade Gestora: 190.114 - Administração Regional De Samambaia para
Unidade Orçamentária: 28.209 - Companhia de Desenvolvimento da Habitação do DF- CODHAB
Programa de Trabalho: 15752621617639555
Natureza da Despesa: 449051
Fonte: 100

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,
Patrimônio  e  Contabilidade  do  Distrito  Federal,  mediante  aprovação  dos  serviços  contratados  eapresentação de Nota Fiscal e das cer dões de regularidade fiscal, previdenciária e de idoneidade, deacordo com Cronograma sico-financeiro aprovado pelo Executor do contrato, liquidada em até 30
(trinta)  dias  de  sua  apresentação,  devidamente  atestado  pelo  executor  do  Contrato,  bem  comomediante a apresentação de cer dões de regularidade fiscal e trabalhista, por meio de crédito emconta corrente, em nome da CONTRATADA, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Serão realizados
pagamentos Mensais – que correspondem às medições dos serviços efe vamente realizados.
5.2.  Só  será  efetuado  o  pagamento  da  entrega  dos  materiais  e  dos  serviços/obras  realmente
executados e  comprovados,  os  quais devem estar  devidamente especificados quan ta vamente equalita vamente, não sendo admissível o pagamento de valores calculados com base em percentuaisincidentes sobre o custo total da obra ou serviço.
5.3.  O  prazo  para  pagamento  será  de até  30  (trinta)  dias  corridos,  contados  a  par r  da  data  daapresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura,  acompanhada  dos  demais  documentos  comprobatórios  do
cumprimento das obrigações da Contratada.
5.4. A Nota Fiscal/Fatura será emi da pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

5.4.1.  A Contratante terá o prazo de 15  (quinze)  dias corridos,  contados a  par r  da  data  daapresentação  da  nota  fiscal,  para  aprovar  ou  rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  serviçosexecutados.
5.4.2.  Após  a  aprovação,  a  Contratada  emi rá  Nota  Fiscal/Fatura  no  valor  total  do  objeto,
acompanhada da planilha orçamentária de cálculos detalhada.
5.4.3. A aprovação prévia apresentada pela Contratante não exime a Contratada de qualquer dasresponsabilidades contratuais, nem implica aceitação defini va dos serviços executados.
5.4.4.  Caso  os  serviços  não  sejam concluídos  ou venham a  ser  rejeitados,  sem prejuízo  das
penalidades cabíveis, a Contratada deverá efetuar a adequação dos mesmos de acordo com o
solicitado no Projeto Básico, Anexo I deste Edital, sem prejuízo das sanções cabíveis.

5.5. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pela FISCALIZAÇÃO, da Nota Fiscal/Faturaapresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos no Edital.
5.5.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
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Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efe vamente executados, bem comoàs seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:
5.5.1.1 . Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Cer ficado de Regularidade
do FGTS –  CRF;  Cer dão Nega va da Previdência Social  -  CND),  correspondentes  ao mês daúl ma nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execuçãocontratual, nominalmente iden ficados;
5.5.1.2.  Da  regularidade  fiscal  (Cer dão  conjunta  Nega va  de  Débitos  rela vos  a  TributosFederais  e  à  Dívida  A va da  União;  Cer dão Nega va de  Débitos  junto  ao Distrito  Federal),constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oficiais; e
5.5.1.3 Do cumprimento das  obrigações trabalhistas,  correspondentes à  úl ma nota  fiscal  oufatura que tenha sido paga pela Administração.

5.6. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores oucircunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada
providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  acomprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5.7. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta online ao SICAF e, se necessário, aos sí osoficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultadoser impresso, auten cado e juntado ao processo de pagamento.

5.7.1.  Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se ofornecimento ver sido prestado e atestado.  Tal  hipótese ensejará,  entretanto,  a adoção das
providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

5.8 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nostermos da Instrução Norma va n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, inclusive quanto ao ar go 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

5.8.1.  Quanto  ao  Imposto  Sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  (ISSQN),  será  observado  odisposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação aplicável.
5.8.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, ins tuído pelo ar go 12 da LeiComplementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos  pelo  referido  regime,  em  relação  às  suas  receitas  próprias,  desde  que,  a  cadapagamento, apresente a declaração de que trata o ar go 6° da Instrução Norma va RFB n° 1.234,de 11 de janeiro de 2012.

5.9. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em contacorrente, no Banco de Brasília S/A - BRB.
5.10.  Será  considerado  como data  de  pagamento,  o  dia  em que  constar  como  emi da  a  ordem
bancária para pagamento.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
6.1. O preço contratado poderá ser reajustado, sendo vedada a periodicidade de reajuste inferior a um
ano, contado da data limite para apresentação da proposta ou do úl mo reajuste. O preço contratual
será  reajustado conforme Decreto  n.º  36.246,  de  02 de janeiro de 2015,  do Governo do DistritoFederal  em  seu  Art.  4º,  que  fica  estabelecido  que  em  todos  os  editais  de  licitação  e  contratosadministra vos a serem firmados pelo governo do Distrito Federal, inclusive quando decorrentes dehipóteses de dispensa e inexigibilidade, deverá ser adotado como índice de reajuste para compensar
os efeitos das  variações inflacionarias  o Índice Nacional  de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA,
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apurado pelo Ins tuto Brasileiro de Geografia e Esta s ca – IBGE,  que subs tuirá  qualquer outroíndice que esteja sendo adotado no âmbito distrital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1.  Obriga-se  a  CONTRATADA  a  recolher,  como  garan a  da  execução  do  objeto  contratadoimportância correspondente a 5%(cinco por cento) do valor total deste contrato na assinatura deste
instrumento em tulos da dívida pública, seguro garan a, fiança bancária, ou depósito em dinheiroem conta corrente da Companhia, mediante dados bancários fornecidos pela Gerência de Execução
Orçamentária e Financeira - GEOFI, conforme art. 70 da Lei 13.303/2016, observadas as condiçõesprevistas no item 10.4 a 10.4.5 do Edital.
7.2.  A  garan a  ora  prestada  pela  CONTRATADA  será  liberada  ou  res tuída  após  o  recebimento
defini vo do objeto do contrato. Quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, na forma dalei, se for o caso.
7.3. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a par r da data da assinatura do contrato
firmado, para efe var a prestação da garan a e apresentar o comprovante respec vo.

CLÁUSULA OITAVA – DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1. A CODHAB/DF designará Comissão Executora de no mínimo 01 (um) tular e 01 (um) suplenteformada por técnicos da CODHAB, para o presente contrato com a incumbência de supervisionar,fiscalizar e acompanhar a execução das obras. Esta supervisão não exime a CONTRATADA da totalresponsabilidade pela perfeita execução dos serviços, ficando os Órgãos da Estrutura Orgânica desta
Companhia  no  dever  de  prestar  à  equipe  designada  o  apoio  que  ela  vier  a  requisitar  para  odesempenho de suas a vidades.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA
9.1. A Contratada obriga-se à:

9.1.1  Promover  o  fornecimento  e  instalação  dos  transformadores  dentro  dos  parâmetros  e
ro nas  estabelecidos,  observados,  especialmente,  os  endereços,  dias  e  horários  fixados  noProjeto Básico;
9.1.2. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outra empresa;
9.1.3.  Arcar  com  todas  as  despesas,  diretas  e  indiretas,  decorrentes  do  cumprimento  dasobrigações assumidas, sem qualquer ônus à CODHAB/DF;
9.1.4.  Respeitar  as  normas  e  procedimentos  de  controle  e  acesso  às  dependências  da
CODHAB/DF;
9.1.5.  Comunicar  à  CODHAB/DF  qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  referente  aofornecimento dos materiais e prestar os esclarecimentos cabíveis;
9.1.6.  Manter,  durante  o  fornecimento,  em  compa bilidade  com  as  obrigações  a  seremassumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.1.7.  Entregar  a  Nota  Fiscal/Fatura  na CODHAB/DF juntamente  com a Cer dão Nega va  deDébitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias, Cer ficado de Regularidade do FGTS, Cer dãoNega va de Débitos 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 Distrito Federal ou Cer dõesPosi vas com efeito de Nega vas.
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9.1.8.  A  garan a  para  assistência  técnica  assegurada  pelo  fabricante  dostransformadores/equipamentos, deverá acompanhar o produto no ato da sua entrega.
9.1.9.  É  obrigação  da  Contratada  o  cumprimento  das  exigências  da  Lei  nº  6.514/77,
regulamentada pela Portaria nº 3.214/78, em especial as Normas Regulamentadoras NR-5 CIPA –Comissão Interna de prevenção de Acidentes, NR-6 EPI – Equipamentos de Proteção Individual,NR-7 PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR-9 PPRA – Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais, NR-10 Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-18 Condiçõese Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, em todos os seus itens, subitens eanexos.  Os Custos com a Segurança e Medicina do Trabalho deverão estar  incluído no preço
proposto.
9.1.10. Não será permi da a subcontratação dos serviços objeto deste Contrato.

9.2. A Contratante obriga-se à:
9.2.1.  Permi r  o  acesso  dos  empregados  da  CONTRATADA  às  dependências  dosempreendimentos para a entrega dos transformadores proporcionando todas as facilidades para
que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais;
9.2.2.  Rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  transformadores  fornecidos  em  desacordo  com  asobrigações assumidas pela CONTRATADA;
9.2.3. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade no fornecimento dostransformadores;
9.2.4. Impedir que terceiros fornecessem os transformadores objeto deste Termo;
9.2.5.  Atestar  as  faturas  correspondentes,  por  intermédio  de  servidor  designado  para  essafinalidade;
9.2.6.  Receber  os  transformadores  verificando  as  condições  de  entrega,  conferindo  acompa bilidade  das  especificações  constantes  da  Nota  Fiscal  com  a  Nota  de  Empenho  eatestando seu recebimento;
9.2.7.  Rejeitar,  com a devida jus fica va,  qualquer  produto entregue fora  das  especificaçõescontratadas, arcando a CONTRATADA com ônus decorrente do fato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. Das Espécies

10.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas,
garan da a prévia defesa, ficam sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o DecretoDistrital  nº  26.851,  de  30/05/2006,  publicado  no  DODF  nº  103,  de  31/05/2006,  pg.  05/07,alterado  pelos  Decretos  Distritais  nºs  26.993/2006,  de  12/07/2006  e  27.069/2006,  de14/08/2006 e Decreto nº 35.831/2014 de 19/09/2014:

I - advertência;
II - multa; e
III - suspensão temporária de par cipação em licitação, e impedimento de contratar com aCompanhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, por prazo nãosuperior 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 desua  proposta,  não  celebrar  o  contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução doseu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidadeserá aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada

SEI/GDF - 7694911 - Contrato https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

6 de 13 09/05/2018 09:43



será  descredenciada  do  Sistema de  Cadastro  de  Fornecedores,  sem prejuízo  dasmultas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come da;

10.1.2.  As  sanções  previstas  nos  incisos  I  e  III  do  subitem  anterior  poderão  ser  aplicadasjuntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respec vo processo,no prazo de 10 (dez) dias úteis (§2º, art. 83 da Lei nº 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  odescumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
II  - pelo ordenador de despesas se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase deexecução contratual, entendida desde a recusa em re rar a nota de empenho ou assinar ocontrato.

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  na  entrega  ou  execução  do  contrato,  e  seráaplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ouexecução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidasem 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 materialou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante dasparcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgãocontratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valorprevisto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; (Decreto nº 35.831, de
19 de setembro 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 do disposto nos incisos I eII deste subitem;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus ficada do adjudicatário em assinar ocontrato  ou  re rar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  estabelecido  pelaAdministração,  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,  pelodescumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Decreto nº35.831, de 19 de setembro de 2014);

10.3.2. A multa será formalizada por simples apos lamento contratual, na forma do §7º, art. 81
da  Lei  n°  13.303/2016  e  será  executada  após  regular  processo  administra vo,  oferecido  àcontratada  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

SEI/GDF - 7694911 - Contrato https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

7 de 13 09/05/2018 09:43



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 devidospela 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 ou execução do contrato, se dia de expedientenormal 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 ea gravidade da falta come da, consoante o previsto 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 sercancelados 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 subitem10.3.1.
10.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 10.3.1 não se aplica nas hipóteses derescisão contratual que não ensejam penalidades.

10.4. Da Suspensão
10.4.1.  A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par cipar delicitação e  de  contratar  com a  Administração,  e,  se  aplicada  em decorrência  de  licitação namodalidade concorrência, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada noCadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junhode 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  pelaCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, a licitante e/oucontratada 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  via  fax  ou  internet,  de  formaprovisória, ou, em original ou cópia auten cada, de forma defini va;
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade concorrência, convocadadentro  do  prazo  de  validade  de  sua  proposta,  não  celebrar  o  contrato,  ensejar  oretardamento 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 decorrente da adjudicação doobjeto 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  opagamento;

10.4.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
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I  -  a  Companhia  de  Desenvolvimento  Habitacional  do  Distrito  Federal,  quando  odescumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
II  -  o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação
ocorrer na fase de execução contratual,  entendida desde a recusa em re rar a nota deempenho 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 ascondutas 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, ouque por quaisquer outros meios pra carem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no
registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela CODHAB, estarãosujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do cer ficado de registro cadastral ou da obtenção do registro,
por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e
II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 10.5;
III - 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  pela  Lei  nº  10.520,  de  2002  e  Lei  nº13.303/2016, conforme disposto no art. 84 da mesma lei que diz:

I - tenham sofrido condenação defini va por pra carem, por meios dolosos, fraude fiscalno 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 virtudede 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  darespec 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, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,  ou, nessemesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferidadentro  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 explicitamentedisposto em contrário;
10.6.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da faserecursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho 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
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IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro daReceita 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 sanção providenciará a sua imediata divulgação no sí owww.codhab.df.gov.br, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação man dos por órgãosou en dades da Administração Pública do Distrito Federal.
1.6.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sançõesaplicadas com fundamento nos subitens 10.2 e 10.3 deste capítulo de penalidades, as quais seformalizam por meio de simples apos lamento, na forma do §7º, art. 81 da Lei nº 13.303/2016.
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 da in mação da decisão relacionada com o objetoda 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 deDesenvolvimento Habitacional do Distrito Federal contra 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 doato.

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  nº26.851/06 e suas  alterações,  previstas  neste  edital,  a  licitante  e/ou contratada ficará  sujeita,ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento dasobrigações licitatórias e/ou contratuais.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei nº 13.303/2016, sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

11.1.1.  O uso ou emprego de mão de obra infan l  cons tui  mo vo para a rescisão docontrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das penalidades legais cabíveis, conformedisposto na Lei nº 5.061/2013.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à CONTRATADA odireito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos de CONTRATANTE em caso de rescisão prevista no §1º, art.82 da Lei nº 13.303/2016, e a aplicação das sanções administra vas previstas no art. 83 da mesma Lei.
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
12.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo, com
amparo na Seção II Art. 81 da Lei 13.303/2016, vedada a modificação do objeto.
12.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalizaçãofinanceira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares,
até o limite do respec vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou u lizar este Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2.  Interromper  a  execução  dos  serviços  sob  alegação  de  inadimplemento  por  parte  daCONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
14.1. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF responderápelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
15.1.  Os  débitos da Contratada para com o Distrito Federal,  decorrentes ou não do ajuste,  serãoinscritos em Dívida A va e cobrados mediante execução na forma da legislação per nente, podendo,
quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO EXECUTOR
16.1.  O  Distrito  Federal,  por  meio  de  Resolução  da  Presidência,  designará  um  Executor  para  oContrato,  que  desempenhará  as  atribuições  previstas  nas  Normas  de  Execução  Orçamentária,Financeira e Contábil.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
17.1.  A  eficácia  do  Contrato  fica  condicionada  à  publicação  resumida  do  instrumento  pela
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, paraocorrer  no prazo de vinte  dias  daquela  data,  após o  que deverá  ser  providenciado o  registro do
instrumento por este órgão, de acordo com o art. 60 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS
18.1. Os casos omissos serão decididos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito

SEI/GDF - 7694911 - Contrato https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

11 de 13 09/05/2018 09:43



Federal  –  CODHAB/DF,  segundo as  disposições  con das  na  Lei  nº  13.303/2016  e  demais  normasaplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições con das na Lei nº 8.078/1990 – Código de
Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA NONA – DO FORO
19.1. Fica o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao
cumprimento do presente Contrato.

“Havendo  irregularidades  neste  instrumento,  entre  em  contato  com  a  Ouvidoria  de  Combate  àCorrupção, no telefone 0800-6449060” (Redação extraída do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de2012).

P/ CODHAB:
GILSON PARANHOS
Diretor Presidente

Pela CONTRATADA:
MARCUS VINICIUS DE ANDRADE

Diamante Engenharia e Comércio Ltda

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS DE ANDRADE, Usuário Externo,
em 03/05/2018, às 16:06, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA -
Matr.0000659-9, Presidente, em 04/05/2018, às 09:59, 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= 7694911 código CRC= F639198A.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
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