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Presidência

CONTRATON' 088/2017. NOS TERMOSDO

PADRÃO NO 03/2002 QUE ENTRE SI

CELEBRAM A

COMPANHIA

DE

DESENVOLVIMENTOHABITACIONALDO
DISTRITO FEDERAL E A EMPRESA ISRAEL
CONSTRUTORA LTDA., PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA.

Processo no. 392.003.088/2017
Cláusula Primeira - Das Partes

Pelo presente instrumento, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB/DF. empresa pública dotada de personalidade

jurídica de direito privado,com autorização legislativa de criação dada pela Lei no.
4.020. de 25 de setembro de 2007, estando vinculada à Secretaria de Estado de Gestão
do Território e Habitação - SEGETH,inscrita no CNPJ/MF sob o no. 09.335.575/000130. com sede no Setor Comercial Sul, Quadra-06, Bloco "A', lotes 13/14, Edifício
CODHAB. Brasília/DF. neste ato representado por seu Presidente, GILSON PARANHOS.

brasileiro, viúvo, portador da cédula de identidade n' 305.776, expedida pela SSP/DF e
inscrito no CPF sob o no 119.788.561-72, residente e domiciliado em Brasília-DF,com

autorização da Diretoria Executiva da CODHAB/DF,com delegação de competência

prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Património e
Contabilidade do Distrito Federal (Decreto n' 32.598/2010) doravante denominada
CODHAB/DF.e a ISRAELCONSTRUTORA
LTDA,com sede no CondomínioMorada da
Serra Quadra 48 Lote 23 - Sobradinho - Brasília-DF.CEP73.080-260. inscrita no CNPJ
sob O Ra20.101.881/0001-44, neste ato representado pelo seu RepresentanteLegal.
Senhor CLEITON NUNES MAROCCOLO,brasileiro, casado, engenheiro civil, portador

da Cédulade Identidade
no 118.148.783-4
CBM-DF.
Inscritono CPFsob o n'
344.327.011-53, residente e domiciliado nesta Capital; celebram o presente Contrato.
conforme Edital de CredenciamentoN' 001/2016, realizado de acordo com a Lei n'
8.666/93, à qual se sujeitam as partes contratantes tendo em vista o constante do
Processo Administrativo n' 392.003.088/2017 - CODHABresolvem firmar o presente
Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes
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Cláusula Segunda
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Do Procedimento
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cláusula Terceira - Do Objeto

serem realizados em Sol Nascente - Ceilândia/DF
Cláusula Quarta

Da Forma e Regime de Execução

O contrato será executado de forma indireta sob o regime de empreitada por preço
global, segundo o disposto da Lei n' 8.666/93.
Cláusula Quinta - Do Valor

O valor total do contrato é de R$40.165,10 (quarenta mil cento e sessenta e cinco reais e
dez centavos), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício.
nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.
Cláusula Sexta

Da Dotação Orçamentária

6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária
1- Unidade Orçamentária: 28209
11- Programa de Trabalho: 1648262083571 0001
111 Natureza da Despesa:339039
IV Fonte de Recursos: 220
6.2 0 empenho inicial é de R$ 40.500,00 (quarenta mil quinhentos reais) valor estimado.
conforme Nota de Empenho n' 2017NE01096, emitida em 14/1 1/2017, sob o evento n'
400091, na modalidade estimativa.
Cláusula Sétima - Do Pagamento
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária.

Financeira e Contábil do Distrito Federal,em parcela (s), mediante a apresentação de
Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada
pelo Executor do Contrato
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Cláusula Oitava

Presidência

Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência desde a sua assinatura até 60(sessenta) dias
cláusula Nona - Da responsabilidade da CODHAB
9.1 0 Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes. nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
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antes do mesmo assumir a obra.
s, do projeto executivo, da planilha

olvimento dos trabalhos, o que não exime a Contratada de
nc ar formamente o pessoal técnico da Contratada junto às

lliÜIÜ;ll g:lliXilÉB$:11=R.::
verificandoeatestandoosserviçosexecutados.
9.12

0 Executor

do contrato,

após vistoria
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emitir
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9.15 Por meio do executor ou comissão executara do contrato, fazer o recebimento
provisório da obra quando da sua conclusão, porém o recebimento definitivo somente
/::KiââllX ;pós relatório conclusivo do Executor do Contrato.
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Companhia de Desenvolvimento

Presidência

Habitacional do Distrito Federal

lO.19 Zelar para que seus prepostos obedeçam às normas disciplinares e
administrativas quando em trânsito pelas dependências desta Companhia.
l0.20 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,10 (dez) dias antes do encerramento do prazo
l 0.21 A CONTRATADAdeverá iniciar os trabalhos técnicos no dia determinado na Ordem
de Serviço,sob pena de ser notificada oficialmente pelo executor do contrato.
10.22 Caso a CONTRATADAreceba 03 (três) notificações por não ter cumprido o prazo
definido na Ordem de Serviço, poderá ser aplicada as penalidades cabíveis. Serão
descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados
por responsabilidade da CODHABou do Poder Público, bem como aqueles oriundos de
caso fortuito e/ou de força maior.
10.23 Responsabilizar-setécnica civil e criminalmente pela execução dos serviços e
informações produzidas que embasem decisões da CODHAB,na forma da legislação em
vigor, e apresentar a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA.
ou Registro de ResponsabilidadeTécnica RRT.do CAU,devidamente recolhidos, relativa
aos serviços técnicos de sua responsabilidade.
l0.24 Responder exclusivamente quanto à falta de qualidade dos serviços
implementados respondendo civil, administrativa e criminalmente por qualquer passivo
apurado

l0.25 Organizar-setécnica e administrativamentede modo a cumprir com eficiência o
objeto contratual.
l0.26 Prover com recursos humanos e materiais, necessários à execução dos serviços
contratados
l0.27 Cumprir os prazos ajustados para execução dos serviços, relativos ao objeto
contratual.
l0.28 A Contratada se obriga a manter. durante toda a execução do contrato,
compatibilidade com as obrigações assumidas.assim como todas as condiçõesde
habilitação e participação. exigidas neste credenciamento
10.29 Fica vedada a subcontratação cessão ou transferência.no todo ou em parte, da
execução do contrato que advier do presente credenciamento, sob pena de rescisão
contratual

l0.30 Comunicar
imediatamente
a CODHAB.
quandoda constatação
de

desconformidades com os projetos, documentos, técnicas construtivas, prazos de obra.
em desenvolver os serviços, ou
bem como, quando constatada imposslD
aualauer interferência que possa prejudicar os prazos de entrega preestabelecidos e os
cronogramas aprovados
l0.31 Propor solução aos problemas que possam surgir durante a execução dos
serviços.
10.32 Nenhum pagamento isentará a contratada das responsabilidadescontratuais

quaisquerque sejam, nem implicará em aceitação definitiva dos serviços executados.
total ou parcialmente.
l0.33 Havendo qualquer alteração na composição societária, no quadro permanentede
profissionais ou outro motivo que justifique, inclusive demonstração de incapacidade de
realizar atividadespara as quais está habilitada junto a CODHAB, a Contratada será
reavaliada quanto à sua capacitação técnica, podendo ser descredenciadaou
considerada não mais habilitada para uma ou mais modalidades de serviços,
considerada a sua nova realidade

l0.34 A ausência ou omissão do acompanhamentodos trabalhos por profissional do
quadro técnico da CODHABnão eximirã a empresa aas responsaDlllaaaesprevistas no
Edital de Credenciamento n' 001/201 6
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Da Alteração Contratual

suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento
Cláusula Décima Segunda

Das Penalidades

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato
sujeitará a Contratada à multa prevista na Justificativa de Inexigibi idade de LicitaçÍio.
descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sançõ.esprevistas
na Lei na 8.666/93. facultada ao Distrito Federal,em todo caso, a rescisão unilateral
Cláusula Décima Terceira - Da Dissolução
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para.tanto, manifestação
escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. sem interrupção
do curso normal da execução do Contrato
Cláusula Décima Quarta - Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo
no respectivo processo, na forma prevista no Edital de Credenciamenton'. 001/2016.
observado o disposto na Lei n' 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às conseqiiências
determinadas por esse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis
Cláusula Décima Quinta

Dos débitos para com a FazendaPública

Os débitos da Contratada para com o Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal,decorrentes ou não do ajuste. serão inscritos em Dívida Atavae cobrados
mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso.
ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
Cláusula Décima Sexta - Do Executor

A CODHAB,por meio de Resolução da Presidência. designará um Executor para.o
Contrato, que desempenhará as atribuições

previstas nas Normas de Execução

Orçamentária,Financeirae Contábil.
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Companhiade Desenvolvimento
Habitacionaldo Distrito Federal

Presidência

Cláusula Décima Sétima DaPublicação e do Registro

A eficáciado Contratofica condicionadaà publicaçãoresumidado instrumentopela
Admin stração,'na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento.
Cláusula Décima Oitava - Do Foro
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato

Brasília. Jade

(Xjãe/rl,\l)t$'de2017

Pelo CODHAB

íilÊonParanhos
biretof Presidente

Pela Contratada
RepresentanteLegal

rocuraóorial
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Famílias contempladas por contrato
FELIPE LAZARO

MARIZAGOMES

SOL

ISRAEL l 086/2017

EDSON PEREIRA
ROSELY NEVES

AURILEIDE LOPES

SOL

087/2017

SOLIRON JOSE
LEDA PAZ

ELZA MARCIA

REGia

MARIA DESTERRO

ISRAEL l 085/2017 l PORTORICO

