
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 045/2018 – CODHAB

CONTRATO Nº 045/2018 – DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A COMPANHIAHABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  -CODHAB  E  SLG  COMÉRCIO  SERVIÇOS  EREPRESENTAÇÕES EIRELI - ME, PARA OS FINSQUE ESPECIFICA.
Processo nº. 00392-00003356/2018-11 – CODHAB.

A  COMPANHIA  HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  –  CODHAB,  empresa  pública,  dotada  depersonalidade jurídica de direito privado, com autorização legisla va de criação pela Lei 4.020, de 25 desetembro  de  2007,  integrante  da  Administração  Indireta  do  Governo  do  Distrito  Federal,  estandovinculada à Secretaria de Estado da Gestão do Território e Habitação - SEGETH, inscrita no CNPJ/MF sob o
no.  09.335.575/0001-30,  com sede no com sede no Setor  Comercial  Sul,  Quadra-06,  Bloco “A”,  Lote13/14, 6º Andar, Edi cio Sede, Brasília/DF, neste ato representado na pessoa de seu Diretor PresidenteGILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA, brasileiro, portador da Carteira de Iden dade nº 305.776-SSP/DF e do CPF nº 119.788.561-72, residente e domiciliado nesta Capital, com autorização da DiretoriaExecu va  da  CODHAB/DF,  com  delegação  de  competência  prevista  nas  Normas  de  Planejamento,
Orçamento,  Finanças,  Patrimônio  e  Contabilidade  do  Distrito  Federal  (Decreto  no.  32.598/2010)doravante  denominada  simplesmente  CODHAB/DF,  e  a  empresa  SLG  COMÉRCIO  SERVIÇOS  E
REPRESENTAÇÕES EIRELI  -  ME,  inscrita  no  CNPJ/MF sob o  nº.  26.263.549/0001-62  com sede  JardimEuropa  II  Área  Especial  02  Loja  04,  Grande  Colorado,  CEP:  73.105-904  Sobradinho  –  DF,  telefone:(61)3039-4550, neste ato representada por sua Representante Legal SANDRA LOPES GUERRA, brasileira,portadora  da  Carteira  de  Iden dade  nº  3.800.491-SSP/DF  e  do  CPF  nº  051.169.735-06,  residente  e
domiciliada  no  Condomínio  Mansões  Entre  Lagos  03,  Conjunto  N  Casa  20  Região  dos  Lagos,  CEP:73.255-902 Sobradinho -  DF doravante  denominada simplesmente CONTRATADA,  conforme Edital  deLicitação do Pregão Eletrônico nº 10/2018, realizada de acordo com a Lei nº 13.303/2016 e no que coubera Lei nº 8.666/1993, à qual se sujeitam as partes contratantes tendo em vista o constante do ProcessoAdministra vo nº 00392-00003356/2018-11 – CODHAB resolvem firmar o presente contrato, mediante as
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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1.1. O objeto deste é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutençãopreven va e corre va em aparelhos de ar condicionado po Split e cor nas de ar (com fornecimento,
subs tuição e reposição de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais), pertencentes àCODHAB-DF que estão distribuídos no edi cio da Sede da Companhia e em seus Postos de AssistênciaTécnica.
1.2. As informações complementares sobre o objeto são aquelas discriminadas no item 6 do Termo de
Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico Nº 10/2018 desta CODHAB.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de demanda, segundo o disposto na Lei
13.303/2016, e no que couber, Ar gos 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1. O valor total do presente contrato é de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), sendoR$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) para serviços e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para
material.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
4.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis até um ano de vigência deste contrato. Após este período seráreajustado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

4.1.1.  O  marco inicial  para contagem da periodicidade de 01  (um) ano,  para  efeito derepactuação será a data da assinatura deste Contrato.
4.1.2. O marco inicial para cálculo do índice de reajuste será a data da apresentação daproposta no processo licitatório.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato são procedentes dos orçamentos informados
abaixo:
Unidade Orçamentária: 28209
Programa  de  Trabalho:  16.122.6001.2396.5319  -  Conservação  das  Estruturas  Físicas  de  EdificaçõesPúblicas-DF
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros –  Pessoa Jurídica - R$ 32.500,00 (trinta edois mil e quinhentos reais)
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo – R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

Fonte:  100 – Ordinário não Vinculado  
5.2. O empenho inicial é de: 
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5.2.1. R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme Nota de Empenho nº 2018NE00527, emi daem 11/06/2018, sob o evento nº 400091, na modalidade Global, natureza da Despesa: 33.90.39.
5.2.2. R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme Nota de Empenho nº 2018NE00529, emi da

em 12/06/2018, sob o evento nº 400091, na modalidade Global, natureza da Despesa: 33.90.30.

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

I - Cer ficado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecidopela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
II - Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
III - Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento àLei  nº  12.440/2011.  Visando  comprovar  a  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  aJus ça do Trabalho;
IV - Cer dão Nega va de Débitos Rela vos aos Tributos Federais;
V - Ou, as Cer dões posi vas com efeitos posi vos na impossibilidade de apresentação dascer dões nega vas, citadas nos itens I a IV, desde que exigida a regularização da situação de
acordo com os itens  "d" e "f" da Decisão nº 6118/2017 do TCDF (4729710);

6.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par r da data de apresentação da NotaFiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.
6.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida seráatualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe vo pagamento de acordocom a variação “pro rata tempore” do IPCA, nos termos do art. 4º do Decreto nº 36.246/2015.
6.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigaçãoque lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito dereajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
6.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

I  –  Se  o  valor  da multa  for  superior  ao  valor  da  garan a prestada,  além da  perda desta,responderá  o  contratado  pela  sua  diferença,  a  qual  será  descontada  dos  pagamentoseventualmente  devidos  pela  Administração  ou  ainda,  quando  for  o  caso,  cobrada
judicialmente.

6.6. A multa será formalizada por simples apos lamento contratual,  na forma do art. 65, § 8°,  da Lei8.666/93, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administra vo, oferecido acontratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
no ficação, nos termos do § 3° do art. 86, da Lei 8.666/93.
6.7. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superioresa R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta
corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar onúmero da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º
32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.
6.8. Quanto às demais condições de remuneração e forma de pagamento estão dispostas no item 13 do
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Termo de Referência Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
7.1.  O  contrato  após assinado  pelas  partes  e  publicado  no  DODF terá  vigência  de  12  (doze)  meses,
podendo ser prorrogado nos termos do ar go 71, caput, da Lei Federal n° 13.303/2016 (Estatuto dasEstatais).
7.2.  Quanto às  demais  condições de  execução dos  serviços  estão  dispostas  no  item 6  do Termo deReferência Anexo I do Edital.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA
8.1. Será exigida a prestação de garan a pela Contratada, no percentual de 2% (dois por cento) do valortotal do contrato, nos termos do art. 70 da Lei 13.303/2016 e art. 56 da Lei nº 8.666/93, sob pena deaplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual;
8.2. A Contratada terá 10 (dias) dias  após a assinatura do contrato para apresentar a garan a supracitadasob pena de nulidade do instrumento contratual e seus desdobramentos;
8.3.  A  CODHAB  ficará  isenta  de  quaisquer  obrigações  de  ressarcimento  contratual  ou  custo  de
implantação dos serviços, caso a contratada não venha cumprir com o subitem “12.2”;
8.4. A garan a poderá ser prestada nas seguintes modalidades:
a. Caução em dinheiro ou tulos da dívida pública;
b. Seguro-garan a; ou
c. Fiança bancária;

8.4.1 Não será aceita a prestação de garan a que não cubra todos os riscos ou prejuízoseventualmente  decorrentes  da  execução  do  contrato,  tais  como  a  responsabilidade  por  multas  eobrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais;
8.4.2 Caso o  valor global  da  proposta da adjudicatária seja  inferior  a  80% (oitenta  por

cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do ar go 48 da Lei n° 8.666, de 1993,será exigida,  para a assinatura do contrato, prestação de garan a adicional,  igual à diferença entre omenor valor referido no citado disposi vo legal e o valor da correspondente proposta;
8.5.  No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no Banco de Brasília S/A -  BRB,mediante depósito iden ficado a crédito da Contratante;
8.6. Caso a opção seja por u lizar tulos da dívida pública, estes devem ter sido emi dos sob a formaescritural, 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  daFazenda;
8.7. A garan a, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garan a, deverá ter validade durante avigência do contrato;
8.8. No caso de garan a na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiadoraos bene cios do ar go 827 do Código Civil;
8.9.  No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan a deverá ser
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readequada ou renovada nas mesmas condições;
8.10. Se o valor da garan a for u lizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação deprejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à
respec va reposição no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que ver sido no ficada;
8.11. A validade da garan a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período demais 3 (três) meses após o término da vigência contratual;
8.12. A garan a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

8.12.1  Prejuízo  advindo  do  não  cumprimento  do  objeto  do  contrato  e  do  não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

8.12.2  Prejuízos  causados  à  Contratante  ou  a  terceiro,  decorrentes  de  culpa  ou  dolodurante a execução do contrato;
8.12.3 As multas moratórias e puni vas aplicadas pela Contratante à Contratada;
8.12.4  Obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias  de  qualquer  natureza,  nãohonradas pela Contratada;

8.13. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da
Contratada, a garan a por ela prestada será liberada ou res tuída e,  quando em dinheiro, atualizadamonetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
9.1.  A  CODHAB  responderá  pelos  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 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Executar diagnós co dos equipamentos e apresentar o Plano de Manutenção, Operação e Controle– PMOC, atendendo ao disposto na Portaria MS nº 3523/98 e NBR 13971/2014, em até 15 (quinze) dias
corridos da assinatura do contrato, sob pena de multa conforme “item 14” do Termo de Referência.
10.2.  Promover  a  execução dos  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  ro nas estabelecidos,  observados,especialmente, prazo, local e condições propostas na licitação e no Termo de Referência, sem quaisquer
ônus adicionais para a CONTRATANTE;
10.3. Não transferir, a outro, as responsabilidades assumidas sem prévia anuência do CONTRATATANTE;
10.4.  Responsabilizar-se  por  todas as  despesas,  diretas  e  indiretas,  decorrentes  do cumprimento das
obrigações  assumidas,  inclusive  fretes  desde  a  origem  até  sua  execução  no  local  estabelecido  pelaContratante;
10.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CODHAB/DF;
10.6.  Manter  os  seus  empregados  iden ficados  por  crachá,  quando  no  recinto  do  Órgão,  devendosubs tuir  imediatamente  qualquer  um  deles  que  seja  considerado  inconveniente  à  boa  ordem e  às
normas disciplinares da CODHAB/DF;
10.7. Comunicar à Gerência de Suporte Operacional da CODHAB/DF qualquer anormalidade de caráter
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urgente referente a execução dos serviços e prestar os esclarecimentos cabíveis;
10.8. Manter, durante a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações a serem assumidas,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.9.  Entregar  a  Nota  Fiscal/Fatura  na  CODHAB/DF  juntamente  com a  Cer dão  Nega va  de DébitosRela vos ao Cer ficado de Regularidade do FGTS, Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas, Cer dãoNega 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  e/ou  cer dões posi vas com efeitos posi vos na impossibilidadede apresentação das cer dões nega vas desde que exigida  a regularização da situação de acordo com ositens  "d" e "f" da Decisão nº 6118/2017 do TCDF (4729710);
10.10.  O  descumprimento,  injus ficado  do  prazo  fixado,  para  a  prestação  dos  serviços  contratados
acarretará em multa pecuniária, ficando a futura CONTRATADA sujeito às penalidades previstas na Leifederal 8.666/93 e Lei federal 13.303 de 30 de junho de 2016 (Lei das Estatais);
10.11. A futura CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente paraque  as  suas  operações  não  provoquem  danos  sicos  ou  materiais  a  terceiros,  nem  interfiramnega vamente com o tráfego nas vias públicas que u lizar ou que estejam localizadas nas proximidadesda CONTRATANTE.
10.12.  A  futura  CONTRATADA  responderá  perante  a  CONTRATANTE  e  terceiros  por  atos,  falhas  ouomissões  suas.  Todas  as  questões,  reclamações,  demandas  judiciais,  ações  por  perdas  ou  danos  eindenizações oriundas de danos causados pela futura CONTRATADA serão de sua inteira responsabilidade,
não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte da CONTRATANTE.
10.13.  A  futura  CONTRATADA cuidará  para  que  os  serviços  a  serem executados  acarretem  a  menor
perturbação possível  aos  serviços  públicos,  às  vias  de  acesso,  e  a  todo e  qualquer  bem,  público  ouprivado, adjacente a CONTRATANTE. Também providenciará toda e qualquer sinalização e/ou isolamentodas áreas de serviço.
10.14.  A futura CONTRATADA cuidará para que todas as áreas onde realizarem serviços permaneçamsempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por po equalidade. Providenciará, ainda, a re rada imediata de detritos e sobras de material tão logo conclua asoperações rela vas ao serviço executado.
10.15. A remoção de todo entulho eventualmente produzido pelos serviços de manutenção preven va e
corre va  do  ar  condicionado  será  de  responsabilidade  da  futura  CONTRATADA,  devendo  arcarexclusivamente com o correspondente custo sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada com relação ao objeto deste
Termo. As dúvidas poderão ser esclarecidas pela CODHAB pelo telefone (061) 3214-1865;
11.2.  Exercer  a  fiscalização  dos  serviços  por  servidores  especialmente  designados  e  nomeados  por
Resolução  da  Presidência  -  CODHAB/DF,  que  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrênciasrelacionadas com o mesmo na forma prevista na Lei Nº 8.666/93 e na Lei Federal Nº 13.303, de 30 dejunho de 2016 e suas posteriores alterações;
11.3. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;
11.4. Recusar, com a devida jus fica va, os serviços realizados fora das especificações estabelecidas nesteTermo de Referência;
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11.5. Verificar a regularidade fiscal da empresa antes do pagamento;
11.6.  Permi r  o acesso ao local  da prestação de serviços  do pessoal  da CONTRATADA, necessários  àexecução do objeto do Contrato;
11.7.  No ficar  por  escrito  a  contratada  sobre  a  ocorrência  de  eventuais  imperfeições  no  curso  deexecução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
11.8. Operar o contrato na forma es pulada, seguindo os prazos estabelecidos;
11.9. Emi r a Ordem de Serviços, determinando o início da execução dos serviços pela CONTRATADA;
11.10. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis;
11.11. À CONTRATADA deverá seguir as obrigações no clásula 10 deste contrato, bem como as con das noitem 11 do anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL
12.1.  Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo, comamparo na Lei 13.303/2016, e no que couber, art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada amodificação 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 olimite do respec vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS
13.1.  Das Espécies

13.1.1.  As  licitantes  e/ou  contratadas que não  cumprirem integralmente as  obrigaçõesassumidas,  garan da  a  prévia  defesa,  estão  sujeitas  às  seguintes  sanções  em  conformidade  com  oDecreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelosDecretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006 e Lei nº 13.303/2016:
I - advertência;
II - multa; e
III - suspensão temporária de par cipação em licitação, e impedimento de contratar com a

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, por prazo não superior a 2(dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come da.
a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de suaproposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o

certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal;  a  penalidade será  aplicada  por  prazo não superior  a  5  (cinco)  anos,  e  a  licitante  e/oucontratada  será  descredenciada  do  Sistema  de  Cadastro  de  Fornecedores,  sem  prejuízo  das  multasprevistas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a naturezae a gravidade da falta come da;

13.1.2. 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
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de 10 (dez) dias úteis (§ 2º, art. 83 da Lei 13.303/2016).
13.2. Da Advertência

13.2.1.  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 o contrato.

13.3. Da Multa
13.3.1. 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 adimplidas em atraso, até olimite 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  das  parcelasobrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando oatraso  ultrapassar  30  (trinta)  dias,  não podendo  ultrapassar  o  valor  previsto  para  o  inadimplementocompleto 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,  pordescumprimento do prazo de entrega,  sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I  e  II  destesubitem;
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 pela Administração, recusaparcial 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 nº 35.831, de 19 desetembro de 2014);
13.3.2.  A multa será formalizada por simples apos lamento contratual,  na forma Lei  n°13.303/2016,  e  no  que  couber,  a  Lei  Federal  8.666/1993  e  será  executada  após  regular  processoadministra vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,a contar do recebimento da no ficação, observada a seguinte ordem:
I - mediante desconto no valor da garan a depositada do respec vo contrato;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
III - mediante procedimento administra vo ou judicial de execução.
13.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garan a prestada, além da perda desta,responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado(IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração
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ou cobrados judicialmente.
13.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par r dodia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal

na repar ção interessada, ou no primeiro dia ú l seguinte.
13.3.5. 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.
13.3.6.  A  multa  poderá  ser  aplicada  cumula vamente  com outras  sanções,  segundo  a

natureza e a gravidade da falta come da, consoante o previsto do subitem 13.1.2 e observado o princípioda proporcionalidade.
13.3.7. 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 ratraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 13.3.1.
13.3.8.  A  sanção pecuniária  prevista  no inciso  IV  do subitem 13.3.1  não  se  aplica  nashipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

13.4. Da Suspensão
13.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par cipar

de licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade
pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores doDistrito  Federal,  ins tuído  pelo  Decreto  nº  25.966,  de  23  de  junho  de  2005,  e  no  Sistema  deCadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos 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/ou contratadapermanecer inadimplente;
II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecidono edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em

original ou cópia auten cada, de forma defini va;
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentrodo prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução doseu 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 do objeto da licitação;
b) tenha pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação; e
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;
13.4.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
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 obrigaçãoocorrer na fase de execução contratual,  entendida desde a recusa em re rar a nota de empenho ou
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assinar o contrato.
13.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.
13.4.4.  O  prazo  previsto  no  inciso  IV  poderá ser  aumentado para  até  05  (cinco)  anos,

quando as condutas ali previstas forem pra cadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.
13.5.Das Demais Penalidades

13.5.1.  As  licitantes  que  apresentarem  documentos  fraudulentos,  adulterados  oufalsificados, ou que por quaisquer outros meios pra carem atos irregulares ou ilegalidades para obtençãono registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela CODHAB, estarão sujeitas
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 - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 13.4.3 e 13.4.4.
13.5.2. As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também ser aplicadas àsempresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais Lei n° 13.303/2016, eno que couber, nos às Leis nº 8.666, de 1993 e nº 10.520, de 2002:
I - tenham sofrido condenação defini va por pra carem, por meios dolosos, fraude 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.

13.6. Do Direito de Defesa
13.6.1.  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.
13.6.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra cou o atorecorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,  ou, nesse mesmoprazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo

de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
13.6.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início eincluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu vos, exceto quando for explicitamente

disposto em contrário;
13.6.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento dafase recursal, 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
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da

Receita Federal.
13.6.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição,
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a autoridade competente  para  aplicação da sanção providenciará  a  sua imediata  divulgação no sí owww.comprasgovernamentais.gov.br,  e  aos  demais  sistemas  eletrônicos  de  contratação  man dos  por
órgãos ou en dades da Administração Pública do Distrito Federal.

13.6.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal assanções aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capítulo de penalidades, as quais seformalizam por meio de simples apos lamento, na forma do art. 81, §7º, da Lei nº 13.303/2016 e, no que
couber, à Lei nº 8.666, de 1993.

13.6.7. De acordo com o inciso §1º do art 59 da Lei nº 13.303, de 2016, caberá recurso derepresentação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da in mação da decisão relacionada com o objeto da
licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico, dos atos decorrentes dessa Lei.

13.6.8. Caberá pedido de reconsideração, da decisão do Diretor Presidente da Companhiade Desenvolvimento Habitacional  do Distrito Federal contra os atos decorrentes conforme o caso,  nahipótese do §2º, art. 83 da Lei nº 13.303/2016, no prazo de 10 (dez) dias úteis da in mação do ato.
13.7. Do Assentamento em Registros
13.7.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
13.7.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato queas aplicou.

13.8. Da Sujeição a Perdas e Danos
13.8.1. 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,  àcomposição  das  perdas  e  danos  causados  à  Administração  pelo  descumprimento  das  obrigações

licitatórias e/ou contratuais.
13.9. Das Disposições Complementares

13.9.1.  As sanções previstas nos  subitens  13.2,  13.3 e 13.4 do presente capítulo  serãoaplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante.
13.9.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no

órgão ou na en dade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO DO CONTRATO
14.1. O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando para tanto manifestação escrita deuma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal daexecução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
15.1. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato, jus ficando o mo vo e assegurado àCONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências
determinadas pelo arts. 83 e 84 da Lei nº 13.303, de 2016, sem prejuízo ao disposto no §1º do art. 82 domesmo diploma legal, bem como das demais sanções estabelecidas neste contrato.
15.2.  O  presente  contrato  poderá  ser  rescindido,  independentemente  de  interpelação  judicial  ou

SEI/GDF - 9073335 - Contrato https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

11 of 13 21/06/2018 09:41



extrajudicial,  sem  que  caiba  à  CONTRATADA,  direito  à  indenização  de  qualquer  espécie,  nos  casosprevistos nos Ar gos 77 e 78, Incisos I a XVII da Lei no. 8.666/1993, observadas as disposições do §2º do
Ar go 79 da mesma lei.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS
18.1. Os casos omissos serão dirimidos de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e, em especial, com a
Lei nº 13.303/2016 e no que couber, a Lei nº 8.666/93.
18.2.  O  presente  Contrato  foi  elaborado  segundo  Termo  de  Referência  constante  ao  Processo  nº
00392-00003356/2018-11  –  CODHAB,  o  qual  integra  o  presente  instrumento  independente  de
transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO
19.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CODHAB, na
Imprensa Oficial, sob a responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
20.1.  É  competente o foro de Brasília,  Distrito Federal  para dirimir  quaisquer dúvidas decorrentes daexecução deste Contrato.

GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA
Diretor Presidente

CODHAB/DF
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SANDRA LOPES GUERRA
Representante Legal

SLG COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME

Documento assinado eletronicamente por SANDRA LOPES GUERRA - RG n° 38491 SSP/DF,
Usuário Externo, em 14/06/2018, às 17:21, 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 15/06/2018, às 18:14, 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= 9073335 código CRC= CE03402B.
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