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CONTRATO N' 082/2017. NOS TERMOS DO

PADR.AON'

03/2002 QUE ENTRE SI

CELEBRAM A

COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL E A EMPRESA ISRAEL

CONSTRUTORA
LTDA.,PARAOS FINS QUE
ESPECIFICA.

Processo Ro.392.003.088/201 7

Cliusula Primeira- DasPanes

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

jurfdica de direito privado. com autorizagaolegislativa de criagao dada pda Lei no
4.020. de 25 de setembro de 2007, estando vinculada a Secretaria de Estado de Gestio
do Territ6rio e Habitagao - SEGETH,inscrita no CNPJ/MF sob o no. 09.335.575/0001-

30. com sede no Setor Comercial Sul, Quadra-06,Bloco "A", notes13/14, Edificio
CODHAB.Brasilia/DF, neste ato representado por seu Presidente, GILSON PARANHOS,
brasileiro, viOvo,portador da c6dula de identidade n' 305.776, expedida pda SSP/DF e
inscrito no CPF sob o n' 119.788.561-72, residente e domiciliado em Brasilia-DF.com
autorizagao da Diretoria Executiva da CODHAB/DF,com delegaQao de compet6ncia

prevista nas Normas de Planejamento, Orgamento, Finangas, Patrim6nio e

C

Contabilidade do Distrito Federal (Decreto n' 32.598/2010) doravante denominada
CODHAB/DF,e a ISRAELCONSTRUTORA
LTDA.,com sede no CondominioMorada da
Serra Quadra 48 Lote 23 - Sobradinho - Brasilia-DF,CEP 73.080-260, inscrita no CNPJ
sob o no 20.101.881/0001-44, neste ato representado peso seu Representante Legal,
Senhor CLEITON NUNES MAROCCOLO,brasileiro, casado, engenheiro civil, portador

da C6dulade Identidaden' 118.148.783-4CBM-DF,Inscrito no CPF sob o n'
344.327.01 1-53, 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, a qual se sujeitam as panes contratantes tendo em vista o constante do
Processo Administrativo Ro392.003.088/2017 - CODHABresolvem firmar o presente
Contrato, mediante as cliusulas e condig6es seguintes:

k
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Cliusula Segunda - Do Procedimento
O presente contrato obedece aos termos do Edital de Credenciamento 001/201 6 e seus
anexos, anexado ao processo administrativo no. 392.001.002/2016, fundamentada no
art. 30 com as demais disposig6es da Lean' 8.666/93.

Cliusula Terceira - Do Objeto
O contrato tem por objeto o credenciamento de pessoa juridica, devidamente registrada
no CREAou CAU,para prestar servigos em car6ter tempor6rio de reformas e pequenos
reparos em domicilios, localizados em areas de interesse social, nos termos e condig6es
estabelecidos no Edital de Credenciamento no. 001/2016 - CODHAB/DFe seus
cadernos, que o integram e complementam, sempre que houver interesse previamente
manifestado pda CODHAB,consoante especificam os projetos de servigos de reparos a
serem realizados em Fercal - Sobradinho/DF
Cliusula Quarta Da Forma e Regime de Execugao

O contrato seri executadode forma Indireta,sob o regime de empreitadapor prego
global, segundo o disposto da Lei n' 8.666/93.
Cliusula Quinta - Do Valor
O valor total do contrato 6 de R$ 33.147,45 (trinta e tr6s mil cento quarente e sete reais e
quarenta e cinco centavos). procedente do Orgamento do Distrito Federal para o corrente
exercicio, nos termos da correspondente Lei Orgamentaria Anual.
Cliusula Sexta - Da Dotagao Orgamentiria
6.1 A despesa correr6 a conta da seguinte Dotagao Orgament6ria
1- Unidade Orgament6ria: 28209
11- Programa de Trabalho: 16482620835710001
111-Natureza da Despesa: 339039
IV - Fonte de Recursos: 220

(

6.2 0 empenho inicial 6 de R$ 40.500,00 (quarenta mil quinhentos reais) valor estimado.
conforme Nota de Empenho n' 2017NE01099,emitida em 14/11/2017, sob o evento n'
400091, na modalidade estimativo.
Cliusula S6tima - Do Pagamento
O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugao Orgamentaria,
Financeira e Contibil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentaQao de

Nota Fiscal, liquidada at6 30 (trinta) dias de sua apresentagao,devidamenteatestada
pelo Executor do Contrato.
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Cliusula Oitava - Do Puzo de Vig6ncia
O contrato teri vig6ncia desde a sua assinatura at6 60 (sessenta) dias

Cliusula Nona Da responsabilidade da CODHAB
9.1 0 Distrito Federal responders pecos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos
de dojo e de culpa.
9.2 Caber6 a contratante nomear executor e/ou comiss3o executora do contrato a ser

celebradocom a empresa credenciada,no puzo de at6 10 dias contados da data de
assinatura deste, para fiscalizagao do mesmo.
9.3 0 executor ou comiss3o executora do contrato, antes do mesmo assumir a obra,
deveri ter a posse do processo, dos projetos t6cnicos, do projeto executivo, da planilha
orgament6ria e das especificag6es t6cnicas.
9.4 A Contratante poder6 exigir a apresentagao de todos os demais documentos de
habilitagao cujos prazos de validade tenham expirado. Cano a empresa credenciada, ao

(

ser convocada para assinar o contrato, n3o o faga no puzo
contados da convocagao, ou n3o solicite, com justificativa

de lO (dez) dias Oteis
aceita pda CODHAB

dilatagao do puzo por igual periodo, decair6 do direito de celebrar o ajuste.

9.5 Fornecera Contratada,sem 6nus para esta, toda a documentagao,tal como, os
projetos t6cnicos, o projeto executivo,planilha orgamentariae todas as especificag6es
t6cnicas, para o bom andamento da obra.
9.6 0s Cadernosde Orientag6esT6cnicas, nos quadsconstam detalhes para a execugao
dos serviQos para a CODHAB,servo disponibilizadas is empresas ap6s a contratagao.
9.7 A Contratante por meio do seu Executor do Contrato dever6 emitir Ordem de Servigo
especifica, e entregar conjuntamente o Projeto a ser executado a Contratada.
9.8 A Contratante dever6 garantir por meio do Contrato, prazos definidos para execuQao

dos servigos, permitindo as condig6es necessirias a realizagao do objeto com
qualidade.

9.9 Supervisionaro desenvolvimentodos trabalhos, o que n3o exime a Contratadade

(

suas responsabilidades sobre os mesmos.
9.10 Credenciar e descredenciar formalmente o pessoal t6cnico da Contratadajunto ds
suas areas internas e demais entidades ligadas aos servigos contratados.

9.11 Responsabilizar-sepda gestao t6cnica e operacionaldos servigos,sendo de sua
compet6ncia a programagao, fiscalizagao, supervisao e controle de suas atividades,
verificando e atestando os servigos executados.
9.12 0 Executor do contrato, ap6s vistoria deveri emitir Laudo, contendo todos os itens
do contrato n3o cumpridos satisfatoriamente.

9.13 Vencido o puzo estipulado para a conclus3o do servigo,caso a CONTRATADA
nio
solicite seu recebimento,o Executordo Contrato dever6 elaborar relat6rio informando
sobre a situagao do servigo e quais as pend6ncias ainda existentes para a sua
conclusio. 9.14 Ap6s a ci6ncia da diregao da CODHAB,o Executor do Contrato
continuari respons6vel pelo acompanhamento dos servigos at6 o vencimento dos
prazos legais, quando ent3o servo aplicadas as multas em conformidadecom a Lei n'
8.666/93.

..-.:\

9.15 Por memodo executor ou comissio executora do contrato, fazer o recebimento
provis6rio da obra quando da sua conclusao, por6m o recebimento definitivo..:omente
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9.16 0 Recebimento definitivo dos servigos seri feito em at6 15 dias corridos, a contar

da lavraturado Termode Recebimento
Provis6rio,observadoo dispostona Lei n'
8.666/93, comprovando-se a adequaQ5oao objeto do Contrato.

Cliusula D6cima Das Obrigag6es e Responsabilidades da Contratada
A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

10.1 At6 o quinto dia Otisdo m6s subsequente,comprovante de recolhimento dos
encargos previdenciarios, resultantes da execugao do Contrato;
l0.2 Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

l0.3 Constitui obrigagao da Contratada o pagamento dos sa16riose demais verbas
decorrentes da prestagao de servigo.
10.4 A Contratada responders pelos danos causados por seus agentes.
l0.5
A
Contratada
se
obriga
a
manter,
durante
toda a execug3odo contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ela assumidas,
todas as condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas no Edital de Credenciamento
n'.001/201 6 CODHAB-DF
10.6 A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

At6 o quinto dia Otil do m6s subsequente,comprovantede recolhimento dos encargos
previdenci6rios, resultantes da execugao do Contrato;
10.7 Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

l0.8 Constitui obrigaQaoda Contratada o pagamento dos sa16riose demais verbas
decorrentes da prestagao de servigo.
10.9 A Contratada responders pelos danos causados por seus agentes.

10.10 A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidadecom as obrigag6es por ela assumidas, todas as condig6es de
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.
10.11 A recusa injustificada para a assinatura do Contrato tamb6m sujeitar6 a empresa
credenciada is penalidades dispostas na Lei Federaln ' 8.666/93.

lO.12 A aceitagao do servigo pda Contratadaimplicara na sua concordincia com os
valores de serviQO e puzo de execuQao.
lO.13 A Contratada podera indicar outra pessoa, na impossibilidade do Responsavel

T6cnico e ResponsavelLegal, para recepQao/entregados trabalhos, por memode
autorizagao por escrito de seu representante legal, a qual deverd ser encaminhada a
CODHAB.

lO.14 Quaisquer alterag6es ocorridas em informag6es prestadas pda CONTRATADAa
CODHAB.como nOmerode telefone e conta corrente,bem como enderegode sua sede
ou na Internet, devem ser, imediatamente, comunicadas formalmente, para que seja
possivel a sua atualizagao no sistema da CODHAB,evitando prejuizos futuros para a
Contratada.

lO.15 A solicitagao de alteragao de enderego deve vir acompanhada do Aditivo ao
Contrato Social da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial, quando for o
caso

lO.16 A CONTRATADA
pode solicitar alteragao,no caso de possuir mais de um
representante legal, do nome indicado na convocagao para prestag3o de servigos.
lO.17 Ei obrigagao de a Contratada verificar diariamente, as mensagens recebidas via
Internet, que 6 uma das formas de comunicagao previstas no Edital.

lO.18 A Contratada deve verificar se as informag6es recebidas s3o suficientes e
compativeis com o trabalho a ser realizado e solicitar a Unidade Demandante a
,.-=-.. complementagaoque julgar necessiria para prestaQaodo servigo,formalmente ou por
41:l;fiiilli$cs
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lO.19 Zelar para que seus prepostosobedegamis normasdisciplinarese
administrativas quando em trinsito pdas depend6ncias desta Companhia.

l0.20 Caso seja verificada insufici6ncia no puzo estipulado, a Contratada pode
formalizar pedido de prorrogagao, com justificativa plausivel, para apreciagao e decis3o
da Unidade Demandante da CODHAB,lO(dez) dias antes do encerramento do puzo.
l0.21A CONTRATADAdever6 iniciar os trabalhos t6cnicos no dia determinado na Ordem
de Servigo,sob pena de ser notificada oficialmente pelo executor do contrato.
10.22 Caso a CONTRATADAreceba 03 (tr6s) notificag6es por n3o ter cumprido o puzo

definido na Ordem de Servigo, podera ser aplicada as penalidades cabiveis. Servo
descontadosdo puzo contratual de execugaoos atrasos eventualmenteocasionados
por responsabilidadeda CODHABou do PoderPOblico,bem como aqueles oriundos de
casofortuito e/ou deformamaior.
l0.23 Responsabilizar-se
t6cnica, civil e criminalmentepda execugaodos servigose
informag6es produzidas que embasem decis6es da CODHAB,na forma da legislagao em
vigor, e apresentar a respectiva Anotagao de Responsabilidade T6cnica - ART, do CREA,
ou Registro de Responsabilidade T6cnica - RRT,do CAU, devidamente recolhidos, relativa
aos serviQost6cnicos de sua responsabilidade.
l0.24 Responder exclusivamente quanto a falta de qualidade dos servigos
implementados respondendo civil, administrativa e criminalmente por qualquer passivo
apurado.

l0.25 0rganizar-set6cnica e administrativamentede modo a cumprir com efici6ncia o
objeto contratual.
l0.26 Prover com recursos humanos e materiais, necessirios a execugao dos servigos
contratados.

l0.27 Cumprir os prazos ajustados para execugao dos servigos, relativos ao objeto
contratual.

l0.28 A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato,
compatibilidade com as obrigag6es assumidas, assim como todas as condig6es de
habilitagao e participagao, exigidas neste credenciamento.
l0.29 Fica vedada a subcontratagao, cessio ou transfer6ncia, no todo ou em parte, da
execugao do contrato que advier do presente credenciamento, sob pena de rescis3o
contratual.

l0.30 Comunicar imediatamente a

CODHAB, quando

da

constatagao

de

desconformidades com os projetos, documentos, t6cnicas construtivas, prazos de obra,

bem como, quando constatada impossibilidadesem desenvolveros servigos, ou
qualquer interfer6ncia que possa prejudicar os prazos de entrega preestabelecidos e os
cronogramas aprovados.
l0.31 Propor solugao aos problemas que possam surgir durante a execugao dos
servigos.

l0.32 Nenhum pagamento isentari a contratada das responsabilidadescontratuais,
quaisquer que sejam. nem implicara em aceitagao definitiva dos servigos executados,
total ou parcialmente.
l0.33 Havendo qualquer alteragao na composigao societ6ria, no quadro permanente de
profissionais ou outro motivo que justifique, inclusive demonstragao de incapacidade de
realizar atividades para as quads este habilitada junto a CODHAB,a Contratada sera

reavaliada quanto a sua capacitagao t6cnica, podendo ser descredenciadaou
considerada nio mais habilitada
considerada a sua nova realidade.

para uma ou mais

modalidades

de servigos,

l0.34 A aus6nciaou omiss3odo acompanhamento
dos trabalhospor profissionaldo
quadro t6cnico da CODHABn3o eximir6 a empresa das responsabilidadesprevistas no
rlllllliliil)\lscs
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Da Alteragao Contratual

Toda e qualquer alteraQaodeveri ser processada mediante a celebragao de Termo
Aditivo, com amparo na Lei n' 8.666/93, vedada a modificaQao do objeto. A alteragao de
valor contratual, decorrente do reajuste de prego, compensagao ou penalizagao
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotag6es orgament6rias,
suplementares, at6 o limite do respectivo valor, dispensa a celebragao de aditamento.

C16usulaD6cima Segunda Das Penalidades
O atraso injustificado na execugao,bem como a inexecuQaototal ou parcial do Contrato
sujeitara a Contratada a multa prevista na Justificativa de Inexigibilidade de Licitagao,
descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuizo das sanQ6es previstas
na Lean' 8.666/93. facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescis3o unilateral.

Cliusula D6cimaTerceira Da Dissolugao
O Contrato poder6 ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestag3o
escrita de uma das panes, com anteced6ncia minima de 20 (vinte) dias, sem interrupgao
do curso normal da execugao do Contrato.
Cliusula D6cima Quarta - Da Rescisio

O Contrato poder6 ser rescindido por ato unilateral da Administragao, reduzido a termo
no respectivo processo, na forma prevista no Edital de Credenciamento no. 001/2016,
observado o disposto na Lei n' 8.666/93, sujeitando-se a Contratada is conseqi]6ncias
determinadas por esse diploma legal. sem prejuizo das demais sang6es cabiveis.

C

Cliusula D6cima Quinta Dos d6bitos para com a Fazenda Pdblica
Os d6bitos da Contratada para com o Companhia de DesenvolvimentoHabitacional do
Distrito Federal,decorrentes ou n3o do ajuste, servo inscritos em Divida Ativa e cobrados
mediante execugao na forma da legislagao pertinente, podendo, quando for o caso,
ensejar a rescisio unilateral do Contrato.
Cliusula D6cima Sexta - Do Executor

A CODHAB,
por memo
de Resolugaoda Presid6ncia,
designar6um Executorpara o
Contrato, que desempenhar6

as atribuig6es

previstas

nas Normas de Execugao

Orgament6ria,
Financeirae Contibil.
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Cliusula D6cimaS6tima DaPublicagaoe do Registro
A efic6cia do Contrato fica condicionada a publicagao resumida do instrumento pda

Administragao,na ImprensaOficial,at6 o quinto dia Otil do m6s seguinteao de sua
assinatura, para ocorrer no puzo de vinte dias daquela data, ap6s o que deverd ser
providenciado o registro do instrumento.
Cliusula D6cima Oitava - Do Foro
Fica eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dOvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato.

Brasilia,05de'DeW/rv\b}.a
de 2017.
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Pelo CODHAB

filgon Waranhos
iretor ,Presidente

Pda Contratada
Representante Legal
(lleiton Nurses Maroccoio
Re3pons6volLoyal
sr8BI Construtora Eireli - ME
CNPJ: 20.101 .881/000144
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Familiascontempladaspor contrato
JOSEFA BEZERRA

JOSEALMEIDA
MARIA DE JESUS

ISRAEL I 081/2017

I

FERCAL

ISRAEL I 082/2017

I

FERCAL

ISRAEL I 083/2017

I FERCAL

ISRAEL I 084/2017

I

MARIA HELENA

DACINO PEREIRA

EXPEDITA
MARIA
ALINE DE FRANCA

JOAODE DEUS
ROSELY SILVA

SIMONETE FERREIRA
MARIA ROSINEIDE
MARIA DE JESUS RODRIGUES

'\

$

FERCAL

