
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
DO DISTRITO FEDERAL

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

CONTRATO  Nº  0109/2018,  CELEBRADO
ENTRE  A  COMPANHIA  DE
DESENVOLVIMENTO  HABITACIONAL  DO
DISTRITO  FEDERAL  –  CODHAB  E  REVIA
ENGENHARIA LTDA-ME.

Processo nº 00392-00010767/2018-63

Cláusula Primeira – das Partes

Pelo  presente  instrumento,  a  Companhia  de  Desenvolvimento  Habitacional  do  Distrito  Federal  –
CODHAB/DF, com sede no Setor Comercial Sul – SCS, Quadra 06, Bl. “A”, Lotes 13/14, 5º e 6º andares,
nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.335.575.0001/30, na qualidade de CONTRATANTE doravante
denominada  CODHAB/DF,  empresa  pública  dotada  de  personalidade  jurídica  de  direito  privado  e
patrimônio próprio sob a forma de sociedade limitada, com autorização legisla va de criação dada 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 Gestão do Território e Habitação - SEGETH, neste ato
representado pelo Senhor  Diretor Presidente -  Subs tuto, HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ,
brasileiro, arquiteto, portador da cédula de iden dade nº 256.674, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF
sob o nº 116.396.791-20, residente e domiciliado em Brasília-DF e a empresa  REVIA ENGENHARIA LTDA-
ME, inscrita no CNPJ nº 21.973.998/0001-80,  com sede na SCIA Quadra 14 Conjunto 05 Lote 10 Sala 01-B,
Zona  Industrial,  Guará-DF,  CEP:  71.250-125,  Telefone:  (61)  3345-7927,  doravante  denominada
CONTRATADA,  neste  ato  representada  por  seu  Sócio,   RAFAEL  ANTÔNIO  BOMBARDA,  brasileiro,
engenheiro, solteiro, portador da Cédula de Iden dade nº 3.244.164, expedida pela SSP/DF e inscrito no
CPF  sob  o  nº.  012.313.541-94,  residente  e  domiciliado  na  Quadra  02  Conjunto  F  Casa  16  Setor
Habitacional Jardim Botânico, Lago Sul - DF, CEP: 71.680-376 , consoante as disposições da Lei n° 8.666/93
e mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes: firmam o presente instrumento, em consonância
com o  processo nº  00392-00010767/2018-63,  bem como nos termos  do que  dispõe  o  Regulamento
Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB-DF – RILC e a Lei nº 8.666/1993, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O  presente  Contrato  obedece  aos  termos  da  Proposta  (14393713),  da  Jus fica va  de  Dispensa  de
Licitação (14487604) e Projeto Básico (14394279), baseada no inciso II, art. 105 do Regulamento Interno
de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB/DF e no que couber da Lei nº 8.666, de 21.06.1993.
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Cláusula Terceira – Do Objeto

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de  de acabamento e sinalização do piso da garagem
do  Edi cio  Sede  da  Companhia  de  Desenvolvimento  Habitacional  do  Distrito  Federal  –  CODHAB/DF,
localizado em SCS Q6 Bloco A Lotes 13/14, Brasília/DF,  consoante especifica a Jus fica va de Dispensa de
Licitação(14487604),  a  Proposta  (14393713)  e o  Projeto Básico (14394279),  que passam a integrar  o
presente Termo.

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, segundo o
disposto no art. 12 do  Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB/DF e no
que couber da Lei nº 8.666, de 21.06.1993.

Cláusula Quinta – Do Valor

O valor total do contrato é de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), 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:

I – Unidade Orçamentária: 28209

II – Programa de Trabalho: 16.122.6001.2396.5319

III – Natureza da Despesa: 33.90.39

IV – Fonte de Recursos: 100

6.2 – O valor do empenho  é de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)  , conforme Nota de Empenho
nº 2018NE01208, emi da em 31/10/2018, sob o evento nº 400091, na modalidade Global.

Cláusula Sé ma – 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.

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

8.1.  O prazo de entrega dos serviços,  em perfeito estado de funcionamento,  será  de 30 dias  após a
emissão da Ordem de Serviço.

8.2. Por tratar-se de serviço con nuo o prazo de vigência do contrato previsto neste Projeto Básico será de
03 (três) meses, a contar da data da assinatura, com possibilidade de prorrogações por períodos iguais e
sucessivos, até o limite previsto na legislação vigente.

Cláusula Nona – Das garan as

SEI/GDF - 15364421 - Contrato https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

2 of 9 26/11/2018 14:37



9.1. Obriga-se A CONTRATADA a recolher, como garan a da execução do objeto contratado a importância
correspondente a 2% (dois por cento) do valor do contrato, correspondendo a R$ 880,00 (oitocentos e
oitenta  reais)  na  assinatura  deste  instrumento  em  tulos  da  dívida  pública,  seguro  garan a,  fiança
bancária,  ou  em dinheiro  mediante  guia  a  ser  fornecida pela  Gerência  de  Execução  Orçamentária  e
Financeira da CODHAB.

9.2. A CONTRATADA tem o prazo de 05 (cinco) 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.

9.3.  A  Garan a  Contratual  será  devolvida,  desde  que  não  haja  pendências  a  solucionar,  mediante
solicitação por escrito da CONTRATADA, após o Termo de Recebimento Defini vo dos serviços.

9.4. A CONTRATANTE poderá descontar do valor da Garan a Contratual toda importância que, a qualquer
tulo, lhe for devida pela CONTRATADA.

9.5. A Garan a Contratual deverá ser complementada sempre que houver alteração do valor contratual
ou do prazo de vigência do contrato.

9.6.   A  Contratada  garante,  por  no  mínimo  03  (três)  anos,  a  solidez  e  segurança  do  trabalho,
compreendido, também, o material empregado.

9.7. A garan a não se aplica a qualquer anomalia resultante de falhas ou fissuras estruturais e/ou por
retração; falhas de construção; empenamento do substrato; recalque; terraplenagem; esborcinamento de
juntas; osmose provocada por pressão d’água ou óleo (umidade está ca e/ou ascendente), borrachudo,
danos  causados  por  choques  mecânicos,  desgaste  químico;  riscos  ou  arranhões  provocados  por  uso
indevido e não previsto quando da execução do projeto, lascamentos provocados por qualquer outro po
de ação externa não prevista, que possa danificar o reves mento ou falta de manutenção adequada, não
podendo a CONTRATANTE, ser penalizada por patologias de força maior.

9.8. Até 5% da área aplicada poderá apresentar interferências provocadas por: cisco, areia, vento, inseto,
microbolhas, marcas de rolo, marcas de desempenadeiras e não será considerado falha de aplicação e/ou
produto, ficando, portanto, isenta de garan a.

Cláusula Décima – Da responsabilidade da CODHAB/DF

10.1.  Responder 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.

10.2. Permi r o acesso dos profissionais da CONTRATADA quando devidamente iden ficados e portando o
crachá de iden ficação, nas dependências da CODHAB/DF.

10.3. Verificar as condições de apresentação pessoal do profissional e o porte de crachá da empresa,
reservando-se a CONTRATANTE o direito de não permi r acesso de pessoas inconvenientes, quando for o
caso.

10.4. Exigir o afastamento e/ou subs tuição de imediato do profissional cuja atuação, permanência ou
comportamento  for  prejudicial  e/ou  inconveniente  à  execução  dos  serviços  ou  às  normas  da
CONTRATANTE.

10.5.  Comunicar  à  CONTRATADA  as  irregularidades  havidas  no  fornecimento  de  materiais  ou
retardamento na execução dos serviços.

10.6. Solicitar a subs tuição de qualquer material considerado ineficiente, obsoleto, que prejudique a
qualidade dos serviços prestados ou não aprovado(s) pela Fiscalização.

10.7.  Fornecer  documento  à  CONTRATADA com especificação  bem clara  sobre  o  po  de  Plataforma
u lizada para envios do Torpedo SMS.

10.8. Efetuar a liquidação das notas fiscais fornecidas pela CONTRATADA, devidamente atestadas, com o
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devido aceite do usuário final do que realmente foi fornecido ou executado.

10.9.  No ficar,  por  escrito,  à  CONTRATADA  a  ocorrência  de  eventuais  imperfeições  e/ou  qualquer
anormalidade ocorrida na execução dos serviços,  diligenciando para  que as  irregularidades ou falhas
apontadas  sejam  plenamente  corrigidas,  fixando  prazo  para  a  sua  correção.  No ficar,  por  escrito,  a
CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, garan ndo-lhe o direito ao contraditório e à ampla
defesa.

10.10. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa entregar os So ware dentro das
normas do Contrato, des nando local apropriado para ferramentas ou equipamentos, quando necessário.

10.11.  É responsabilidade da Contratante, garan r as condições necessárias para a perfeita execução dos
serviços e fornecer acessibilidades básicas tais como banheiros, ponto de água, iluminação suficiente e
energia elétrica (trifásica 380V e monofásica 220V) próximo ao local onde serão executados os serviços.

10.12.  É responsabilidade da Contratante, garan r frente con nua de serviços, sem interrupções.

10.13.  É responsabilidade da Contratante, respeitar os isolamentos das áreas até que haja a completa
liberação para  tráfego.  A  CONTRATADA não poderá ser  penalizada e/ou não  assumirá  prejuízos  caso
houver violação do isolamento.

10.14.   O material somente poderá ser aplicado nas condições de temperatura ambiente entre 5ºC e
35ºC, umidade rela va do ar  inferior  a 75%, probabilidade de chuva abaixo de 60%, temperatura do
substrato  entre  5ºC  e  30ºC  e  umidade  do  substrato  abaixo  de  18%.  Caso  tais  condições  não  sejam
a ngidas, a etapa do serviço será suspensa nesse dia e não será contado como dia de atraso na obra, não
podendo neste caso, a CONTRATADA ser penalizada e/ou assumir prejuízos.

10.15. A Contratante se compromete em fornecer Atestado de Capacidade Técnica à Contratada, para fins
de emissão de Cer ficado de Acervo Técnico junto ao CREA-DF.

10.16. Após prévia autorização da CODHAB, conforme cláusula 11.34,  a Revia Engenharia poderá  gravar
imagens, vídeos e áudios, de todas as etapas do serviço, tão como colher depoimentos sobre o serviço
realizado,  para  fins de divulgação e  publicidade do trabalho,  e  veicular  todas  as  mídias  e  conteúdos
gerados a par r deste material em qualquer canal de comunicação u lizado pela empresa, sem qualquer
ônus ou restrições.

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1.  Responsabilizar-se pela gestão da mão-de-obra necessária para a realização dos serviços objeto
deste Projeto Básico, também no que se refere a norma vo e legislação trabalhista.

11.2. Executar os serviços contratados de forma a produzir o máximo de resultados com o mínimo de
transtornos para o funcionamento do edi cio, que se dá, em regra, de segunda à sexta-feira das 08:00 às
18:00 horas. Considerado o prazo es pulado para a execução dos serviços, em acordo com o executor do
contrato, os serviços também poderão ser executados nos finais de semana e feriados. Deverão, ainda,
ser tomadas as providências técnicas necessárias para a con nuidade dos serviços, evitando interrupções
por questões climá cas.

11.3. Os serviços objeto deste Contrato,  somente serão realizados mediante emissão prévia de Ordem de
Serviço (OS) e aprovação do respec vo orçamento pelo Executor do Contrato.

11.4.  Os  serviços  realizados que impliquem em ônus extra  para  a  CODHAB,  e  que não tenham sido
autorizados e aprovados, serão desconsiderados para fins de pagamento, não cabendo à CONTRATADA
qualquer alegação em contrário.

11.5.  Todos os  materiais  a  serem empregados serão novos,  comprovadamente  de primeira  linha,  de
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qualidade extra ou superior,  sendo rejeitados os classificados como linha popular ou econômica, devendo
ser subme dos à aprovação da FISCALIZAÇÃO antes do seu emprego.

11.6.  Se  após  o  RECEBIMENTO  PROVISÓRIO  for  iden ficada  qualquer  falha  na  execução,  cuja
responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efe vação do RECEBIMENTO DEFINITIVO
será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas.

11.7. Independentemente da vigência do contrato, os serviços executados deverão ter garan a mínima de
05 (cinco) anos, contado do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços, sendo cobertos tanto o desempenho
de  estanqueidade  quanto  o  da  pintura,  contra  eventuais  vícios  ou  defeitos  (empolamento,
descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento).

11.8.  Durante  o  prazo  de  garan a,  a  CONTRATADA  ficará  obrigada  a  reparar  quaisquer  defeitos
relacionados à má execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, sempre que houver solicitação, e
sem ônus para a CONTRATANTE.

11.9. O recebimento, provisório ou defini vo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garan a previsto para
o serviço.

11.10. Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado e treinado. Dada a natureza
dos serviços,  a serem executados com ntas especiais,  em sua maior parte,  as questões referentes a
segurança do trabalho deverão ser estritamente cumpridas, de responsabilidade da CONTRATADA.

11.11. Designar e manter no local de prestação dos serviços Preposto, por meio de Carta de Preposição,
com amplos  poderes para  representá-la formalmente durante a prestação dos serviços,  em todos os
assuntos operacionais e administra vos rela vos ao objeto do contrato.

11.12. O Responsável Técnico poderá acumular a posição de Preposto da CONTRATADA.

11.13. Também deverá ser registrada ART ou RRT, no respec vo Conselho profissional, para o projeto e
execução de tal serviço.

11.14.  O  preposto  designado  deverá  deixar  endereços,  telefones  (fixo  e  celular)  com  o  executor  do
contrato, devendo atender aos chamados da CODHAB, no prazo máximo de 3 (três) horas.

11.15. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais,
ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários.

11.16.  Manter  Encarregado-Geral  no  local  onde  será  executado  o  serviço,  para  orientar,  coordenar,
acompanhar,  supervisionar  e  dar  ordens  ao  con ngente  alocado  e  resolver  quaisquer  questões
per nentes  à  execução  do  serviço,  para  correção  de  situações  adversas  e  para  o  atendimento  das
reclamações e solicitações do Executor do Contrato.

11.17. Recons tuir todas as partes danificadas pela Contratada em virtude da execução de seus serviços,
incluindo  lajes,  paredes  de  gesso  e  alvenaria,  forros  de  gesso,  esquadrias,  divisórias,  pisos  e
reves mentos, de forma a restaurar a integridade do edi cio e de suas partes.

11.18. Subs tuir, sempre que exigido pela CODHAB e independentemente de jus fica va por parte desta,
qualquer  empregado  cuja  atuação,  permanência  e/ou  comportamento  sejam  julgados  prejudiciais,
inconvenientes ou insa sfatórios.

11.19. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais,  causados à CODHAB ou a
terceiros, por seus prepostos ou empregados, em a vidade nas dependências da CODHAB, desde que
fique comprovada a responsabilidade, nos termos da legislação vigente.

11.20. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes
no desempenho de cada etapa dos serviços.
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11.20.1. Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho quando,  em ocorrências da espécie,  forem ví mas os  seus  empregados no desempenho do
serviço ou em conexão com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a CODHAB.

11.21 Manter vínculo emprega cio com os seus empregados, sendo responsável pelo seu pagamento e
de todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros
e indenizações, taxas e tributos per nentes. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos,
não transfere à CODHAB a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

11.22.  Assumir total  responsabilidade pelo controle de  frequência,  disciplina e  pelo  cumprimento de
todas  as  obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias,  inclusive  as  decorrentes  de  acidentes,
indenizações,  multas,  seguros,  pagamentos  a  fornecedores  diretos,  normas  de  saúde  pública  e
regulamentadoras  do  trabalho  (NR),  assim  como  pelo  cumprimento  de  todas  as  demais  obrigações
a nentes ao contrato.

11.23. Iden ficar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não
serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE.

11.24. Proceder à limpeza e re rada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços.

11.25. Dar ciência ao Executor do Contrato, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar na execução do serviço.

11.26.  Sujeitar-se  à  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte  do  CODHAB,  prestando  todos  os
esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente.

11.27. Fornecer, no ato da entrega da Nota Fiscal, relatório técnico escrito, assinado pelo Responsável
Técnico, sobre os serviços prestados, contendo no mínimo, as seguintes informações:

11.27.1. Descrição dos serviços realizados.

11.27.2. Descrição de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execução dos
serviços.

11.28.  Informar ao Executor do Contrato,  para efeito de controle de acesso às suas dependências,  o
nome, os respec vos números da carteira de iden dade e da matrícula de todos os empregados a serem
alocados  na  prestação  do  serviço,  inclusive  daqueles  designados  pela  CONTRATADA  para  exercer
atribuições de supervisão,  coordenação e controle operacional em relação ao con ngente alocado na
CODHAB.

11.29. Fornecer, além do uniforme, equipamentos de proteção individual – EPI a todos os empregados
cujas a vidades os exijam por normas de segurança em vigor.

11.30. Arcar com o transporte e deslocamento de todo o material necessário à execução dos serviços.

11.31. Não vincular sob hipótese alguma, o pagamento dos salários de seus empregados ao pagamento
efetuado pela CODHAB.

11.32.  Apresentar  por  ocasião  da  execução  dos  serviços  a  serem  prestados  à  CODHAB  a  respec va
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou Registro de Responsabilidade Técnica RRT devidamente
registrada junto ao CREA ou ao CAU respec vamente conforme legislação vigente.

11.33.  Realizar  todas  as  transações  comerciais  necessárias  à  execução  dos  serviços  contratados
exclusivamente em seu próprio nome.

11.34. Veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das a vidades contratadas, somente
após  prévia autorização da CODHAB.

11.35. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Cons tuição Federal/1988:
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“XXXIII  -  proibição  de  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  a  menores  de  dezoito  e  de  qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a par r de quatorze anos.”

11.36. Os serviços deverão obedecer rigorosamente às instruções con das neste Projeto Básico, bem
como,  às con das nas  disposições cabíveis  nas  Leis  Distritais  que dispuserem sobre conservação dos
serviços a serem realizados, nos Decretos Estaduais que regulamentem o Código de Segurança contra
Incêndio e Pânico, entre outras.

11.37. A CONTRATADA deverá cumprir, rigorosamente, o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as
Normas de Medicina e Segurança do Trabalho e demais normas legais e regulamentares per nentes aos
serviços executados, especialmente a NR-06, NR-18 e NR-35.

11.38. A CONTRATADA deverá prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.

11.39.  Para  a  execução  dos  serviços  especificados,  a  Contratada  deverá  basear  se  nos  desenhos
fornecidos pela CODHAB, dirimindo quaisquer dúvidas com a equipe técnica e somente executando os
serviços após a aprovação.

11.40. O atraso na apresentação, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos como
condição de pagamento importará em prorrogação automá ca do prazo em igual número de dias de
vencimento da obrigação da CODHAB/DF;

11.41. Fazer com que seus empregados ou prestadores de serviços cumpram as normas e regulamentos
internos da CODHAB/DF;

11.42. Responder civilmente por danos e/ou prejuízos causados a CODHAB/DF ou a terceiros, decorrentes
da execução dos serviços ora contratados ou da prestação de assistência técnica, ou de atos dolosos ou
culposos de seus empregados. Assume a Contratada, nesse caso, a reparar o(s) dano(s) e/ou prejuízo(s),
inclusive  mediante  a  reposição do bem danificado em condições idên cas  às  anteriores  ao dano ou
ressarcimento a  preços atualizados,  dentro  de 30  (trinta)  dias  corridos,  após a  comunicação que lhe
deverá ser por escrito. Caso não o faça dentro do prazo es pulado, a CODHAB/DF reserva-se o direito de
descontar o valor do ressarcimento da garan a de execução ou da fatura do mês;

11.43. Manter durante a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento e no processo como um todo.

11.44. Se autorizada pela CODHAB, por meio de solicitação formal,  conforme cláusula 11.34,  a Revia
Engenharia poderá gravar imagens, vídeos e áudios, de todas as etapas do serviço, tão como colher
depoimentos sobre o serviço realizado, para fins de divulgação e publicidade do trabalho, e veicular todas
as mídias e conteúdos gerados a par r deste material em qualquer canal de comunicação u lizado pela
empresa, sem qualquer ônus ou restrições.

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo, com
amparo no art. 127 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB/DF e no que
couber da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, vedada a modificação do objeto.

12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
financeira, 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 Penalidades

O atraso  injus ficado  na execução,  bem como a  inexecução total  ou  parcial  do  Contrato  sujeitará  a
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Contratada à multa prevista na Jus fica va de Dispensa de Licitação, descontada da garan a oferecida ou
judicialmente,  sem prejuízo  das  sanções previstas  no art.  148 do Regulamento Interno de Licitações,
Contratos e Convênios da CODHAB/DF e no que couber da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, facultada ao
Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma
das  partes,  com  antecedência  mínima  de  60  (sessenta)  dias,  sem  interrupção  do  curso  normal  da
execução do Contrato.

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec vo
processo, na forma prevista na Jus fica va de Dispensa de Licitação, observado o disposto no art. 145 do
Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB/DF e no que couber da Lei nº
8.666, de 21.06.1993,  sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 147 desse
diploma legal,  sem prejuízo das sanções previstas no art. 148.

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Contratada para com A CODHAB/DF,  decorrentes ou não do ajuste,  serão inscritos 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 Sé ma – Do Executor

A CODHAB/DF,  por  meio  de  Resolução  da  Presidência,  designará  um Executor  para  o  Contrato,  que
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro

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, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data.

Cláusula Décima Nona – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento do
presente Contrato.

 “Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção,
no telefone 0800-6449060.”
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P/CODHAB

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz

Diretor Presidente - Subs tuto

P/ CONTRATADA

Rafael Antônio Bombarda

Sócio Administrador

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL ANTONIO BOMBARDA - RG n° 3244164 SESP
DF, Usuário Externo, em 21/11/2018, às 15:56, 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 HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ - Matr.
0000970-9, Diretor(a)-Presidente-Subs tuto(a), em 22/11/2018, às 16:44, 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= 15364421 código CRC= 7612C997.
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