
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 094/2018 – DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS  QUE  ENTRE  SI  FAZEM  A
COMPANHIA  HABITACIONAL  DO  DISTRITO
FEDERAL  -  CODHAB/DF  E  CORSI  HIRANO
ARQUITETOS  ASSOCIADOS  LTDA,  PARA  OS
FINS QUE ESPECIFICA.

PROCESSO SEI Nº 00392-00007036/2018-31

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional  do Distrito Federal  – CODHAB/DF,  empresa  pública
dotada de personalidade jurídica de direito privado, com autorização legisla va de criação dada pela Lei
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,  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  nº  119.788.561-72,  residente e  domiciliado em Brasília-DF,  com
autorização da Diretoria Execu 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 CONTRATANTE, e a pessoa jurídica CORSI  HIRANO
ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.888.595/0001-75, com sede na Rua
General Jardim, 645Sala 92, Bairro Vila Buarque, CEP:01.223-011, São Paulo - SP neste ato representada
por seu Sócio Administrador DANIEL CORSI DA SILVA, brasileiro, arquiteto,casado, portador da Cédula de
Iden dade nº. 22.747.045-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº. 298.681.728-96 residente e
domiciliado na cidade de São Paulo - SP, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, conforme
Edital de Licitação mediante CONCURSO Nº 003/2018,  realizada de acordo com a Lei nº 13.303/2016
Seção II,  à qual se sujeitam as partes contratantes tendo em vista o constante do PROCESSO SEI  Nº
00392-00007036/2018-31  resolvem  firmar  o  presente  Contrato,  mediante  as  cláusulas  e  condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços técnicos profissionais especializados de
Urbanismo e  Arquitetura  para  a  elaboração  de Anteprojeto,  Projeto  Geral  para  Aprovação e  Projeto
Execu vo  de  Urbanismo  e  Arquitetura  (Projetos  de  Urbanismo,  Paisagismo,  Infraestrutura  Urbana,
Sinalização  Viária  Ver cal  e  Horizontal,  Arquitetura  das  Unidades  Habitacionais  e  Projetos
Complementares),  para  o  Setor  Habitacional  QNR 06,  na  Região Administra va de Ceilândia  –  RA IX
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apresentado em nível de Estudo Preliminar, declarado vencedor do Concurso nº 003/2018.

1.2.  Os  serviços  serão  executados  em  obediência  a  todas  as  exigências,  normas,  itens,  elementos,
condições  gerais  e  especiais  con dos  no  EDITAL  DE  CONCURSO  N°  003/2018  -  CONCURSO  PÚBLICO
NACIONAL DE PROJETO DE URBANISMO E ARQUITETURA NO SETOR HABITACIONAL QNR 06, NA REGIÃO
ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA – RA IX e em todos os demais documentos integrantes das Bases do
Concurso,  inclusive  este  Contrato e  seus  documentos anexos (Escopo do Concurso e Cronograma de
Desembolso) e normas vigentes.

1.3.  Poderão  cons tuir  objeto  do  presente  Contrato  outros  serviços  per nentes  ao  escopo  ora
Contratado, discriminado no anexo denominado Escopo do Concurso, e cuja execução tenha implicação
direta com aqueles de responsabilidade da CONTRATADA.

1.4. A prestação dos serviços, objeto deste Contrato, se fará por meio da emissão de Ordens de Início de
Serviços, parciais ou totais, que passarão a fazer parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS

2.1. Os projetos, fruto deste contrato, deverão apresentar como conteúdo:

2.1.1.  Projeto  de  Urbanismo  (incluindo-se  sistema  viário  e  cicloviário,  estacionamentos,  calçadas,
acessibilidade e locação de mobiliário urbano)

a) Projeto Geral para Aprovação (“Projeto Execu vo de Urbanismo”), incluindo-se, além do Projeto
de Parcelamento do Solo (URB), Memorial Descri vo (MDE) e Normas de Edificação, Uso e Gabarito
(NGB) ou Planilha de Parâmetros Urbanís cos (PUR), nos termos do decreto nº 38.247, de 1º de
junho de 2017, que dispõe sobre os procedimentos para apresentação de Projetos de Urbanismo e
dá outras providências e em conformidade com a ABNT NBR 13.133/94;

b) Coordenação e Compa bilização dos Projetos;

c) Outros documentos;

d) Projeto Gráfico (15 imagens virtuais)

2.1.2. Projeto de Paisagismo

a) Projeto Geral para Aprovação (“Projeto Execu vo de Paisagismo”), Planta de Paisagismo (PSG) e
Memorial Descri vo (MDE), nos termos do decreto nº 38.247, de 1º de junho de 2017, que dispõe
sobre os procedimentos para apresentação de Projetos de Urbanismo e dá outras providências e em
conformidade com a ABNT NBR 13.133/94.

2.1.3. Projetos de Infraestrutura Urbana (Movimentação de Terra, Pavimentação Asfál ca e Drenagem
Pluvial)

a) Projeto Geral para Aprovação (“Projeto Execu vo de Infraestrutura Urbana”);

2.1.4. Projeto de Sinalização Viária Ver cal e Horizontal

a) Projeto Geral para Aprovação (“Projeto Execu vo de Sinalização Viária”)
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2.1.5. Projetos de Arquitetura das Unidades Habitacionais

a) Anteprojeto;

b) Projeto Geral para Aprovação (“Projeto Legal”);

c) Projeto Execu vo;

d) Coordenação e Compa bilização dos Projetos;

e) Outros documentos;

f) Projeto Gráfico (15 imagens virtuais).

2.1.6. Projetos complementares à Arquitetura das Unidades Habitacionais:

2.1.6.1. Projeto de cálculo estrutural e fundações

a) Anteprojeto;

b) Projeto Execu vo.

2.1.6.2. Projeto de instalações hidráulico-sanitárias

a) Anteprojeto;

b) Projeto Execu vo.

2.1.6.3. Projeto de instalações de águas pluviais

a) Anteprojeto;

b) Projeto Geral para Aprovação (“Projeto Legal”);

c) Projeto Execu vo.

2.1.6.4. Projeto de instalações preven vas e de combate a incêndio

a) Anteprojeto

b) Projeto Geral para Aprovação (“Projeto Legal”);

c) Projeto Execu vo.

2.1.6.5. Projeto de instalações prediais de gás (GLP)

a) Anteprojeto;

b) Projeto Geral para Aprovação (“Projeto Legal”);

c) Projeto Execu vo.

2.1.6.6. Projeto de instalações elétricas gerais e prediais

a) Anteprojeto;

b) Projeto Geral para Aprovação (“Projeto Legal”);

c) Projeto Execu vo.

2.1.6.7. Projeto de instalações de telefonia e de TV

a) Anteprojeto;

b) Projeto Execu vo.

2.1.6.8. Projeto de instalações de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)

a) Anteprojeto;
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b) Projeto Geral para Aprovação (“Projeto Legal”);

c) Projeto Execu vo.

2.2. O Projeto de urbanismo proposto deverá ser desenvolvido e subme do à avaliação e aprovação da
Coordenação de Urbanismo (COURB), da Central de Aprovação de Projetos (CAP/SEGETH) e aprovado nos
Órgãos Setoriais competentes: CBMDF, CEB, CAESB, NOVACAP, OI, ou qualquer outro órgão que se faça
necessário.  Além  disso,  anteriormente  à  aprovação  dos  projetos,  deverão  ser  feitas  consultas  de
interferência e viabilidade às concessionárias competentes.

2.3. O Projeto de urbanismo deverá, ainda, ser subme do à apreciação do Conselho de Planejamento
Territorial e Urbano do Distrito Federal (CONPLAN). Após a validação pelo CONPLAN, o projeto seguirá
para aprovação por meio de Decreto a ser assinado pelo Governador do Distrito Federal.

2.4.  O  Projeto  de  paisagismo  deverá  ser  desenvolvido  e  subme do  à  avaliação  e  aprovação  da
Coordenação de Urbanismo (COURB), da Central de Aprovação de Projetos (CAP/SEGETH).

2.5. Os Projetos de Infraestrutura Urbana deverão ser subme dos à avaliação e aprovação dos Órgãos
Setoriais competentes: CEB, CAESB, NOVACAP, OI, ou qualquer outro órgão que se faça necessário.

2.6. O Projeto de Sinalização Viária Ver cal e Horizontal deverá ser subme do à avaliação e aprovação dos
Órgãos Setoriais competentes: DETRAN, ou qualquer outro órgão que se faça necessário.

2.7.  Os  Projetos  de  Arquitetura  das  Unidades  Habitacionais  deverão  ser  subme dos  à  avaliação  e
aprovação da Central de Aprovação de Projetos (CAP/SEGETH) e deverão ser entregues aprovados pelos
órgãos competentes (CEB, CAESB, OI, NOVACAP, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF;
ou  qualquer  outro  órgão  que  se  faça  necessário),  de  acordo  com  o  Código  de  Obras  vigente,
acompanhados de todos os seus Projetos Complementares, que poderão ser examinados para verificação
de conformidade com as normas vigentes para re rada de alvará de construção ou habite-se e,  caso
necessário,  quando  exigido  pela  CONTRATANTE,  corrigidos  pela  CONTRATADA,  dentro  dos  prazos  de
cumprimento de exigência es pulados por este instrumento ou de comum acordo com a CONTRATANTE.

2.8. Caso entre em vigor algum Decreto regulamentando que o projeto deverá ser subme do à aprovação
em qualquer outro órgão que não esteja citado acima, durante a vigência do contrato, o CONTRATADO
deverá  acatar  tal  regulamentação,  podendo  ocorrer  penalidades/multas  caso  a  solicitação  não  seja
cumprida.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA, PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO.

3.1.  Para  todos  os  fins  e  efeitos  legais,  o  presente  Contrato  terá  o  Prazo  total  de  Execução de  200
(duzentos) dias, desconsiderando o prazo de análise para aprovação nos órgãos competentes.

3.2. O Prazo de Execução se inicia a par r da emissão de Ordem de Serviço que, a exclusivo critério da
CONTRATANTE, poderá ser autorizada em partes, mediante a emissão de Ordem Parcial de Serviços.
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3.3. O prazo para a fase de aprovação do Projeto de Urbanismo (representado no anexo V B - cronograma
de desembolso como “Fase 01”) no CONPLAN (Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito
Federal)  e  na  COURB/CAP/SEGETH  (Coordenação  de  Urbanismo),  até  a  publicação  do  Decreto  de
aprovação do Projeto de Parcelamento do Solo (URB) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), será de
120 (cento e vinte) dias, desconsiderando-se o prazo de análise para aprovação nos órgãos.

3.4. Após a aprovação dos projetos pelo CONPLAN e pela COURB/CAP/SEGETH, isto é, após a publicação
do Decreto de aprovação da URB, o Prazo para Execução dos Projetos  de  Paisagismo,  Infraestrutura
Urbana,  Sinalização  Viária  Ver cal  e  Horizontal  e  de  Arquitetura  das  Unidades  Habitacionais  e
Complementares  (representado  no  anexo  V  B  -  cronograma  de  desembolso  como  “Fase  02”),
individualizado para cada po de projeto, será de 120 (cento e vinte) dias, desconsiderando-se o prazo de
análise para aprovação nos órgãos.

3.4.1. A “Fase 01”, representada no Anexo Cronograma de Desembolso, corresponde a toda fase de
aprovação do Projeto de Urbanismo no CONPLAN e na COURB/CAP/SEGETH, incluindo-se, além do
Projeto de Parcelamento do Solo (URB), Memorial Descri vo (MDE) e Normas de Edificação, Uso e
Gabarito  (NGB)  ou  Planilha  de  Parâmetros  Urbanís cos  (PUR),  até  a  publicação  do  Decreto  de
aprovação da URB no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

3.4.2.  Os  Projetos  correspondentes  à  “Fase  02”,  representada  no  Cronograma  de  Desembolso,
somente poderão ser protocolados para  análise para aprovação nos órgãos competentes  após a
publicação do Decreto de aprovação da URB.

3.5. A CONTRATADA terá um prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para cumprimento das exigências de
sua competência, emi das pelos órgãos de aprovação, ou pela CONTRATANTE, a par r da data de emissão
do documento de exigência, podendo ocorrer penalidades/multas, por descumprimento não jus ficado.

3.5.1. Caso o prazo de cumprimento de exigência pela CONTRATADA, em qualquer órgão, ultrapasse
os 10 (dez) dias corridos, este deverá ser jus ficado pela CONTRATADA e aprovado pelo Executor do
Contrato e/ou Comissão Executora, sob pena de descumprimento de cláusula contratual.

3.6.  A  cada  apresentação  do  projeto  nos  órgãos  competentes,  a  CONTRATADA  deverá  apresentar
imediatamente à CODHAB o protocolo do órgão para fins de acompanhamento e controle dos prazos de
desenvolvimento.  Quando o  projeto es ver  em análise  para  aprovação junto aos órgãos,  o  Prazo de
Execução não estará sendo contabilizado.

3.6.1.  A  CONTRATADA  não  poderá  repe r  o  mesmo  erro  de  exigência  emi da  pelos  órgãos
competentes  mais  que  03  (três)  vezes,  podendo  ocorrer  penalidades/multas,  com  direito  a
contraditório e ampla defesa.

3.6.2. Caso a CONTRATADA não cumpra a uma mesma exigência por mais de uma vez, esta deverá
jus ficar o mo vo e este deverá ser aprovado pelo Executor do Contrato e/ou Comissão Executora,
sob pena de descumprimento de cláusula contratual.

3.6.3. O executor do contrato poderá solicitar, a qualquer momento, relatórios acerca do andamento
dos processos em aprovação.

3.7.  O  cumprimento  dos  prazos  para  aprovação  será  de  inteira  responsabilidade  da  CONTRATADA,
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responsável pelo cumprimento das exigências e intermediações junto aos órgãos de aprovação, podendo
ocorrer penalidades/multas caso os projetos não sejam entregues nos prazos es pulados.

3.8. O Prazo de Execução não pode ultrapassar o Prazo de Vigência Contratual de 24 (vinte e quatro)
meses, prorrogáveis por igual período, contados a par r da publicação do seu extrato em Diário Oficial,
podendo ser prorrogado na forma da lei.

3.8.1. Extrapolando-se o Prazo de Execução e/ou Prazo de Vigência Contratual, poderá ser cobrada
penalidade/multa, com direito a contraditório e ampla defesa.

3.8.2. Os atrasos jus ficados e comprovados pela CONTRATADA serão devidamente considerados.

3.9.  A  inobservância  dos  prazos  es pulados  no  presente  Contrato  somente  será  admi da  pela
CONTRATANTE quando  fundamentada  nos  mo vos elencados na Lei  Federal  n.º  13.303/2016,  na  Lei
Federal n° 12.378/2010, que regula o exercício da profissão de Arquiteto e Urbanista, nas “Normas do
Ins tuto de Arquitetos do Brasil para a Organização de Concursos Públicos de Arquitetura e Urbanismo”,
no  Edital  e  em todos  os  documentos  anexos,  que  cons tuem as  Bases  do Concurso;  e  deverão ser
comprovados, sob pena de a CONTRATADA incorrer em multa, consoante a cláusula sé ma.

3.10. O regime de execução dos serviços é de empreitada por preço global.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E REMUNERAÇÃO DO CONTRATO

4.1. O valor global dos serviços objetos deste Contrato é de R$ 2.779.535,94 (dois milhões, setecentos e
setenta e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), fixo e irreajustável.

4.2. Do valor da contratação foram deduzidos os valores pagos a tulo de premiação, de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) para o primeiro colocado.

4.3. O valor global dos serviços, objeto deste Contrato, referido no item 4.1, será remunerado, conforme
anexo  Cronograma de  Desembolso,  de  acordo  com os  serviços  efe vamente executados,  medidos  e
aceitos, pela CONTRATANTE, nos termos abaixo:

- A CONTRATADA receberá o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) referentes à premiação, na
ocasião da assinatura do contrato;

-  Os demais  valores serão pagos em etapas,  conforme indicado no Cronograma de Desembolso,
podendo  estas  parcelas  serem  antecipadas  caso  a  CONTRATADA  entregue  os  projetos  em
conformidade e correspondentes à fase em que es verem, antes do prazo es pulado.

- A CONTRATANTE poderá solicitar jus fica va pelos eventuais atrasos da CONTRATADA, que deverá
apresentar jus fica va aceitável para não recorrer em penalidade contratual.

4.4.  Os  pagamentos  para  empresas  sediadas  em  Brasília  e/ou  que  tenham  filial  em  Brasília  serão
efetuados mediante crédito em conta corrente da Contratada no BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB.
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4.5. Todas as faturas deverão ser apresentadas em 02 (duas) vias, juntamente com comprovação pela
CONTRATADA do recolhimento das importâncias devidas ao FGTS, rela vas às faturas anteriores.

4.6.  Para  efeito  de pagamento,  a  CONTRATADA deverá  apresentar  junto com as  faturas  as  cer dões
nega vas do FGTS, INSS, GDF e da Jus ça do Trabalho (CNDT).

4.7.  Nenhum  pagamento  isentará  a  CONTRATADA de  responsabilidade  pelos  serviços  executados  ou
implicará a aceitação dos mesmos.

4.8. Poderá, eventualmente, não ser necessária, a exclusivo critério da CONTRATANTE, a execução de um
ou mais componentes ou partes dos projetos ou etapas, objeto deste Contrato. Nesse caso, será deduzido
o valor correspondente ao componente, produto ou serviço não desenvolvido, considerando-se, para este
fim, os preços de cada um, discriminados na planilha de orçamento contratual, conforme Cronograma de
Desembolso.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 28209

Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110.9565

Natureza da Despesa: 44.90.51

Fonte de Recursos: 100

5.2. O empenho inicial é no valor de  R$ 199.599,68 (cento e noventa e nove mil quinhentos e noventa e
nove reais e sessenta e oito centavos), referente ao serviço de elaboração dos Projetos Execu vos de
Urbanismo (incluindo-se sistema viário e cicloviário, estacionamentos, calçadas, acessibilidade e locação
de  mobiliário  urbano),  Paisagismo,  Infraestrutura  Urbana  (Movimentação  de  Terra,  Pavimentação
Asfál ca  e  Drenagem  Pluvial),  Sinalização  Viária  Ver cal  e  Horizontal  e  Arquitetura  das  Unidades
Habitacionais,  bem  como  dos  Projetos  Complementares  de  Arquitetura  das  Unidades  Habitacionais,
conforme Nota de Empenho 2018NE01007, emi da em 05/10/2018, sob o evento 400091 modalidade
global.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA

6.1. Obriga-se A CONTRATADA a recolher, como garan a da execução do objeto contratado a importância
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, correspondendo a R$ 138.976,79 (cento e
trinta  e  oito  mil  novecentos  e  setenta e seis  reais  e  setenta e nove centavos)  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.

6.2. 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.
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6.3.  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.

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais serão aplicadas as penalidades previstas na
Lei nº 13.303/2016 ar gos 82 a 84, além das constantes nos seguintes Decretos:

Decreto nº. 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº. 103 de 31 de maio de
2006, pag. 05 e 07;

Decreto  nº  26.993/2006  publicado  no  Diário  Oficial  do  Distrito  Federal  de  13/julho/2006  (1ª
alteração);

Decreto  nº 27.069/2006,  publicado no Diário  Oficial  do Distrito Federal  de  15/agosto/2006 (2ª
alteração).

CLÁUSULA OITAVA– DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA, além das responsabilidades previstas neste Contrato e nos anexos que o integram
(Escopo do concurso e Cronograma de desembolso), obriga-se a:

8.1.1. Realizar os serviços de acordo com todas as exigências con das nas Bases do Concurso, em
especial nos anexos deste Contrato (V A – escopo do concurso e V B – cronograma de desembolso);

8.1.2. Promover a organização técnica e administra va dos serviços objeto deste Contrato, de modo
a conduzi-lo eficientemente, de acordo com as especificações estabelecidas nos anexo V A – escopo
do  concurso,  bem  como  nos  prazos  parciais  e  totais,  previstos  no  Contrato  e  no  anexo  V  B  -
cronograma de desembolso.

8.1.3 - Subcontratar mão de obra de acordo com as necessidades dos serviços.

8.1.4. Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às legislações
Federal e Distrital e a quaisquer ordens ou determinações do Poder Público, devendo ainda conduzir
os trabalhos e o pessoal de modo a formar junto ao público uma boa imagem da CONTRATANTE e da
própria CONTRATADA.

8.1.5. Manter na direção dos trabalhos profissional de nível superior preposto, previamente aceito
pela  CONTRATANTE,  habilitado  a  representá-la  em  tudo  que  se  relacione  com  a  execução  do
Contrato, devendo comunicar por escrito o nome e o nº do CAU/CREA deste preposto.

8.1.6. Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza,
que  causar  à  CODHAB  ou  a  terceiros,  em  decorrência  da  execução  do  objeto  deste  Contrato,
obrigando-se a responder por si e por seus sucessores.
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8.1.7. Atender às determinações e às exigências formuladas pela CONTRATANTE.

8.1.8.  Subs tuir  ou  refazer,  por  sua  conta  e  responsabilidade,  os  serviços  recusados  pela
CONTRATANTE, no prazo por esta fixado.

8.1.9.  Responsabilizar-se,  na  forma  do  Contrato,  por  todos  os  ônus,  encargos  e  obrigações
comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas
na legislação em vigor,  bem como por todos os gastos e encargos com material  e  mão de obra
necessários  à  completa  realização  dos  serviços  (quando  for  o  caso),  até  a  respec va  entrega,
perfeitamente concluída ou até o seu término, nos seguintes termos:

8.1.9.1.  A  CONTRATADA é  a  única  e  exclusiva  responsável  pelos  ônus  trabalhistas  de  seus
empregados que porventura  serão u lizados por  força  da execução do presente  Contrato,
eximindo a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade, ainda que subsidiária ou solidária;

8.1.9.2.  Manter  as suas  condições de habilitação e de qualificação exigidas no CONCURSO
PÚBLICO NACIONAL DE PROJETO DE URBANISMO E ARQUITETURA NO SETOR HABITACIONAL
QNR  06,  NA  REGIÃO  ADMINISTRATIVA  DE  CEILÂNDIA  –  RA  IX,  durante  todo  o  prazo  de
execução contratual.

8.1.9.3.  Obedecer  às  normas  trabalhistas  vigentes,  no  que  concerne  às  contratações  com
vínculo emprega cio de seus empregados para a execução dos serviços aqui contratados;

8.1.9.4. Ocorrendo o término do Contrato sem que tenha sido proferida a decisão final da ação
trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará re do e será pleiteado
em  processo  administra vo  após  o  trânsito  em  julgado  e/ou  o  pagamento  da
condenação/dívida;

8.1.9.5.  A  retenção  somente  será  liberada  com  o  trânsito  em  julgado  da  decisão  de
improcedência dos pedidos ou do efe vo pagamento do tulo execu vo judicial ou do débito
previdenciário pela CONTRATADA;

8.1.9.6.  A  retenção  prevista  no  item acima será  realizada  na  data  do  conhecimento  pelo
Governo do Distrito Federal da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de
débitos previdenciários;

8.1.9.7. Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos empregados da CONTRATADA ou
da verificação da existência de débitos previdenciários, decorrentes da execução do presente
Contrato pela CONTRATADA, com a inclusão do Governo do Distrito Federal no polo passivo
como  responsável  subsidiário,  a  CONTRATANTE  poderá  reter,  das  parcelas  vincendas,  o
correspondente  a  até  três  vezes  o  montante  dos  valores  em  cobrança,  que  serão
complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência;

8.1.10. A CONTRATADA é responsável pela qualidade dos serviços realizados, obrigando-se ainda a
afastar  qualquer  empregado  ou  preposto  a  seu  encargo,  cuja  presença  seja  considerada  pela
Fiscalização prejudicial ao bom andamento, à regularidade e à perfeição serviços.

8.1.11. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os Registros de Responsabilidade Técnica
(RRT) pela execução dos serviços junto ao CAU, as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) pela
execução dos serviços junto ao CREA e/ou os  respec vos documentos junto a outros Conselhos
Profissionais envolvidos até o 10º (décimo) dia corrido, contado a par r da emissão de Ordem de
Início dos serviços.
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8.1.12. A CONTRATADA é responsável por todos os custos e segurança dos materiais e equipamentos
necessários à execução dos serviços, não cabendo à CONTRATANTE nenhum ônus por mo vo de
perdas, roubos ou despesas com seguro dos mesmos.

8.1.13. A CONTRATADA é responsável pela análise e pelos estudos dos elementos técnicos fornecidos
pela  CONTRATANTE  para  a  execução  dos  serviços,  não  se  admi ndo,  em  nenhuma  hipótese,  a
alegação de ignorância de tais documentos. Caso a CONTRATADA constate quaisquer discrepâncias,
omissões ou erros,  inclusive qualquer transgressão às normas técnicas,  regulamentos ou leis  em
vigor, deverá comunicar o fato, por escrito, à CONTRATANTE para que tais defeitos sejam sanados, se
procedentes forem.

8.1.14.  A  CONTRATADA é  responsável  direta  e  exclusivamente  pela  execução  da  totalidade  dos
serviços  objeto  do  presente  Contrato,  pela  administração,  coordenação  dos  mesmos  e,
consequentemente, responderá criminalmente por todos os danos, perdas e/ou prejuízos que por
dolo ou culpa, no exercício de suas a vidades, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar,
por si ou por seus empregados, ou por empregados subcontratados, à CONTRATANTE ou a terceiros.

8.1.15.  Fica desde já convencionado que a CONTRATADA cede e transfere à CONTRATANTE, sem
qualquer ônus adicional, além dos previstos neste Contrato, a posse e propriedade sobre todos os
documentos criados no âmbito do mesmo, podendo a CONTRATANTE fazer o uso que lhe convier.

8.2.  Os serviços objeto deste Contrato serão executados sob a direção e responsabilidade técnica do
arquiteto  e  urbanista  DANIEL  CORSI  DA  SILVA,  portador  da  Carteira  Profissional  CAU  nº  A40072-6,
expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), CPF nº 298.681.728-96, que está
autorizado a representar a CONTRATADA junto à CONTRATANTE, em matéria de serviços.

8.2.1. A CONTRATADA obriga-se a manter o profissional indicado nesta cláusula como Responsável
Técnico  na  direção  dos trabalhos até  a  sua inteira  conclusão.  A  subs tuição  ficará  subme da  à
aceitação da CONTRATANTE e somente poderá ser feita por outro que comprovadamente tenha a
mesma capacidade e experiência.

8.3.  O uso de marcas,  patentes,  registros,  processos  e licenças  inerentes  à  execução deste Contrato,
quando for o caso, é de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, que também se obriga a
eximir a CODHAB das consequências de qualquer u lização indevida.

8.4. Ficam como responsabilidade da CONTRATADA todas as ações que visem às aprovações dos projetos
junto aos órgãos competentes,  não cabendo a esta CODHAB a entrega,  acompanhamento,  re rada e
correção de exigências junto aos órgãos.

8.5. Caso a sede da empresa CONTRATADA não seja em  Brasília, esta deverá, obrigatoriamente, manter
escritório  com  endereço  fixo  em  Brasília/DF,  com  instalações,  CNPJ  e  pessoal  técnico  adequado e
disponível para realização do objeto da licitação (Concurso), o qual servirá de sede administra va para
as a vidades e contato junto à CONTRATANTE, sendo obrigatória a apresentação do CNPJ de Brasília
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para habilitação da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

9.1.  Além  das  responsabilidades  previstas  neste  Contrato  e  nos  anexos  que  o  integram  (Escopo  do
concurso e Cronograma de desembolso), a CONTRATANTE obriga-se a:

9.1.1.  Realizar os pagamentos da CONTRATADA na forma e condições previstas.

9.1.2. Assegurar os direitos morais dos autores dos projetos objeto deste Contrato, con dos na Lei
Federal n° 9.610/98.

9.1.3.  Assegurar  que  a  cessão  de  direitos  patrimoniais,  prevista  no  art.  80,  da  Lei  Federal  n°
13.3032016 se restrinja apenas aos projetos contratados, em respeito ao disposto no art. 5°, XXVII,
da CF, na Lei Federal n° 5.194/1966, na Lei Federal n° 12.378/2010 e na Lei Federal n° 9.610/98.

9.1.4.  Assegurar os direitos e as prerroga vas inerentes ao exercício da profissão de arquiteto e
urbanista, previstos na Lei Federal n° 12.378/2010, que regula o exercício da profissão.

9.1.5. Providenciar e executar todas as ações administra vas de sua exclusiva competência, rela vas
à execução dos trabalhos.

9.1.6.  Designar  representante  servidor  ou comissão para  fiscalizar  e  acompanhar a  execução do
Contrato.

9.1.7. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à execução dos serviços objeto
deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. É vedada a subcontratação total do objeto do Contrato.

10.2.  É  permi da  a  subcontratação  parcial  para  os  Projetos  de  Paisagismo,  Infraestrutura  Urbana,
Sinalização Viária  Ver cal  e  Horizontal  e  Projetos  Complementares,  mas apenas até  o  limite  de 49%
(quarenta e nove por cento) do valor total do Contrato.

10.3. A subcontratação parcial depende de autorização prévia por parte da CONTRATANTE, à qual cabe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos
serviços, bem como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a
regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária (ar gos 78 da Lei nº 13.303/2016).

10.4. Em qualquer hipótese de subcontratação permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e a coordenação das a vidades da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA FISCALIZAÇÃO
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11.1.  Não  obstante  a  CONTRATADA seja  a  única  e  exclusiva  responsável  pela  execução  de  todos  os
serviços  objeto  deste  Contrato,  a  CONTRATANTE,  por  meio  de  seus  funcionários  ou  de  prepostos
formalmente designados, se reserva o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa
responsabilidade,  exercer  a  mais  ampla  e  completa  fiscalização  dos  serviços  e  para  esse  efeito,  a
CONTRATADA obriga-se a:

11.1.1. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE e seus
prepostos  garan ndo-lhe  o  acesso,  a  qualquer  tempo,  ao  local  dos  serviços,  bem  como  aos
documentos rela vos aos serviços executados ou em execução.

11.1.2. Atender prontamente às reclamações, exigências ou observações feitas pela CONTRATANTE
ou seus prepostos, desfazendo, corrigindo ou refazendo, quando for o caso, à sua própria custa, os
serviços  que  não  obedeçam  aos  respec vos  projetos,  especificações,  memoriais  descri vos  ou
normas técnicas per nentes.

11.1.3.  Sustar qualquer serviço em execução que comprovadamente não esteja sendo executado
com a boa técnica ou que coloque em risco a segurança pública ou bens da CONTRATANTE ou ainda
por inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções da CONTRATANTE, e seus prepostos,
cabendo à CONTRATADA todos os ônus com a paralisação.

11.2. A CONTRATANTE se fará representar no local dos serviços, por seu representante credenciado ou
comissão executora e, na falta ou impedimento destes, por seu subs tuto com as mesmas atribuições e
poderes.

11.3. Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas à execução dos serviços,
feitas pela CONTRATANTE ou seus prepostos à CONTRATADA ou vice-versa, nas hipóteses em que couber,
somente produzirão efeitos vinculatórios desde que processados por escrito.

11.4. A atuação fiscalizadora da CONTRATANTE em nada restringirá a responsabilidade integral e exclusiva
da CONTRATADA rela vamente aos serviços contratados, sua execução e as respec vas consequências e
implicações,  próximas ou remotas,  ou perante  terceiros,  do mesmo modo a  ocorrência de  eventuais
irregularidades  na  execução  dos  serviços  contratados  não  implicará  corresponsabilidade  da
CONTRATANTE ou de seus prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

12.1.  A  aceitação  dos  serviços  se  dará  mediante  a  avaliação  do  servidor  ou  comissão  executora
designados pela CONTRATANTE, que constatará se o projeto atende a todas as especificações con das nas
Bases do Concurso e nos anexos deste Contrato (Escopo do Concurso e Cronograma de desembolso).

12.2. Caso haja recusa de aceitação, por não atenderem os serviços às exigências da CONTRATANTE, a
CONTRATADA deverá  refazê-los  às  suas  expensas,  passando-se  a  contar  os  prazos  para  pagamento e
demais compromissos da CONTRATANTE a par r da data da efe va aceitação dos serviços refeitos.

12.3. O objeto do Contrato será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições contratuais
e com os demais documentos anexos que o integram (V A – escopo do concurso e V B – cronograma de
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desembolso).

12.4. O Termo de Recebimento Provisório deverá ser lavrado pelo responsável por seu acompanhamento
e fiscalização, mediante termo circunstanciado.

12.5.  O  Termo  de  Recebimento  Defini vo  deverá  ser  lavrado  pelo  servidor  ou  comissão  executora
designada pela CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do
prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

12.6.  A  CONTRATANTE  poderá  designar  também uma Equipe  Técnica  de  Recebimento  e  Fiscalização
formada por técnicos da CODHAB, podendo ser incluídos Técnicos da Secretaria de Estado de Gestão do
Território  e  Habitação  (SEGETH),  além  do  Executor  do  Contrato  ou  da  comissão  executora  para
acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Contrato, conforme descrito nos anexos deste Contrato (V A –
escopo do concurso e V B – cronograma de desembolso), ficando os Órgãos da Estrutura Orgânica desta
Companhia no dever de prestar à equipe designada o apoio que ela vier a requisitar para o desempenho
de suas a vidades.

12.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de suspender temporariamente os serviços sempre que se fizer
necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. A CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato nas hipóteses autorizadas pelo ar go 83, da Lei nº
13.303/2016, jus ficando o mo vo e assegurando à CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla
defesa, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas neste Contrato.

13.2.  O  presente  Contrato  poderá  ser  rescindido,  independentemente  de  interpelação  judicial  ou
extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie.

13.3.  Se  quaisquer  das  partes  contratantes,  em bene cio  da  outra,  permi r,  mesmo por  omissão,  a
inobservância, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas e condições do presente contrato e seus
anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar, afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições,
as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1.  O(s)  autor(es)  do  projeto(s)  ora  contratados  cedem para  a  CODHAB  seus  direitos  patrimoniais
rela vamente  ao  objeto  deste  Contrato,  nos  termos  do  Art.  80  da  Lei  nº  13.303/2016,  e  também
concede(m) ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, expor, divulgar, publicar, u lizar o projeto
em outros endereços de propriedade do Distrito Federal, sem que ditos atos confiram aos seus autores
direito a qualquer remuneração, nos termos da Lei nº 9.610/1998 (Lei dos direitos autorais).
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14.2. Garan r-se-á, de toda sorte, a manutenção da originalidade e da integridade dos Projetos, já que
estão vinculados a esses os disposi vos reguladores dos direitos autorais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão dirimidos de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e, em especial, de
acordo com as regras da Lei nº 13.303/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. O extrato resumido deste Contrato será obrigatoriamente publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal, sob a responsabilidade da CODHAB/DF.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. Para dirimir qualquer questão que venha a ocorrer rela va ao Contrato, o Foro competente é o do
Distrito Federal, devendo a parte vencida pagar à vencedora as custas, despesas extrajudiciais e demais
combinações legais e contratuais.

17.2. Quaisquer quan as devidas à CONTRATANTE pela CONTRATADA, em decorrência deste Contrato,
serão cobradas pelo rito de execução fiscal.

17.3. E por estarem assim justos e de acordo, assinam o presente contrato.

P/ CODHAB/DF (CONTRATANTE):

______________________________________

Gilson José Paranhos de Paula e Silva

Diretor-Presidente

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB)

P/ CONTRATADA:

______________________________________

Daniel Corsi da Silva
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