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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 003/2019, CELEBRADO ENTRE A
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL –
CODHAB E A EMPRESA SETE DE JULHO
INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA - EPP,
OBJETIVANDO
O
FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM
DE
DIVISÓRIAS
E
REVESTIMENTOS
EM
LAMINADO
MELAMÍNICO SOBRE ALVENARIAS NAS
DEPENDÊNCIAS DA CODHAB.
Processo nº 00392-00001474/2019-76.

De um lado, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB,
integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, com sede no Setor Comercial Sul,
Quadra-06, Bloco “A”, Lote 13/14 6º Andar Ediİcio Sede, Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o nº
00.000.208/0001-00, neste ato representado na pessoa de seu Diretor-Presidente WELLINGTON LUIZ DE
SOUZA SILVA, brasileiro, casado, graduado em Tecnologia de Segurança Pública, portador da Carteira de
IdenƟdade nº 576.832-SSP/DF e do CPF nº 266.575.541-68, residente e domiciliado nesta Capital, com
autorização da Diretoria ExecuƟva 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, de outro lado, a empresa SETE DE
JULHO INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA - EPP, com sede em SHCGN-CLR Quadra 710 Bloco B Nº 26 Sala
209, Brasília - DF, CEP: 70.750-732, telefone: 3345-5608, inscrita no CNPJ sob o nº 12.613.559/0001-76,
neste ato representada pelo Sócio Gerente, Sr. Wilson Soares da Consolação, portador da cédula de
idenƟdade nº 625.379 SSP/DF e do CPF nº 317.559.411-53, residente e domiciliado em Brasília - DF,
doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem ﬁrmar o presente Contrato, que será regido nos
termos do Ata de Registro de Preços BRB-2018/026 e do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e
Convênios da CODHAB /DF – RILC e da Lei n° 13.303/2016, e pelas cláusulas e condições seguintes:

- DO OBJETO CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento, instalação, manutenção,
montagem e desmontagem de divisórias e revesƟmentos melamínicos sobre alvenaria nas Dependências
do CONTRATANTE, conforme condições e especiﬁcações técnicas mínimas constantes do Edital e seus
anexos, bem como da proposta comercial, conforme condições e especiﬁcações constantes do Edital de
Pregão Eletrônico nº 024/2018 e seus Anexos, obedecendo integralmente as disposições da proposta da
CONTRATADA, de 13/02/2019, que ﬁcam fazendo parte integrante do presente instrumento, como se aqui
transcritas esƟvessem.
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- DA EXECUÇÃO CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto deste Contrato será executado diretamente pela CONTRATADA, que
responderá direta e exclusivamente pela ﬁel observância das obrigações contratuais, vedada a
subempreitada, cessão ou caução a terceiros das obrigações decorrentes do Contrato, sem a prévia e
expressa anuência do CONTRATANTE.
Parágrafo Primeiro: Até o encerramento das obrigações, a CONTRATADA poderá, mediante acordo entre
as partes, aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do Contrato. Nas supressões, esse limite poderá ser
excedido, desde que resulte de acordo celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA CLÁUSULA TERCEIRA: São obrigações da CONTRATADA, entre outras, além das previstas no Edital e seus
anexos:
I. cumprir ﬁelmente as obrigações assumidas, de modo que o objeto avençado se realize com esmero e
perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;
II. cumprir rigorosamente as especiﬁcações e prazos deﬁnidos no Edital e seus Anexos;
III. disponibilizar os produtos/serviços pelos preços registrados nesta Ata;
IV. manter, durante a execução do Contrato, em compaƟbilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas em razão do fornecimento;
V. assumir a responsabilidade civil pelos riscos decorrentes da execução do objeto deste Edital,
responsabilizando-se por todos os danos materiais ou morais que, em razão da execução do
fornecimento, venham a ser causados a qualquer bem ou patrimônio da CONTRATANTE, a pessoas ou a
bens de terceiros, por seus empregados, técnicos ou prepostos de qualquer natureza;
VI. responsabilizar-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham a causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, quando devidamente comprovados, em decorrência da execução do objeto
contratado, de modo direto ou indireto, sujeitando-se, ainda, a realizar novamente o
fornecimento/serviço incorretamente executado, se for o caso, sem quaisquer ônus para a
CONTRATANTE;
VII. responsabilizar-se pelo pagamento das diferenças a maior, quando a CONTRATANTE Ɵver de contratar
outra(s) empresa(s) para executar o fornecimento/serviços objeto do Contrato em função da
impossibilidade de cumprimento, por qualquer moƟvo, por parte da CONTRATADA;
VIII. manter em dia todos os direitos pecuniários de seus empregados, tais como: horas extras,
indenizações e outras vantagens, de forma que os trabalhos da CONTRATANTE não sejam prejudicados em
função de reivindicações trabalhistas;
IX. responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especíﬁca de
acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem víƟmas seus empregados no desempenho
do fornecimento/serviços ou em conexão com ele, ainda que veriﬁcadas nas dependências da
CONTRATANTE;
X. manter entendimentos com a CONTRATANTE, objeƟvando evitar interrupções ou paralisações no
fornecimento/serviços ou nas aƟvidades do própria CONTRATANTE;
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XI. dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade veriﬁcada na execução do
fornecimento/serviços;
XII. ﬁscalizar o perfeito cumprimento da execução do fornecimento/serviços objeto deste Edital, cabendolhe integralmente os ônus decorrentes, independentemente da ﬁscalização exercida pela CONTRATANTE;
XIII. responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelas despesas decorrentes do transporte do produto objeto
deste Edital;
XIV. responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes,
encargos sociais, ﬁscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer
outras que forem devidas aos seus empregados, ﬁcando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer
vínculo empregaơcio, responsabilidade solidária ou subsidiária;
XV. pagar, pontualmente, os fornecedores e as obrigações ﬁscais, exonerando a CONTRATANTE de
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
XVI. responsabilizar-se por qualquer dano causado à CONTRATANTE, a seus prepostos ou a terceiros,
provocados por ação ou omissão da CONTRATADA, em decorrência da execução do objeto contratado,
não cabendo à CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsabilidade por danos diretos, indiretos ou
lucros cessantes decorrentes, ﬁcando a CONTRATANTE autorizada, desde já, a reter os créditos
decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados, não eximindo a CONTRATADA das sanções
previstas neste Edital e em lei, até a completa indenização dos danos;
XVII. uƟlizar somente materiais novos de primeira qualidade, sem defeitos ou deformações;
XVIII. cumprir rigorosamente o Código Civil, o Código de Especiﬁcações, as Normas Técnicas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas, as Normas de Medicina e Segurança do Trabalho, as normas do
MARE, publicadas no DOU de 31/07/97, denominadas PráƟcas de Projeto, Construção e Manutenção de
Ediİcios Públicos Federais e demais normas e regulamentos perƟnentes;
XIX. executar os serviços, mediante Ordem de Serviço emiƟda pela Gerência de Suporte Operacional GESOP, em formulário próprio, datado e numerado, constando assunto, local de serviço, prazo de
execução, relação dos serviços/produtos, quanƟdades, preços unitários e global. Esta solicitação será
encaminhada à CONTRATADA via fax ou correio eletrônico. De posse desta solicitação, a CONTRATADA
deverá se dirigir ao local indicado para os devidos levantamentos de quanƟtaƟvos, apresentando suas
considerações, caso haja divergência entre seu levantamento e o apresentado pela CONTRATANTE;
XX. apresentar-se ao Gerente da Dependência indicada antes do início de qualquer trabalho ou vistoria.
Deverá apresentar o seu plano de trabalho e relação de funcionários. Os horários para execução dos
serviços (inclusive vistorias) serão sempre fora do expediente bancário, com exceção dos casos
expressamente autorizados pelos Gerentes da Dependência. Todos os funcionários da CONTRATADA
deverão apresentar jalecos/uniformes sinalizados e crachás de idenƟﬁcação e estarão submeƟdos às
normas internas de segurança bancária;
XXI. corrigir, remover, reconstruir ou subsƟtuir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
contratado em que se veriﬁquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou
de materiais empregados;
XXII. atender às determinações da ﬁscalização e prestar informações exatas, não criando embaraços;
XXIII. indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos, bem como às redes de
infraestrutura ou ediİcios, em decorrência da execução dos serviços;
XXIV. entregar o local dos serviços completamente limpo, devendo remover os entulhos resultantes de
sua execução;
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XXV. entregar os elementos que restarem das demolições, passíveis de reaproveitamento, no local
indicado pela GESOP, com recibo de entrega;
XXVI. recompor todos os elementos que forem daniﬁcados durante a execução do fornecimento
(pavimentações, pinturas, revesƟmentos etc.), usando materiais e acabamentos idênƟcos aos
anteriormente existentes;
XXVII. fornecer por todo o período em que se ﬁzer necessário a totalidade do ferramental, mão-de-obra,
máquinas e aparelhos, inclusive sua manutenção, subsƟtuição, reparo e seguro, sem ônus adicional para a
CONTRATANTE, visando o andamento saƟsfatório dos serviços e a sua conclusão no prazo ﬁxado no Edital,
seus Anexos e no Contrato;
XXVIII. cuidar para que todas as partes da Dependência permaneçam sempre limpas, não se admiƟndo a
estocagem de material em qualquer Dependência da CONTRATANTE. Deverá, ainda, sempre sem qualquer
ônus adicional para a CONTRATANTE, providenciar a reƟrada imediata de detritos dos acessos e das áreas
e vias adjacentes ao local dos serviços;
XXIX. dar garanƟa de todos os serviços executados de pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos;
XXX. apresentar, para efeito de pagamento da fatura, o relatório dos serviços executados no período;
XXXI. apresentar a comprovação de possuir em seu quadro permanente responsável(is) técnico(s) que
estejam devidamente registrados no CREA, com formação proﬁssional de nível superior compaơvel com o
objeto da licitação, mediante:
a) apresentação da CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social;
b) apresentação de Contrato de Prestação de Serviços – Instrumento ParƟcular de Prestação de Serviços,
celebrado entre o proﬁssional e a CONTRATADA, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil
comum; ou
c) apresentação do Contrato Social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta
Comercial, no caso de ser sócio proprietário da CONTRATADA.
XXXII. os proﬁssionais indicados pela CONTRATADA para ﬁns de comprovação da capacitação técnicoproﬁssional de que trata o Inciso III do Art. 39 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e
Convênios da CODHAB/DF - RILC deverão parƟcipar do serviço objeto deste Contrato, admiƟndo-se a
subsƟtuição por proﬁssionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
CONTRATANTE;
XXXIII. o(s) responsável(is) técnico(s) da licitante deverão estar registrados no CREA como responsável(is)
técnico(s) da empresa pelo instrumento contratual.
XXXIV. entregar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após recebimento do Contrato,
documento de Anotação de Responsabilidade Técnica, registrado no CREA-DF e em nome do Engenheiro
indicado como Responsável Técnico;
XXXV. providenciar a imediata correção das deﬁciências, falhas ou irregularidades constatadas pela
CONTRATANTE na forma de fornecimento dos materiais e no cumprimento das demais obrigações
assumidas pela CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA: Os serviços serão prestados diretamente pela CONTRATADA, vedada a
subempreitada, cessão ou caução a terceiros das obrigações decorrentes do
Contrato.
CLÁUSULA QUINTA: O pessoal empregado na execução dos serviços é o constante do Anexo I do Edital e
ﬁcará subordinado à CONTRATADA, que se obriga a ﬁscalizar regularmente o cumprimento dos horários e
a boa execução dos serviços.
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Parágrafo Primeiro: Obriga-se a CONTRATADA, ainda, a sanar prontamente as falhas ou irregularidades na
execução do serviço que porventura vierem a ser apuradas, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.
Parágrafo Segundo: Em quaisquer das circunstâncias, a CONTRATANTE dirigirá à CONTRATADA
reclamação, por escrito, que será entregue mediante protocolo. O não atendimento aos termos da
reclamação no prazo de 05 (cinco) dias, facultará a rescisão contratual, sem prejuízo das demais cláusulas
de rescisão estabelecidas neste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: É de responsabilidade da CONTRATADA efetuar os pagamentos dos impostos, taxas,
encargos trabalhistas, previdenciários, ﬁscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, além de
despesas de qualquer natureza que se ﬁzerem indispensáveis à perfeita execução do Contrato.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE CLÁUSULA SÉTIMA: São obrigações da CONTRATANTE:
I. Exercer a ﬁscalização do objeto contratado por empregados especialmente designados;
II. Comunicar oﬁcial e expressamente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de
natureza grave.
III. As deﬁnidas no Edital do Pregão nº 024/2018 e nos seus Anexos.

– DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES –
CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA se obriga a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e
qualquer informação, que venha a ser, a parƟr desta data, fornecida pela CONTRATANTE de forma escrita,
verbal ou de outro modo, devendo sempre tratá-la como informação sigilosa, exceto se devidamente
autorizado por escrito pela CONTRATANTE, obrigando-se também a:
I. não revelar, reproduzir, uƟlizar, copiar ou dar conhecimento, em hipótese alguma a terceiros, bem como
não permiƟr que nenhum de seus diretores, empregados e/ ou prepostos faça uso das informações
fornecidas pela CONTRATANTE de forma diversa da execução do objeto do Contrato, mantendo sempre
estrito sigilo acerca de tais informações;
II. cienƟﬁcar seus diretores, empregados e/ ou prepostos da existência das obrigações referentes a Sigilo e
Conﬁdencialidade das Informações, devendo tomar todas as medidas de cautela cabíveis a ﬁm de mantêlas em sigilo absoluto;
III. não tomar qualquer medida com vistas a obter, para si ou para terceiros, os direitos de propriedade
intelectual relaƟvos à informações que venham a ser reveladas.
Parágrafo Primeiro: As obrigações relacionadas ao sigilo das informações consƟtuem acordo entre as
PARTES e tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data da revelação das
informações até 5 (cinco) anos após o término do objeto do Contrato.
Parágrafo Segundo: A quebra de sigilo proﬁssional, devidamente comprovada, sem autorização expressa
da CONTRATANTE, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato ﬁrmado entre as PARTES, sem
ônus para a CONTRATANTE. Neste caso, a CONTRATADA estará sujeita, por ação ou omissão, ao
pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de
ordem moral ou concorrencial, bem como as de responsabilidade civil e criminal respecƟvas, as quais
serão apuradas em regular processo judicial ou administraƟvo.
Parágrafo Terceiro: A CONTRATANTE poderá manter registros sobre todas as aƟvidades relacionadas à
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execução do presente contrato que sejam efetuadas através de acessos İsicos ou lógicos às informações
sigilosas e conﬁdenciais, equipamentos, soŌwares, instalações, programas-fonte e quaisquer outros aƟvos
de informação da CONTRATANTE, com o objeƟvo de:
a) apurar a observação das cláusulas referentes ao sigilo e a conﬁdencialidade deste contrato;
b) determinar ocorrência de algum compromeƟmento dos aƟvos de informação da CONTRATANTE, por
exemplo, perda ou modiﬁcação de dados não autorizados;
c) idenƟﬁcar a divulgação e reprodução não autorizada de informações sigilosas;
d) auditar, por si ou por terceiro contratado, as responsabilidades contratuais e extracontratuais.

- DA FISCALIZAÇÃO CLÁUSULA NONA: No curso da execução dos serviços, caberá à CONTRATANTE, diretamente ou por quem
vier a indicar, o direito de ﬁscalizar a ﬁel observância das disposições conƟdas neste edital, sem prejuízo
do acompanhamento que deverá ser exercido pela CONTRATADA.
Parágrafo Primeiro: Para o efeito do disposto no item anterior, a CONTRATANTE registrará por meio de
correspondência (carta ou mensagem eletrônica) as deﬁciências porventura existentes na execução dos
serviços, cabendo à CONTRATADA a imediata correção das irregularidades apontadas.
Parágrafo Segundo: será aberto Diário de Obras nos casos em que a complexidade dos serviços e prazo
de execução necessitem.
Parágrafo Terceiro: quando necessário, a ﬁscalização solicitará ensaios, exames e provas dos materiais ou
serviços, independentemente do controle efeƟvado pela CONTRATADA.

- DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS CLÁUSULA DÉCIMA: Correm por conta da CONTRATADA, que se obriga a mantê-los em dia, todos os
tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução do presente Contrato,
bem como a cumprir normas relaƟvas à segurança, higiene e medicina do trabalho.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I - Programa de Trabalho: 16.122.6001.8517.9625 – Manutenção de Serviços AdministraƟvos Gerais da
CODHAB/DF;
II - Natureza da Despesa:
II.I - 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais)
- Fonte 100 – Ordinário não Vinculado;
II.II - 33.90.30 - Material de Consumo, no valor de R$ 6.760,00 (seis mil setecentos e sessenta reais) Fonte 100 - Ordinário não vinculado
II.II - 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, no valor de R$ 38.650,00 (trinta e oito mil
seiscentos e cinquenta reais) - Fonte 220 – Diretamente Arrecadados.
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III - O empenho inicial é de:
III.I - R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) conforme Nota de Empenho nº 2019NE00212, emiƟda em
14/03/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade EsƟmaƟvo, natureza da Despesa: 33.90.39.
III.II - R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais) conforme Nota de Empenho nº 2019NE00211, emiƟda em
14/03/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade EsƟmaƟvo, natureza da Despesa: 33.90.30.
III.III - R$ 16.520,00 (dezesseis mil quinhentos e vinte reais) conforme Nota de Empenho nº 2019NE00210,
emiƟda em 14/03/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade EsƟmaƟvo, natureza da Despesa:
44.90.52.

- DO PAGAMENTO À CONTRATADA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços, incluídas as despesas
com impostos, taxas, fretes, seguros, encargos sociais, mão-de-obra, etc., inclusive os diferenciais de
alíquota entre o Estado produtor e o Distrito Federal, incidentes, o valor registrado nesta Ata de acordo
com a quanƟdade efeƟvamente solicitada e instalada.
Parágrafo Único: Somente serão pagos os itens de serviços efeƟvamente executados no local dos serviços
e previstos na planilha orçamentária.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O pagamento das faturas com valores superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) será efetuado através de crédito em conta corrente, até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de
Empenho, conforme o Decreto Distrital 32.767/2011, sendo que:
a) para as empresas sediadas no Distrito Federal, bem como para as empresas sediadas em outros
Estados e que mantenham ﬁliais e/ou representações no Distrito Federal, o pagamento será efetuado
através de crédito em conta-corrente em uma das Agências do BRB;
b) para as empresas sediadas em outros Estados e que não mantenham ﬁliais e/ou representações no
Distrito Federal, o pagamento poderá ser efetuado através de crédito em conta corrente em qualquer
agência bancária indicada pela CONTRATADA.
Parágrafo Primeiro: o pagamento, no valor total das Ordens de Serviço contratadas no período e
apresentadas até o dia 20 (vinte) do mês, será efetuado no 3º (terceiro) dia úƟl do mês subsequente caso
seja emiƟdo pela Gerência de Suporte Operacional – GESOP o “Termo de Aceite”, devendo, para tanto,
ser apresentado o documento ﬁscal referente aos serviços executados.
Parágrafo Segundo: A GESOP emiƟrá o Termo de Aceite, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após
comunicação formal pela CONTRATADA do cumprimento total de suas obrigações.
Parágrafo Terceiro: O prazo de até 05 (cinco) dias úteis para emissão dos Termos de Aceite não será
observado, quando a ﬁscalização da CONTRATANTE constatar o não cumprimento das obrigações
necessárias para tanto.
Parágrafo Quarto: cumprido o prazo estabelecido no Parágrafo Primeiro, a Contratada deverá entregar a
nota ﬁscal referente às Ordens de Serviço e a documentação exigida até o dia 27 (vinte e sete) do mês da
execução para que possa ser cumprido o prazo estabelecido nos parágrafos primeiro e segundo. Caso a
nota ﬁscal não seja entregue até o prazo supracitado, o pagamento ocorrerá em 10 dias uteis após a
apresentação da documentação a GESOP.
Parágrafo Quinto: O documento ﬁscal deverá ser emiƟdo em 02 (duas) vias, no mínimo, e deverá estar
acompanhado dos seguintes documentos:
a) CerƟdão Conjunta NegaƟva de Débitos, relaƟvos aos tributos federais e à Dívida AƟva da União,
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expedida pela Receita Federal do Brasil;
b) CerƟdão NegaƟva de Tributos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal;
c) CerƟﬁcado de Regularidade do FGTS emiƟdo pela Caixa Econômica Federal;
d) CerƟdão NegaƟva de Débitos Trabalhistas.
e) Notas Fiscais de aquisição de materiais aplicados, acompanhadas de relação, contendo: quanƟdade,
descrição, preço unitário e total do material aplicado, com o número da N.F. correspondente e
idenƟﬁcação do fornecedor (exigência do Decreto 19.979, de 30.12.1998, do GDF).
f) Guia da Previdência Social (GPS) quitada, referente ao mês da prestação de serviços;
g) Guia de Recolhimento do FGTS quitada, referente ao mês da prestação de serviços;
h) Relatório AnalíƟco da Folha de Pagamento;
i) RE - Relatório de Empregados;
l) Comprovante de entrega da RAIS - Relatório Anual de Informação Social.
Parágrafo Sexto: Os prazos previstos nesta Cláusula somente serão observados quando não houver
moƟvo para aplicação de multas ou de outras penalidades, casos em que o pagamento será efetuado
após transcorrido o prazo para interposição de recursos ou após seu julgamento pela CONTRATANTE.
Parágrafo SéƟmo: O(s) produto(s) recebido(s) e o(s) serviço(s) prestado(s) não aprovado(s) pela
CONTRATANTE será(ão) considerado(s) como não fornecido(s), para efeito de cálculo de multa prevista no
Edital.
Parágrafo Oitavo: O documento ﬁscal não aprovado pela CONTRATANTE será devolvido à CONTRATADA
para as devidas correções, passando a contar os prazos previstos nesta Cláusula, a parƟr da data de sua
reapresentação e consequente aprovação pela CONTRATANTE.
Parágrafo Nono: Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto houver pendência de
liquidação de obrigação ﬁnanceira, em virtude do atraso no recolhimento dos encargos sociais do
empregado colocado à disposição da CONTRATANTE, ou, em virtude de inadimplência contratual como a
falta de pagamento dos salários a seus empregados.
Parágrafo Décimo: Ocorrendo antecipação de pagamento, mediante solicitação da CONTRATADA, que
poderá ser aceita ou não pela CONTRATANTE, será deduzido do valor total o equivalente a 5% (cinco por
cento) a ơtulo de desconto.
Parágrafo Décimo Primeiro: Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tanto não tenha
concorrido de alguma forma a CONTRATADA, haverá incidência de correção monetária sobre o valor
devido, pela variação acumulada do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE InsƟtuto Brasileiro de Geograﬁa e EstaơsƟca, ou outro indicador que o venha subsƟtuir.

- DA GARANTIA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A CONTRATADA obriga-se a apresentar, por ocasião da assinatura deste
Contrato, comprovante de garanƟa, de valor igual a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato,
correspondente a R$ 2.920,50 (dois mil novecentos e vinte reais e cinquenta centavos).
Parágrafo Primeiro: A garanƟa se fará mediante escolha por uma das seguintes modalidades:
I. caução em dinheiro;
II. seguro-garanƟa; ou
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III. ﬁança bancária;
Parágrafo Segundo: Na hipótese de insuﬁciência de prazo para emissão da apólice de seguro ou da carta
de ﬁança, no prazo estabelecido no caput desta Cláusula, a garanƟa deverá ser prestada mediante caução
em dinheiro, que será resƟtuída após a entrega da garanƟa deﬁniƟva.
Parágrafo Terceiro: A garanƟa deverá ter validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias
após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, observados ainda os
seguintes requisitos:
a) a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério da CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de
garanƟa.
b) a garanƟa, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
2. Prejuízos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
3. Multas moratórias e puniƟvas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA; e
4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA,
quando couber;
c) a modalidade seguro-garanƟa somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados nos itens da alínea “b”;
d) a garanƟa em dinheiro deverá ser efetuada no Banco de Brasília – BRB em conta especíﬁca com
correção monetária, em favor da CONTRATANTE;
e) a inobservância do prazo ﬁxado para apresentação da garanƟa acarretará a aplicação de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2%
(dois por cento);
f) o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular deste contrato.
g) o garanƟdor não é parte para ﬁgurar em processo administraƟvo instaurado pela CONTRATANTE com o
objeƟvo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA;
h) a garanƟa será considerada exƟnta:
1. Com a devolução da apólice, carta ﬁança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a ơtulo de garanƟa, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; e
2. Com o término da vigência do contrato, observado o prazo descrito no caput deste Parágrafo, que
poderá, independentemente de sua natureza, ser estendido em caso de ocorrência de sinistro;
i) A CONTRATANTE não executará a garanƟa na forma prevista na legislação que rege a matéria;
j) A garanƟa prevista nesta Cláusula somente será liberada mediante a comprovação de que a
CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse
pagamento não ocorra até o ﬁm do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garanƟa
será uƟlizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas; e
k) Nas contratações de serviços conƟnuados com fornecimento de mão de obra exclusiva, como condição
para as repactuações, a CONTRATADA deverá complementar a garanƟa contratual anteriormente
prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado.
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Parágrafo Quarto: Caso a modalidade escolhida seja a ﬁança bancária, o documento que formaliza a
garanƟa deve conter a expressa indicação de que o ﬁador renuncia expressamente ao beneİcio previsto
no arƟgo 827 do Código Civil Brasileiro.

- DA VIGÊNCIA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente.

- DA RESCISÃO DO CONTRATO CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ConsƟtuem moƟvos para rescisão administraƟva ou unilateral do Contrato por
parte da CONTRATANTE os seguintes:
I. O não cumprimento de Cláusulas contratuais, especiﬁcações e prazos;
II. O cumprimento irregular de Cláusulas contratuais, especiﬁcações e prazos;
III. A lenƟdão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do serviço,
nos prazos esƟpulados;
IV. O atraso injusƟﬁcado no início do serviço;
V. A paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
VI. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, sem a
prévia anuência da CONTRATANTE;
VII. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
ﬁscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
VIII. O comeƟmento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma prevista neste Contrato;
IX. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X. A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
XI. A alteração social ou a modiﬁcação da ﬁnalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execução do Contrato;
XII. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, jusƟﬁcadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administraƟva a que está subordinado à CONTRATANTE e exaradas no
processo administraƟvo a que se refere o contrato;
XIII. A supressão, por parte da CONTRATANTE, do objeto do Contrato, acarretando modiﬁcação do valor
inicial do Contrato além do limite permiƟdo Art. 123 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e
Convênios da CODHAB /DF – RILC;
XIV. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda
por repeƟdas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório
de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
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calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
XVI. A não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço
ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especiﬁcadas no
projeto;
XVII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impediƟva da execução
do contrato;
XVIII. O descumprimento do disposto no inciso XIII do art. 145 do Regulamento Interno de Licitações,
Contratos e Convênios da CODHAB /DF – RILC, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Parágrafo Primeiro: Os casos de rescisão contratual serão formalmente moƟvados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII da Cláusula anterior;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da contratação, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE;
III - judicial, nos termos da legislação;
Parágrafo Primeiro: A rescisão administraƟva ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
Parágrafo Segundo: Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII da Cláusula anterior, sem
que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:
I - devolução de garanƟa;
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
III - pagamento do custo da desmobilização.
Parágrafo Terceiro: Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaƟcamente por igual tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A rescisão de que trata o inciso I da Cláusula anterior acarreta as seguintes
consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato:
I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da
CONTRATANTE;
II - ocupação e uƟlização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução
do contrato, necessários à sua conƟnuidade;
III - execução da garanƟa contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizações a ela devidos;
IV - retenção de pagamentos devidos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE.
Parágrafo Primeiro: A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste arƟgo ﬁca a critério da
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CONTRATANTE, que poderá dar conƟnuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.
Parágrafo Segundo: É permiƟdo à CONTRATANTE, no caso de concordata da CONTRATADA, manter o
contrato, podendo assumir o controle de determinadas aƟvidades de serviços essenciais.
Parágrafo Terceiro: Na hipótese do inciso II desta Cláusula, o ato deverá ser precedido de autorização
expressa de Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal.

- DAS PENALIDADES CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá,
garanƟda a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I - Advertência;
II – Multa;
III - Suspensão temporária de parƟcipar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE,
pelo prazo de até 2 (dois) anos;
Parágrafo Único: As sanções previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas em conjunto com a do
inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:
I - Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para
à CONTRATANTE;
II - Execução insaƟsfatória ou inexecução dos serviços, desde que a sua gravidade não recomende o
enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
III - Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: A penalidade de multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:
I - Nos casos de inexecução total do objeto e descumprimento das cláusulas contratuais, multa de até 10%
(dez por cento) sobre o valor total atualizado deste Contrato.
II - Nos casos de inexecução parcial do objeto, multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total
parcela em inadimplemento.
III - O atraso injusƟﬁcado na execução do fornecimento sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3% (trinta
centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da ORDEM DE SERVIÇO, limitada a 10%
(dez por cento) do valor total atualizado do Contrato;
Parágrafo Primeiro: Havendo rescisão unilateral do Contrato por culpa da Contratada, poderá ser aplicada
multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total atualizado do Contrato.
Parágrafo Segundo: Decorridos 20 (vinte) dias de atraso na execução dos serviços, sem que tenham sido
apresentadas jusƟﬁcaƟvas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações
assumidas, caso em que, além de aplicar a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato, poderá a CONTRATANTE optar pela rescisão do Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: As multas aplicadas não impedem que a CONTRATANTE rescinda de
forma unilateral o Contrato e aplique as outras sanções previstas neste Contrato, facultada a defesa prévia
da CONTRATADA, no respecƟvo processo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente
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devidos à CONTRATANTE.
Parágrafo Primeiro: InexisƟndo pagamento devido pela contratante, ou sendo este insuﬁciente, caberá à
CONTRATADA efetuar o pagamento do que for devido, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos,
contados da data da comunicação de conﬁrmação da multa.
Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos deﬁnidos nesta Cláusula, far-se-á a sua
cobrança judicialmente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar
com a CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:
I - Por 6 (seis) meses:
a) Quando ocorrer atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha
acarretado prejuízos à CONTRATANTE;
b) Quando ocorrer execução insaƟsfatória dos serviços, se antes Ɵver havido aplicação da penalidade de
advertência.
II - Por 1 (um) ano:
a) Quando a CONTRATADA der causa à rescisão do Contrato.
III - Por 2 (dois) anos, quando a CONTRATADA:
a) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos
ilícitos praƟcados;
b) Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à CONTRATANTE;
c) Apresentar à CONTRATANTE qualquer documento falso ou falsiﬁcado, no todo ou em parte;
d) Sofrer condenação deﬁniƟva pela práƟca de fraude ﬁscal, no recolhimento de quaisquer tributos.

- DISPOSIÇÕES FINAIS CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: As omissões deste Contrato e as dúvidas oriundas de sua interpretação
serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Eletrônico nº024/2018 e a proposta
apresentada pela CONTRATADA, prevalecendo, em caso de conﬂito, as disposições do Edital sobre as da
proposta.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: A presente contratação decorre de adjudicação à CONTRATADA da
prestação dos serviços, através do Pregão Eletrônico nº024/2018, conforme decisão do Pregoeiro, lavrada
em Ata, de 15/05/2018, e homologação pelo Sr. Francisco de Assis Gomes, em 18/05/2018.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: Para os efeitos ﬁscais e de direito, as partes dão ao presente instrumento
o valor de R$ 58.410,00 (cinquenta e oito mil quatrocentos e dez reais).
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no
Orçamento de InvesƟmentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio das estatais, e Fonte 1 - geração
própria.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: Fica eleito o foro de Brasília-DF, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes
da execução deste Contrato, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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