
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. 082/2018 – CODHAB

CONTRATO Nº 082/2018 – DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA
HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  -
CODHAB E EURO SEGURANÇA PRIVADA LTDA,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Processo  nº.  00392-00007072/2018-02–
CODHAB.

A  COMPANHIA  HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  –  CODHAB,  empresa  pública,  dotada  de
personalidade jurídica de direito privado, com autorização legisla va de criação 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 da 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 da CODHAB, Brasília/DF, neste ato representado na pessoa de seu Diretor Presidente GILSON
JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA, brasileiro, portador da Carteira de Iden dade nº 305.776-SSP/DF e
do CPF nº 119.788.561-72, residente e domiciliado nesta Capital, com autorização da 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 CODHAB/DF,  e  a  empresa EURO SEGURANÇA PRIVADA LTDA,  inscrita  no
CNPJ/MF sob o nº.  04.407.207/0001-36 com sede SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 05 LOTE 01 LOJA 2 -
GUARÁ - DF CEP: 71.250-025 - Telefone: (61) 3346-8710, neste ato representada por seu , Procurador
RODRIGO LUCAS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado QI-07 Conj. X Casa 21 - Guará I
- DF, CEP: 71020-236, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, conforme Edital de Licitação
Nº 19/2018, realizada de acordo com  o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da
CODHAB/DF-  RILC  em  consonância  a  Lei  13.303/16,  entrando  em  vigor  pela  Resolução  SEI-GDF  n.º
228/2018, de 28 de junho de 2018, em 01 de julho de 2018 e no que couber, os demais diplomas legais
que regem a matéria, à qual se sujeitam as partes contratantes tendo em vista o constante do Processo
Administra vo nº 00392-00007072/2018-02– CODHAB resolvem firmar o presente contrato, mediante as
cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de  vigilância  patrimonial  diurna  mediante  uso  de  arma  não  letal,  para  atender  as  necessidades  da
CODHAB-DF  em  seus  postos  de  assistência  técnica,  incluindo  o  fornecimento  de  uniformes  e
equipamentos, de acordo com as especificações e quan ta vos con dos neste contrato.
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 O contrato será executado de forma indireta, em regime de empreitada por preço GLOBAL, conforme
previsto no inciso IV, art. 12 do RILC/CODHAB em consonância com o  inciso II, art. 42 da Lei nº 13.303, de
2016 e no que couber a Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 O valor total do presente Termo de Contrato é R$ 880.820,00 (oitocentos e oitenta mil oitocentos e
vinte reais).

4. CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

4.1 Havendo interesse na prorrogação, o valor ora contratado poderá ser reajustado pela variação do
IPCA, considerando, para apuração do índice de reajuste nos 12 (doze) meses , mediante comunicação
por escrito com, pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência ou acordo entre as partes.

4.2. Para efeito do reajuste con do no item 23.1  considera-se  como o marco inicial para contagem da
periodicidade de um ano,  a  data da apresentação da proposta.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato são procedentes dos orçamentos informados
abaixo:

Programa de  Trabalho:  16.122.6001.8517.9625  –  Manutenção  de  Serviços  Administra vos  Gerais  da
CODHAB/DF.

Natureza da Despesa: 33.90.37 – Locação de mão-de-obra.

Fonte de Recursos: 220 – Diretamente arrecadados.

Nota de Empenho: 2018NE00830 – Data: 27/08/2018

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. Em orientação ao Decreto Distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011, a futura Contratada deverá
abrir uma Conta Corrente para o recebimento dos créditos pelos serviços prestados, pois no ar go 6º diz:

“Art. 6º Os pagamentos de valores iguais ou
superiores  a  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)
serão  feitos,  exclusivamente,  mediante
crédito  em  conta  corrente,  em  nome  do
beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A -
BRB.”

6.2. As empresas de outros estados-membros que não mantenham filiais e/ ou representações no DF,
estão excluídas das exigências do item 6.1, nos termos do inciso III, do parágrafo único do art. 3º do
Decreto distrital nº 32.767/2011.

6.3.  O  pagamento  deverá  ser  efetuado  mediante  a  apresentação  de  Nota  Fiscal  ou  da  Fatura  pela
contratada, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados, e será creditado em nome da
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contratada  por  meio  de  ordem bancária  em conta  corrente  por  ela  indicada,  uma vez  sa sfeitas  as
condições estabelecidas neste Contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, a par r da data final do período
de adimplemento,  mediante apresentação,  aceitação e atesto do gestor do contrato nos documentos
hábeis de cobrança.

6.4. O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado desde
que a  licitante vencedora efetue cobrança de forma a permi r  o  cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias.

6.5.  Para  execução  do  pagamento,  a  contratada  deverá  fazer  constar  da  Nota  Fiscal/Fatura
correspondente,  emi da,  sem  rasura,  em  letra  legível  em  nome  da  CODHAB-DF,  CNPJ  nº
09.335.575/0001-30, o nome do banco, o número de sua conta bancária e a respec va agência.

6.6.  Caso  a  licitante  vencedora  seja  optante  pelo  Sistema  Integrado  de  Pagamento  de  Impostos  e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá fazer constar no corpo
do documento fiscal, ou no campo des nado às informações complementares, a expressão:

6.7. “DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL”.

6.8. A Nota Fiscal/Fatura correspondente deverá ser entregue pela contratada diretamente ao gestor do
contrato, que somente atestará a prestação dos serviços e liberará a Nota Fiscal/Fatura para pagamento,
quando cumpridas todas as condições pactuadas.

6.9. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela será
devolvida pelo gestor à contratada e o pagamento ficará pendente até que ele providencie as medidas
saneadoras.  Nessa hipótese,  o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Presidência da República.

6.10.  Para  o  pagamento  a  CODHAB-DF  realizará  consulta  prévia  quanto  à  Regularidade  Trabalhista
(Cer dão  Nega va  de  Débito  Trabalhista  ou  Cer dão  Posi va  de  Débitos  Trabalhistas  com  Efeito  de
Nega va)  e  ao  Sistema de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  quanto  à  Habilitação
Jurídica,  Regularidade  Fiscal  Federal  (Receita  Federal  do  Brasil  (cer dão  conjunta),  FGTS  e  INSS),
Regularidade  Fiscal  Distrital/Estadual/Municipal  (Receita  Distrital/  Estadual  e  Receita  Municipal)  e
Qualificação econômico-financeira  (Índices  Calculados:  SG,  LG e LC),  para  verificar a manutenção das
condições de habilitação, podendo ser consultados nos sí os oficiais de órgãos e en dades emissores de
cer dões, cons tuindo meio legal de prova;

6.10.1. Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a licitante será no ficada, por escrito, para
que no prazo de 05 (cinco) dias úteis regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa,
sob pena de rescisão contratual;

6.10.2. O prazo es pulado poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério da CODHAB-DF;

6.11. Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada à CODHAB-DF, por meio de carta,
ficando sob inteira responsabilidade da Contratada os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos
devido à falta de informação;

6.12.  O  pagamento  efetuado  pela  CODHAB-DF  não  isenta  a  futura  Contratada  de  suas  obrigações  e
responsabilidades assumidas;

6.13.  A  CODHAB-DF  poderá  deduzir  do  montante  a  pagar  os  valores  correspondentes  a  multas  ou
indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato;

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
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7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar do dia da assinatura entre as partes, podendo
ser  prorrogado  a  critério  da  Administração  Pública,  até  o  limite  de  60  (sessenta)  meses,  mediante
formalização de Termos Adi vos,  após assen mento prévio das partes,  com antecedência mínima de
30 (trinta) dias do término da vigência.

7.1.1. O prazo para execução do objeto deste contrato só admi rá prorrogação para atendimento dos
casos previstos no art. 119 RILC/CODHAB  em consonância com os incisos de I a VI, do art. 81, da Lei nº.
13.303/2016.

7.2. Os serviços serão executados dentro do prazo de vigência do contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1. A CONTRATADA obriga-se a:

8.1.1.  Manter  todos os  equipamentos e  utensílios  necessários  à execução dos serviços,  em perfeitas
condições  de  uso,  devendo  os  danificados  ser  subs tuídos  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas.  Os
equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de a evitar danos à rede elétrica e
aos que irão manusear. Executar os serviços conforme especificações con das no Edital, obedecendo ao
disposto  nas  normas  legais  e  regulamentares,  com  pessoal  devidamente  qualificado  e  iden ficado,
portando crachá de iden ficação quando es verem nas dependências da CONTRATANTE;

8.1.2.  Responsabilizar-se  pelo  uso  de  equipamentos  que  estejam dentro  dos  padrões  adequados  de
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma
exigida no Edital.

8.1.3. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

8.1.4. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou indiretas,
decorrentes  da  execução  do  objeto  do  presente  neste  Termo  Contrato,  tais  como  impostos,  taxas,
contribuições  fiscais,  previdenciárias,  trabalhistas,  fundiárias;  enfim,  por  todas  as  obrigações  e
responsabilidades, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

8.1.5. Responsabilizar-se e ressarcir quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de culpa ou dolo, causados
a CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do presente contrato, no prazo de 05 (cinco)
dias a par r da ciência do fato.

8.1.5.1. A Contratante no ficará a futura Contratada formalmente por meio de e-mail ou o cio.

8.1.5.2. Responder por danos, avarias e desaparecimentos de bens materiais, causados a CODHAB-DF ou
a terceiros, por seus empregados ou prepostos, em a vidades nas dependências da Companhia, desde
que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do art. 109 RILC/CODHAB em consonância com a
Lei  13.303/16  (Lei  das  Estatais)  e  no  que  couber  o  Art.  70,  da  Lei  nº  8.666/93,  ficando  obrigada  a
promover  o  ressarcimento  a  preços  atualizados,  dentro  de  30  (trinta)  dias  contados  a  par r  da
comprovação  de  sua  responsabilidade.  Caso  não  o  faça  dentro  do  prazo  es pulado,  a  CODHAB-DF
reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do mês, sem prejuízo de poder
denunciar o contrato, de pleno direito.

8.1.6.  Manter  os  equipamentos  e  acessórios  em  perfeito  funcionamento,  em  conformidade  com  as
especificações técnicas estabelecidas pelos fabricantes.

8.1.7.  Assumir a  responsabilidade por  todas as  providências  e  obrigações estabelecidas  na legislação
específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem ví mas seus empregados
no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ocorridos nas dependências da CONTRATANTE.

8.1.8. Instruir seus empregados quanto à obrigatoriedade de acatar as normas internas da CONTRATANTE.
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8.1.9. Manter disciplina nos locais dos serviços, re rando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
após no ficação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela CODHAB-DF;

8.1.10.  No ficar  o  CONTRATANTE,  todas  as  ocorrências  que  possam  a  vir  embaraçar  os  serviços
contratados.

8.1.11. Manter durante a vigência contratual, informações atualizadas quanto ao endereço, razão social,
endereço eletrônico e telefones da empresa.

8.1.12.  A ação ou omissão,  total  ou parcial,  da fiscalização pelo CONTRATANTE,  não eximirá a futura
Contratada de responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas.

8.1.13. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.14.  Indicar  endereço  de  correspondência  eletrônica  e  responsabilizar-se  pelo  conhecimento  das
comunicações  que  porventura  forem  encaminhadas  pela  CONTRATANTE,  responsabilizando-se  por
informar providências adotadas ou manifestação, conforme o caso, dentro do prazo solicitado, inclusive
pelas comunicações não recebidas por descumprimento do subitem13.11.

8.1.15. Manter pessoal devidamente uniformizado de forma condizente com o serviço, fornecendo-lhe
uniforme  completo  e  dentro  dos  padrões  de  eficiência  recomendáveis  e  especificado  no  Termo  de
Referência,  e  ainda,  em conformidade  com o  disposto  no  respec vo  Acordo,  Convenção  ou  Dissídio
Cole vo de Trabalho da categoria.

8.1.16.  Manter os prestadores e supervisores devidamente iden ficados com o crachá fornecido pela
futura Contratada, que é de uso obrigatório no interior das instalações, em conformidade com normas
internas da CONTRATANTE, bem como portando os cartões de acesso que são de pessoal e intransferível.

8.1.17.  Zelar  para  que  seus  empregados  observem  o  uso  obrigatório  de  Equipamento  de  Proteção
Individual - EPI, apontado para a categoria de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO e
as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

8.1.18. Emi r e transmi r relatórios técnicos mensais, por meio eletrônico (via e-mail, pen-drive ou mídia
digital) ao Executor do Contrato, contendo dados rela vos à prestação dos serviços objeto do presente
instrumento, cujas informações serão confrontadas com os controles elaborados pela CODHAB-DF como,
por exemplo, período, posto, horário dos serviços, frequência, atrasos, licenças e faltas se houver e outros
descontos,  valores do posto de trabalho parciais e  totais,  materiais  fornecidos (quan dade e preços),
escala de férias dos empregados e seus respec vos subs tutos, e outras informações em comum acordo
com a fiscalização contrato, obje vando, a tulo ves bular, a autorização da competente cobrança da
prestação mensal dos serviços a CODHAB-DF.

8.1.19.  Implantar,  imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, o efe vo
capacitado para ocuparem os postos, distribuídos conforme orientação da CONTRATANTE, informando,
imediatamente,  qualquer  mo vo  impedi vo  ou  que  impossibilite  assumir  o  Posto  conforme  o
estabelecido.

8.1.19.1.  Observar todas as diretrizes trabalhistas do efe vo empregado na execução contratual,  bem
como todas as normas e pactuações firmadas nas Convenções Cole vas de Trabalho da categoria quanto
à carga horária, intervalos de descansos, bene cios legais como férias, licenças e demais direitos, ficando
a cargo da futura Contratada,  sua adequação administra va interna na alocação de pessoal  para que
todos os postos contratados permaneçam guarnecidos por todo o período e na forma descrita no “Item
7”.

8.1.19.2.  As  reposições  e  demais  ajustes  necessários  à  futura  Contratada  para  manter  os  postos
contratados devidamente ocupados por profissionais deverá ser observada na Planilha de Custos (Anexo
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I), quanto da par cipação do certame. Não será aceita manifestação posterior quanto a não previsão de
reposição de funcionários ausentes, assumindo a futura Contratada a responsabilidade o ônus da despesa
ou penalidades previstas neste instrumento quando verificada a ocorrência de postos de trabalho não
ocupados.

8.1.20.  Manter pessoal  suficiente para garan r a operação dos postos, nos regimes contratados,  sem
interrupção, seja por mo vo de férias, descanso semanal,  licença, falta ao serviço, demissão e outros
casos análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.

8.1.21.  Efetuar  a  reposição  dos  postos  de  trabalho  no  prazo  máximo  de  03  (três)  horas,  após  a
comunicação ao preposto, com a ciência do Executor do contrato, em eventual ausência de funcionário,
inclusive nos horários para almoço e refeições – observando as diretrizes trabalhistas no que tange ao
intervalo intrajornada.

8.1.21.1. A reposição deverá ser feita por profissional de cargo compa vel com o ausente, devendo ser
apresentado para efeito de comprovação da compa bilidade, folha de ponto dos dias repostos e cópia da
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS assinada com o respec vo cargo, para pagamento da
fatura.

8.1.22. Em nenhuma hipótese será permi da a ausência de profissional em qualquer posto de trabalho
contratado, para garan a da perfeita execução dos serviços.

8.1.23. Comunicar formal e previamente ao Executor do Contrato mudança de posto, transferência ou
subs tuição de qualquer prestador em a vidade na execução do contrato.

8.1.24. Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

8.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurança da CODHAB-DF.

8.1.26. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CODHAB-DF.

8.1.27.  Responsabilizar-se  pelo  transporte  de  seu  pessoal  em  casos  de  paralisação  dos  transportes
cole vos,  bem  como  nas  situações  onde  se  faça  necessária  a  execução  de  serviços  em  regime
extraordinário.

8.1.28.  Orientar os funcionários quanto à devolução dos crachás de iden ficação ou equivalente,  nos
casos  remanejamento da sede do serviço prestado,  término da subs tuição,  demissão da empresa e
outros afastamentos que o desvinculem da prestação do serviço junto a CONTRATANTE, salvo nos casos
de férias e dispensas eventuais.

8.1.29.  Orientar  seus  empregados  a  manter  sigilo,  sob  pena  de  responsabilidades  civis,  penais  e
administra vas, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto do contrato.

8.1.29.1. O preposto deverá ser indicado mediante declaração da futura Contratada em papel mbrado,
contendo o nome completo, nº do CPF e do documento de iden dade, além dos dados relacionados à sua
qualificação profissional e contatos.

8.1.29.2. Cabe ressaltar que o Preposto possuirá papel administra vo de ação entre a CONTRATANTE e a
futura Contratada, não devendo permanecer constantemente na CODHAB-DF, cabendo ao Supervisor o
papel de acompanhamento diário da prestação dos serviços nas dependências do Órgão.

8.1.29.3. O preposto deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora em até 05 (cinco) dias úteis após a
assinatura do contrato, para firmar, juntamente com os servidores designados para esse fim, o Termo de
Abertura  do  Livro  de  Ocorrências,  des nado  ao  assentamento  das  principais  ocorrências  durante  a
execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos inerentes à implantação dos postos de
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trabalho vinculados ao contrato.

8.1.29.4.  O  preposto  deverá  instruir  o  Supervisor  quanto à  necessidade de acatar  as  orientações da
CODHAB-DF,  inclusive  quanto  ao  cumprimento  das  Normas  Internas  e  de  Segurança  e  Medicina  do
Trabalho;

8.1.29.5. O preposto da futura Contratada deverá, obrigatoriamente, inspecionar os Postos no mínimo 01
(uma) vez por semana, em dias alternados,  registrando presença e alterações/orientações porventura
observadas em livro específico, com a ciência e assinatura do Executor do contrato.

8.1.29.6.  Prever  todo  o  efe vo  de  profissionais  necessário  para  garan r  a  operação  dos  Postos  nos
regimes contratados, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente.

8.1.30. Apresentar, quando do início da prestação dos trabalhos e anualmente, atestados de antecedentes
civil,  criminal,  Atestado de Saúde Ocupacional  (ASO) de todos os funcionários que venham a prestar
serviços a CONTRATANTE;

8.1.31. Realizar as suas expensas e na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a
vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames de saúde exigidos (admissão, periódico,
mudanças de função e demissão), renovando e apresentando os respec vos comprovantes anualmente
e/ou sempre que solicitado pela CODHAB-DF.

8.1.32.  Manter  disponibilidade  de  efe vo  dentro  dos  padrões  desejados,  para  atender  eventuais
acréscimos  solicitados  pela  CODHAB-DF,  bem  como  impedir  que  o  funcionário  que  cometer  falta
disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja man da ou retorne às instalações da CONTRATANTE.

8.1.33.  O controle de frequência a ser adotado pela futura Contratada deverá ser realizado de forma
eletrônica, em conformidade com o que estabelece as diretrizes disciplinadas pelo Ministério do Trabalho
e Emprego – MTE, com sistemas de registro que deverá ser implantado no endereço em que ocorrer a
prestação dos serviços.

8.1.34. O sistema de controle de frequência deverá ser implantado, às expensas da futura Contratada, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do contrato, a fim de se evitar burla aos horários
de entrada e saída.

8.1.35. O preposto deverá registrar e controlar a frequência e a pontualidade do seu pessoal, bem como
as ocorrências dos postos de serviço a fim de prestar esclarecimentos ao Executor do contrato.

8.1.36.  Caso  o  controle  de  frequência  seja  feito  por  folha  de  ponto,  não  serão  aceitos  formulários
preenchidos de forma britânica.

8.1.37.  Abster-se  de contratar  empregados indicados por  parte  de servidores  ou qualquer outro que
esteja vinculado a CONTRATANTE.

8.1.38.  Prestar  quaisquer  esclarecimentos,  imediatamente,  salvo  quando  implicarem  indagações  de
caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)horas.

8.1.39. Apresentar a CONTRATANTE planilha com programação de férias de todos os prestadores, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do início do gozo desse direito.

8.1.40. Declarar, expressamente, em termo próprio, o recebimento das instalações e dos equipamentos
de propriedade da CODHAB-DF, discriminados no Inventário de Bens e Equipamentos, o qual a futura
Contratada receberá ao assinar o contrato.

8.1.41. Iden ficar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não
serem confundidos com similares de propriedade da CODHAB-DF.

8.1.42. Autorizar, no momento da assinatura do contrato, a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garan a na forma prevista na  Instrução Norma va nº 5, de 26 de maio de2017.
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8.1.43. A empresa deverá apresentar, após a assinatura do Contrato, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
VÍNCULO FAMILIAR, em que assuma o compromisso sob as penas da lei, que não u lizará, na execução do
contrato,  pessoal  que  seja  cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta  ou  colateral,  por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público que exerce cargo em comissão ou
função de confiança no âmbito da CODHAB-DF.

8.1.44. No início da contratação, a contar da assinatura do contrato até o prazo de 30 (trinta) dias, a
Futura Contratada deverá apresentar à Contratante, a relação dos seguintes itens:

8.1.44.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, endereço residencial, telefone, cargo ou
função, horário do posto de trabalho, números da carteira de iden dade (RG) e da inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for
ocaso;

8.1.44.2. Declaração de que tem pleno conhecimento dos bons antecedentes civil e criminal de cada um
dos prestadores de serviços alocados ao contrato (por meio de cer dões criminais nega vas junto ao
TJDFT e Jus ça Federal), responsabilizando-se civil e administra vamente pela execução dos serviços.

8.1.44.3.  Cópia  da Carteira  de Trabalho e Previdência  Social  (CTPS)  dos  empregados admi dos e  dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela futura
Contratada; e

8.1.44.4. Exames médicos admissionais dos empregados da futura Contratada que prestarão os serviços;

8.1.44.5. Comprovante de escolaridade de acordo com a CBO da categoria;

8.1.44.6. Cópia auten cada do cer ficado de Curso de Formação de Vigilantes, expedidos por Ins tuições
devidamente habilitadas e reconhecidas;

8.1.44.7. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados ao Executor do Contrato para
cada  novo  empregado  que  se  vincule  à  prestação  do  contrato  administra vo.  De  igual  modo,  o
desligamento  de  empregados  no  curso  do  contrato  de  prestação  de  serviços  deve  ser  devidamente
comunicado ao Executor com toda a documentação per nente ao empregado dispensado, à semelhança
do que se exige quando do encerramento do contrato administra vo.

8.1.45.  A  Contratante  deverá  ser  comunicada,  de  imediato,  qualquer  alteração  porventura  existente
durante a vigência contratual.

8.1.46. A futura Contratada deverá entregar mensalmente à Fiscalização, nas contratações con nuadas
com dedicação exclusiva, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de
Garan a do Tempo de Serviço-FGTS, e do pagamento dos salários e demais bene cios trabalhistas dos
empregados, e ainda, as comprovações previstas nos subitens 1, 2 e 2.1 do Anexo VIII-B da Instrução
Norma va SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017;

8.1.47. Caso a Contratante solicite, a futura Contratada devera apresentar a Relação Anual de Informações
Sociais – RAIS e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED dos prestadores de serviço
vinculados ao contrato.

8.1.48.  Ao final  do contrato com a CODHAB-DF,  caso a futura Contratada pretenda prosseguir com o
prestador de serviço em seu quadro de pessoal, esta deverá apresentar comprovação de manutenção do
prestador por meio de declaração.

8.1.49. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de empregado
vinculado à  execução contratual,  a  futura  Contratada deverá  entregar  no prazo de 30  (trinta)  dias  a
seguinte documentação per nente deverá entregar no prazo de 30 (trinta) dias a seguinte documentação
per nente a cada trabalhador:
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8.1.49.1.  termos  de  rescisão  dos  contratos  de  trabalho  dos  empregados  prestadores  de  serviço,
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

8.1.49.2.  guias  de  recolhimento  da  contribuição  previdenciária  e  do  FGTS,  referentes  às  rescisões
contratuais;

8.1.49.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado
dispensado; e

8.1.49.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

8.1.50. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais, trabalhistas e
previdenciárias poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia auten cada por
cartório competente ou por servidor da CODHAB-DF.

8.1.51. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
futura Contratada ensejará a aplicação de sanções administra vas, previstas no instrumento convocatório
e na legislação vigente,  podendo culminar em rescisão contratual,  conforme disposto no art.  148 do
RILC/CODHAB em consonância com a Lei 13.303/16 (Lei das Estatais) e no que couber os ar gos 77 e 80
da Lei nº 8.666/93.

8.1.52.  O  contrato  só  será  considerado  integralmente  cumprido  após  a  comprovação,  pela  futura
Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão
de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

8.1.53.  A  futura  Contratada deverá  efetuar  o  pagamento dos salários  dos  empregados u lizados nos
serviços contratados até o 5º (quinto) dia ú l do mês subsequente ao vencido, bem como recolher no
prazo legal os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo, mensalmente, documentação
comprobatória,  geral  e  individualizada,  originais  ou  auten cados em cartório  e/ou conferidos  com o
original pela CONTRATANTE.

8.1.54.  A  futura  Contratada  deverá  realizar  o  pagamento  dos  salários  dos  empregados  por  depósito
bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na localidade ou região metropolitana em que
ocorre a prestação dos serviços.

8.1.55. A futura Contratada deverá instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à
obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, rela vas ao contrato de trabalho
e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

8.1.55.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência  Social  e  da  Receita  do  Brasil,  com  o  obje vo  de  verificar  se  as  suas  contribuições
previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação
dos serviços ou da admissão do empregado;

8.1.55.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados,
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do
empregado;

8.1.55.3.  Oferecer  todos os  meios  necessários  aos  seus  empregados para a  obtenção de extratos de
recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

8.1.56. Para a realização do objeto da licitação, a futura Contratada deverá entregar declaração de que
tem ou instalará escritório em Brasília - DF, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
contado a par r da vigência do contrato, dispondo de capacidade operacional para receber e solucionar
qualquer demanda da Contratante, bem como realizar todos os procedimentos per nentes à seleção,
treinamento, admissão e demissão dos funcionários;
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8.1.57.  Relatar  à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;

8.1.58. Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.59. Não permi r que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no
turno imediatamente subsequente;

8.1.60. Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do contrato;

8.1.61. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no §
5º-C do art. 18 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;

8.1.62.  Comunicar  formalmente  à  Receita  Federal  a  assinatura  do contrato  de prestação  de  serviços
mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar
N.º 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do
mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da
LC 123, de 2006.

8.1.62.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a futura Contratada deverá apresentar cópia do
o cio enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a
assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o úl mo dia ú l do
mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

8.1.63. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores  providos  com  o  quan ta vo  de  vale  transporte,  devendo  complementá-los,  caso  o  previsto
inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento do objeto da licitação,  exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 120 RILC/CODHAB em consonância com a Lei nº
13.303/16 (Lei das estatais) e no que couber os incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

8.1.64. Sujeitar-se à retenção da garan a prestada e dos valores das faturas correspondentes a 01 (um)
mês serviços, por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, podendo a CODHAB-
DF u lizá-los  para  o  pagamento de direto  aos  trabalhadores  vinculados  ao contrato  no caso da não
comprovação (1) do pagamento das respec vas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores
em  outra  a vidade  de  prestação  de  serviços,  nos  termos  do  art.  65,  parágrafo  único  da  Instrução
Norma va nº 05, de 26 de maio de 2017.

8.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

8.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela futura Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados  eventualmente  envolvidos,  e  encaminhando  os  apontamentos  à  autoridade  competente
para as providências cabíveis;

8.2.3.  No ficar a futura  Contratada por  escrito da ocorrência  de  eventuais imperfeições  no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

8.2.4. Não permi r que os empregados da futura Contratada realizem horas extras, exceto em caso de
comprovada necessidade de serviço,  formalmente jus ficada pela autoridade do órgão para o qual  o
trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
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8.2.5.  Pagar  à  futura  Contratada  o  valor  resultante  da  prestação  do  serviço,  no  prazo  e  condições
estabelecidas no Edital;

8.2.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da futura Contratada,
em conformidade com a Instrução Norma va nº 05, de 26 de maio de 2017 e demais normas vigentes.

8.2.7. Não pra car atos de ingerência na administração da futura Contratada, tais como:

8.2.7.1.  Exercer  o  poder  de mando sobre  os  empregados da futura  Contratada,  devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o
atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

8.2.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na futura Contratada;

8.2.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da futura Contratada, mediante a
u lização destes  em a vidades dis ntas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à
função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

8.2.7.4.  Considerar  os  trabalhadores  da  futura  Contratada  como  colaboradores  eventuais  do  próprio
órgão responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

8.2.8. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos
serviços  no prazo  de 30  (trinta)  dias,  prorrogável  por  igual  período,  após  a  ex nção ou  rescisão do
contrato, nos termos e a Instrução Norma va nº 05, de 26 de maio de 2017.

9. CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9.1.  Toda e  qualquer alteração deverá  ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo,  com
amparo  no art. 122 RILC/CODHAB em consonância com a Lei nº 13.303/2016 e no que couber, ao art. 65
da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

9.1.1. A alteração de valor contratual,  decorrente do reajuste de preço,  compensação ou penalização
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementar, até o
limite do respec vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS

10.1 Das Espécies

10.1.1.  As  licitantes  e/ou  contratadas  que  não  cumprirem  integralmente  as  obrigações  assumidas,
garan da  a  prévia  defesa,  estão  sujeitas  às  seguintes  sanções  em  conformidade  com  o  art.  148
RILC/CODHAB  e o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg.
05/07,  alterado pelos  Decretos  nºs  26.993/2006,  de  12/07/2006 e  27.069/2006,  de  14/08/2006,  em
consonância com a  Lei nº 13.303/2016 e no que couber a Lei 8.666/93:

I - advertência;

II - multa; e

III - suspensão temporária de par cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos,
e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come da.

a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
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o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a
penalidade será  aplicada por prazo não superior  a  5  (cinco)  anos,  e  a  licitante  e/ou contratada será
descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da
falta come da;

10.1.2. As sanções previstas nos incisos I e III do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com
a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respec vo processo, no prazo de 10 (dez) dias
úteis (§ 2º, art. 148 da RILC/CODHAB).

10.2. Da Advertência

10.2.1.  A  advertência  é  o  aviso  por  escrito,  emi do  quando  o  licitante  e/ou  contratada  descumprir
qualquer obrigação, e será expedido:

I - pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, quando o descumprimento da
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

II  -  pelo  ordenador  de  despesas  se  o  descumprimento  da  obrigação  ocorrer  na  fase  de  execução
contratual, entendida desde a recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato.

10.3. Da Multa

10.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do
órgão  contratante,  por  atraso  injus ficado  na  entrega  ou execução do  contrato,  e  será  aplicada nos
seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de
serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (Decreto
nº 35.831, de 19 de setembro de 2014);

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de
serviços,  calculado,  desde  o  primeiro  dia  de  atraso,  sobre  o  montante  das  parcelas  obrigacionais
adimplidas  em  atraso,  em  caráter  excepcional,  e  a  critério  do  órgão  contratante,  quando  o  atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da
obrigação contratada; (Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 2014);

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo
de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou
re rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente; e

V-  até  20% (vinte  por  cento)  sobre o valor  do contrato/nota de empenho,  pelo  descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 2014);

10.3.2. A multa será formalizada por simples apos lamento contratual, na forma do RILC/CODHAB e da
Lei n° 13.303/2016, e no que couber, a Lei Federal 8.666/1993 e será executada após regular processo
administra vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar do recebimento da no ficação, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garan a depositada do respec vo contrato;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

III - mediante procedimento administra vo ou judicial de execução.
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10.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garan a prestada, além da perda desta, responderá à
contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou
equivalente,  que  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela  Administração  ou
cobrados judicialmente.

10.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par r do dia seguinte
ao  do  vencimento  do  prazo  de  entrega  ou  execução  do  contrato,  se  dia  de  expediente  normal  na
repar ção interessada, ou no primeiro dia ú l seguinte.

10.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec vos custos de cobrança.

10.3.6.  A  multa  poderá  ser  aplicada  cumula vamente  com  outras  sanções,  segundo  a  natureza  e  a
gravidade  da  falta  come da,  consoante  o  previsto  do  subitem  10.1.2  e  observado  o  princípio  da
proporcionalidade.

10.2.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados
e/ou  rescindidos,  exceto  se  houver  jus ficado  interesse  da  unidade  contratante  em  admi r  atraso
superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 10.3.1.

10.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 10.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão
contratual que não ensejam penalidades.

10.4. Da Suspensão

10.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par cipar de licitação e de
contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda
suspende  o  registro  cadastral  da  licitante  e/ou  contratada  no  Cadastro  de  Fornecedores  do  Distrito
Federal,  ins tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I  -  por  até  30  (trinta)  dias,  quando,  vencido  o  prazo  de  advertência,  emi da  pela  COMPANHIA  DE
DESENVOLVIMENTO  HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL,  a  licitante  e/ou  contratada  permanecer
inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os
documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia
auten cada, de forma defini va;

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto,
falhar ou fraudar na execução do contrato; e

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, obje vando obter, para
si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

b) tenha pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação; e

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;

10.4.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I  -  a  Companhia de Desenvolvimento Habitacional  do Distrito Federal,  quando o descumprimento da
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
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II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de
execução contratual, entendida desde a recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato.

10.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

10.4.4. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas
ali previstas forem pra cadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.

10.5. Das Demais Penalidades

10.5.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por
quaisquer outros meios pra carem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro
de  Fornecedores  do  Distrito  Federal,  administrado  pela  CODHAB,  estarão  sujeitas  às  seguintes
penalidades:

I - suspensão temporária do cer ficado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte
e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e

II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 10.5;

III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 10.4.3 e 10.4.4.

10.5.2.  As sanções previstas nos subitens 10.4 e 10.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou
profissionais  que,  em  razão  dos  contratos  regidos  pelo  RILC/CODHAB,  pelas  Leis  Federais  Lei  n°
13.303/2016, e no que couber, nos às Leis nº 8.666, de 1993 e Lei nº 10.520, de 2002:

I - tenham sofrido condenação defini va por pra carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

II - tenham pra cado atos ilícitos, visando frustrar os obje vos da licitação; e

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos
pra cados.

10.6. Do Direito de Defesa

10.6.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão
temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respec va no ficação.

10.6.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra cou o ato recorrido, a
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

10.6.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu vos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrário;

10.6.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a
aplicação da sanção será formalizada por despacho mo vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

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

10.6.6.  Ficam  desobrigadas  do  dever  de  publicação  no  Diário  Oficial  do  Distrito  Federal  as  sanções
aplicadas com fundamento nos subitens 10.2 e 10.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam
por meio de simples apos lamento, na forma do RILC/CODHAB  e  no que couber da Lei nº 8.666, de
1993.

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

10.6.8.  Caberá  pedido  de  reconsideração,  da  decisão  do  Diretor  Presidente  da  Companhia  de
Desenvolvimento  Habitacional  do  Distrito  Federal  contra  os  atos  decorrentes  conforme  o  caso,  na
hipótese do §2º do art. 148 RILC/CODHAB em consonância com a Lei nº 13.303/2016, no prazo de 10
(dez) dias úteis da in mação do ato.

10.7. Do Assentamento em Registros

10.7.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

10.7.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

10.8. Da Sujeição a Perdas e Danos

10.8.1.  Independentemente das sanções legais  cabíveis,  regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e
suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das
perdas  e  danos  causados  à  Administração  pelo  descumprimento  das  obrigações  licitatórias  e/ou
contratuais.

10.9. Disposições Complementares

10.9.1.  As sanções previstas nos subitens 10.2, 10.3 e 10.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo
ordenador de despesas do órgão contratante.

10.9.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na
en dade.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO

11.1.  A  CODHAB  deverá  designar  formalmente  os  profissionais  responsáveis  técnicos  que  deverão
responder pelas atribuições inerentes aos  fiscais  do contrato,  tulares e suplentes,  responsáveis  pelo
acompanhamento da execução do Contrato.

11.2. Os serviços serão avaliados buscando verificar se os obje vos definidos foram alcançados e se todas
as a vidades previstas foram realizadas com sucesso. Além desses aspectos, os serviços serão avaliados
quanto às  especificações e exigências  técnicas  estabelecidas,  se foi  cumprido o  prazo acordado e  as
dificuldades na execução das a vidades.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA

12.1. Obriga-se a CONTRATADA a recolher, como garan a da execução do objeto contratado importância
correspondente a 5%(cinco por cento) do valor total deste contrato na assinatura deste instrumento em

tulos da dívida pública, seguro garan a, fiança bancária, ou em dinheiro mediante guia a ser fornecida
pela CODHAB, conforme art. 116 RILC/CODHAB em consonância com art. 70 da Lei 13.303/2016.
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12.1.1. A CONTRATADA tem o prazo de 03 (três) 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.

12.2. A garan a ora prestada pela CONTRATADA será liberada ou res tuída após o recebimento defini vo
do objeto do contrato. Quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, na forma da lei, se for o
caso.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DISSOLUÇÃO DO CONTRATO

13.1. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

14.1. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses autorizadas pelo ar go
146 RILC/CODHAB  em consonância com a Lei nº. 13.303/2016, jus ficando o mo vo e assegurado à
CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências
determinadas pelo ar go 147 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas
neste contrato.

14.2.  O  presente  contrato  poderá  ser  rescindido,  independentemente  de  interpelação  judicial  ou
extrajudicial,  sem  que  caiba  à  CONTRATADA,  direito  à  indenização  de  qualquer  espécie,  nos  casos
previstos nos Ar gos 145 e 146 RILC/CODHAB em consonância com os ar gos 77 e 78, Incisos I a XVII da
Lei no. 8.666/1993, observadas as disposições do §2º do Ar go 79 da mesma lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CODHAB/DF

15.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CODHAB em caso de rescisão administra va prevista no
inciso XI do ar go 115 RILC/CODHAB.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. Não será admi da a subcontratação do objeto deste Contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

17.1.  Os  casos  omissos  serão  dirimidos  de  acordo  com  deliberação  da  Diretoria  Execu va  à  luz  da
legislação em vigor.

17.2.  O  presente  Contrato  foi  elaborado  segundo  o  Termo  de  Referência  constante  ao  Processo  nº
00392.0000.7072/2018- – CODHAB, o qual integra o presente instrumento independente de transcrição.

18. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CODHAB, na
Imprensa Oficial, sob a responsabilidade da CONTRATANTE.

19. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
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19.1.  É competente o foro de Brasília,  Distrito Federal  para dirimir  quaisquer dúvidas decorrentes da
execução deste Contrato.

 PELA CODHAB:  

Gilson Paranhos

Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Rodrigo Lucas dos Santos

Procurador

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO LUCAS DOS SANTOS - RG N° 1930734 SSP/
DF, Usuário Externo, em 06/09/2018, às 09:37, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA -
Matr.0000659-9, Presidente, em 10/09/2018, às 08:26, 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= 12250801 código CRC= 944C8F81.
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