
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 093/2018 – CODHAB

CONTRATO Nº 093/2018 – DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A
COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB E VISION NET
LTDA. – EPP, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Processo nº. 00392.00009832/2018-16 – 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 SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Setor Comercial Sul, Comissão Permanente de Licitações – 6º
andar – CEP 70.036-918 – Brasília/DF., neste ato representado na pessoa de seu Diretor-Presidente GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E
SILVA, brasileiro, viúvo,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 VISION NET LTDA - EPP,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas  Jurídicas  do  Ministério  da  Fazenda  sob  o  número  13.134.811/0001-27,  estabelecida  na  Avenida  Governador  Agamenon
Magalhães,  nº 23758, andar nº 2, sala nº 1, Bairro Santo Amaro, Recife-PE, telefone: (81)3412-0250,  que apresentou os documentos
exigidos por lei, neste ato representada por sua Sócia Proprietária MARIA FIUZA DE ARAÚJO, brasileira, solteira, portadora da Carteira de
Iden dade nº 7.751.576 – SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 091.828.914-94,  que confere ao qualificado poderes para representa-la na
assinatura do contrato, daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, conforme Dispensa de Licitação 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 no SEI nº 00392.00009832/2018-16 – CODHAB
resolvem firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento de veículos via satélite (GPS), para gerenciamento e
monitoramento de segurança de veículos oficiais que integram a frota da CODHAB-DF, compreendendo o fornecimento e instalação, a

tulo  de  Comodato,  de  13  (treze)  módulos  de  rastreadores,  compostos  por  receptores  GPS  e  do  transmissor  de  pacote  de  dados
GPRS/GSM.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O contrato será executado de forma indireta, em regime de empreitada por preço unitário, segundo o disposto no inciso I, art. 42 da
Lei nº 13.303, de 2016.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor es mado total anual do presente contrato é de R$ 9.071,40 (nove mil, setenta e um reais e quarenta centavos).

4. CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

4.1.  Os  preços  serão  fixos  e  reajustáveis  de  acordo  com  a  quan dade  de  veículos  disponíveis  para  a  instalação  dos  módulos  de
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rastreamento. Tendo em vista a vigência deste contrato para 01 (um) ano. Após este período será reajustado com base na variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

4.1.1. O marco inicial para contagem da periodicidade de 01 (um) ano, para efeito de reajuste/repactuação será a data da assinatura
deste Contrato;

4.1.2. O marco inicial para cálculo do índice de reajuste será a data da apresentação da proposta para o processo de Dispensa de
Licitação.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Unidade Orçamentária: 28209

Programa de Trabalho: 16.122.6001.8517.9625 – Manutenção de Serviços Administra vos Gerais da CODHAB;

Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos: 220 – Ordinário não Vinculado

5.2.  O empenho inicial é de R$ 2.000,00 (dois mil reais)  , conforme Nota de Empenho Nº 2018NE00967 emi da em 28/09/2018 sob o
evento 400091 na modalidade es ma vo.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

I  – Cer dão Nega va de Débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às  de  Terceiros,  expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do
Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;

II – Cer ficado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica
Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

III – Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

IV – Cer dão Nega va ou Posi va com efeitos de Nega va de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Jus ça do Trabalho,
conforme determina a Lei 12.440, de 07 de Julho de 2011;

V – Cer dão de Nega va, referente a Débitos junto a União.

6.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de
cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento;

6.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente,
desde o vencimento da obrigação até a data do efe vo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA, nos termos do
art. 4º do Decreto nº 36.246/2015;

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à  Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for  imposta,  em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando
for o caso);

6.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

I  – Se o valor da multa for superior ao valor da garan a prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

6.6. A multa será formalizada por simples apos lamento contratual, na forma do § 7º, art. 81 da Lei 13.303/2016 e será executada após
regular processo administra vo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis,  a contar do
recebimento da no ficação, nos termos do § 2°, art. 83 da mesma lei;

6.7. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os
pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A –
BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º
32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS

7.1. O prazo para iniciar a instalação dos equipamentos nos veículos oficiais da CODHAB/DF indicados, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar da assinatura deste  Contrato,  nas  dependências  da CODHAB/DF,  observado o prazo máximo de 30 (trinta)  dias corridos para
conclusão da instalação, a contar da assinatura deste termo contratual.
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7.2. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL é de 12 (doze) meses, contados a par r da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos até o limite da legislação vigente.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o es pulado neste instrumento e na sua proposta e em especial:

8.1.1.  Executar,  com  esmero  e  perfeição,  o  serviço  de  rastreamento  de  veículos  via  satélite  (GPS),  para  gerenciamento  e
monitoramento de segurança de veículos oficiais que integram a frota da CODHAB-DF, compreendendo o fornecimento e instalação, a

tulo  de  comodato,  de  13  (treze)  módulos  rastreadores,  compostos  dos  receptores  GPS e do transmissor  de  pacote  de  dados
GPRS/GSM, em conformidade com as disposições da Cláusula Primeira deste instrumento;

8.1.2. Oferecer o serviço, mencionado no tópico anterior, de rastreamento da posição dos veículos oficiais da CODHAB-DF u lizados
no serviço de transporte de Funcionários e Servidores, de documentos e materiais, e o que mais for de necessidade, por intermédio
da tecnologia GPS – Sistema de Posicionamento Global via satélite, combinado com a transmissão de pacote de dados via GPRS
(General Packet Radio Service) por meio da rede de cobertura celular GSM (Global System for Mobile);

8.1.3.  Conservar o valor cobrado pela unidade do módulo de rastreamento,  independente da quan dade de veículos no ato da
instalação, corrigindo o valor mensal e o global anual;

8.1.4.  Recrutar  em  seu nome e  sob  sua  inteira  responsabilidade  os  empregados  necessários  à  perfeita  execução  dos  serviços
contratados;

8.1.5. Fornecer ao gestor do contrato e seu subs tuto todas as informações por este solicitadas, no prazo  de 05 (cinco) dias úteis,
cujas reclamações se obriga a atender;

8.1.6. Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo es pulado no pedido, documentação referente às
condições exigidas neste instrumento contratual, e no conteúdo total do processo nº 00392-00009832/2018-16;

8.1.7. Subs tuir se assim determinado pela CODHAB-DF, às suas expensas, o objeto ou parte dele que não atenda às especificações
exigidas, em que se verifiquem imperfeições técnicas ou defeitos, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da
no ficação emi da pelo gestor do contrato ou seu subs tuto;

8.1.8. Remover, reparar, corrigir ou recons tuir, conforme determinado pela CODHAB-DF, às suas expensas, o objeto ou parte dele
que não atenda às especificações exigidas, em que se verifiquem imperfeições técnicas ou defeitos, no prazo de 05 (cinco) dias
corridos, contados do recebimento da no ficação emi da pelo gestor do contrato ou seu subs tuto;

8.1.9.  Comunicar  imediatamente  a  CODHAB-DF,  por  intermédio  do  gestor  do  contrato  ou  seu  subs tuto,  toda  e  qualquer
irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução deste contrato, bem como propor melhoria;

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

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

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

8.1.13. Manter durante a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas neste instrumento e no processo nº 00392-00009832/2018-16 como um todo;

8.1.14.  Indicar, no mínimo, 02 (dois) responsáveis (prepostos) pela intermediação entre a Contratada e a CODHAB-DF, sendo um
tular e um suplente.

8.1.15.  Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multas previstas neste instrumento e que lhe sejam
aplicadas por meio de procedimento administra vo, decorrentes de descumprimento de obrigações contratuais;

8.1.16. Comunicar ao gestor do contrato ou seu subs tuto, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer alterações havidas
no contrato  social,  durante o prazo  de  vigência  deste  contrato,  bem como apresentar  os documentos  comprobatórios  da nova
situação;

8.1.17. Encaminhar qualquer solicitação à CODHAB-DF por intermédio do gestor do contrato ou seu subs tuto, se for o caso;

8.1.18. Acatar a fiscalização, a orientação e o gerenciamento dos trabalhos por parte do gestor do contrato designado pela CODHAB-
DF;
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8.1.19. Selecionar e capacitar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços;

8.1.20. Iniciar a instalação dos equipamentos nos veículos oficiais da CODHAB-DF indicados, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar
da assinatura do Contrato, nas dependentes da CODHAB-DF, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para conclusão da
instalação, a contar da assinatura do Contrato;

8.1.21. Disponibilizar para consulta e pesquisa todas as informações rela vas ao posicionamento e status do veículo, em portal de
monitoramento na Internet (via Web), mediante auten cação de usuário por intermédio de login e senha, com funcionamento 24
(vinte e quatro) horas;

8.1.22. Oferecer central de atendimento por telefone, com funcionamento de segunda a sexta feira no horário das 08:00 às 18:00
horas,  habilitado  a  realizar  suporte  técnico,  bem  como  disponibilizar  para  a  CODHAB-DF  (plataforma  Web)  ações,  bloqueio  e
programar este so ware web para disparo automá co de alerta quanto à violação de limites geográficos a serem delimitados pela
CODHAB-DF;

8.1.23. Oferecer telefone de discagem gratuita 0800 ou de custo local, caso a central de atendimento por telefone for fora do Distrito
Federal;

8.1.24. Possuir banco de dados para armazenamento de informações por um período mínimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias;

8.1.25.  Oferecer o  serviço de limite geográfico virtual  georreferenciado,  definido pela CODHAB-DF (Dentro de Brasília  e Regiões
Administra vas do DF),  capaz de enviar  alerta automá co, em todos os dias da semana,  através de so ware  de gerenciamento
logís co, na hipótese de o veículo monitorado ultrapassar a fronteira previamente estabelecida;

8.1.26. Enviar alertas automá cas através do sistema de rastreamento, na hipótese de os veículos monitorados excederem o limite de
velocidade previamente estabelecido;

8.1.27. Habilitar, no mínimo, 10 (dez) usuários indicados pela CODHAB-DF com senhas dis ntas e individuais para acesso ao portal de
monitoramento na internet;

8.1.28.  Disponibilizar à  CODHAB-DF,  pelo sistema WEB em operação,  designado pela Contratada,  o  bloqueio remoto de veículo,
observando-se as condições de segurança, de modo a não causar acidentes de trânsito, u lizando-se a tecnologia de bloqueador do

po temporizado, com no mínimo 30 (trinta) segundos para o bloqueio total intercalado;

8.1.29.  Informar,  por  meio  do  portal  de  monitoramento,  a  quilometragem dos  veículos  u lizando-se  da  tecnologia  de  aferição
(telemetria),  com obtenção de dados a par r do cálculo do deslocamento do veículo, processada no próprio Módulo, tendo uma
margem de erro de 10% em relação ao hodômetro do veículo;

8.1.30.  Customizar  a  formatação das  consultas  e  dos  relatórios  baseados  nos  dados  disponíveis  no sistema  de  gerenciamento
logís co, assim como no portal de rastreamento na internet, caso a apresentação dos dados sejam considerados insa sfatórios;

8.1.31.  Transferir  o  serviço  de rastreamento de um veículo  para  outro,  no prazo  máximo de 05 (cinco)  dias  úteis,  a  contar  da
solicitação do gestor do Contrato, em caso se subs tuição, renovação ou acréscimo da frota de veículos oficiais da CODHAB-DF;

8.1.32.  Suspender,  mediante  solicitação  da  CODHAB-DF,  o  serviço  de  rastreamento  para  aquele  veículo  que  encontrar-se
eventualmente sinistrado, até o pleno restabelecimento das condições de circulação normal do veículo;

8.1.33. Manter o serviço de consulta e pesquisa com todas as informações rela vas ao posicionamento e status do veículo, em portal
de monitoramento na internet (via Web), mediante auten cação de usuário por intermédio de login e senha, com funcionamento 24
(vinte e quatro) horas;

8.1.34.  Responsabilizar-se pela  manutenção  corre va  e  atualizações dos  Módulos  de  Rastreamento  durante toda a  vigência  do
contrato,  sem  que  isso  implique  em  custos  adicionais  para  a  CODHAB-DF  devendo  efetuar  o  reparo  ou  a  subs tuição  dos
equipamentos  no  prazo  máximo  de  07  (sete)  dias  úteis,  a  contar  da  no ficação.  Este  prazo  poderá  ser  prorrogado  mediante
autorização do gestor do contrato por igual período dependendo da complexidade do serviço;

8.1.35. Realizar os serviços de assistência técnica/manutenção corre va com a u lização de ferramentas, pessoal técnico qualificado,
instalações, materiais e aparelhos adequados, de acordo com as especificações do fabricante/montadora;

8.1.36. Fornecer o material e serviços por meio de técnicos devidamente iden ficados pela Contratada;

8.1.37. Disponibilizar por meio do portal de monitoramento na Internet (via Web) o acesso às informações relacionadas a seguir:

Localização referencial dos veículos (dados: la tude e longitude fornecidas em graus, minutos e segundos, com precisão de 33
(trinta e três) pés);

 Logradouro (cidade, rua, avenida, rodovia, etc.);

Relatórios (tempo de motor ligado, tempo de motor desligado e tempo de veículo parado);

Consulta da úl ma movimentação de todos os veículos, nos úl mos 05 (cinco) dias;

Visualização em mapa digital georreferenciado (modos: imagem real de satélite, mapa, terreno e híbrido);

Direção presente (bússola direcional que permite descobrir onde o veículo está viajando incluindo: norte, sul, leste ou oeste);

Data, hora, horímetro, velocidade, status do motor (ligado/desligado), tensão de alimentação de bateria;
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Registro  histórico  de  operação  de  veículo  contendo  data,  hora,  velocidade,  localidade  e  ignição  com  todos  os  dados
relacionados a cada veículo da frota, man do por no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, com possibilidade de exportação
destes históricos em planilhas eletrônicas (editáveis) e em PDF (não editáveis) pela CODHAB-DF;

Monitoramento através da verificação no mapa digital georreferenciado de toda a frota simultaneamente e individualmente;

Relatório individual de veículo contendo as informações sobre quilometragem total percorrida, velocidade média e máxima
(parâmetros de pesquisa: placa, data e hora inicial, data e hora final);

Localização e rota, com atualizações em intervalos de, no mínimo, 10 (dez) em 10 (dez) minutos.

8.1.38. Sistema Web de gerenciamento logís co do sistema de rastreamento por GPS que contenha as funcionalidades relacionadas a
seguir:

8.1.38.1. Rastreamento:

Mapa digital com pontos de digitais e outros pontos notáveis;

Mapeamentos vetoriais e georreferenciados dos traçados de todas as rotas;

Posição/localização em tempo real dos veículos plotados em mapa digital;

Histórico de movimentação (veículos oficiais);

Visualização individual, parcial e global, dos veículos monitorados;

Alarme de eventos configuráveis pelo operador como: excesso de velocidade, excesso de tempo parado, com ou sem ignição
ligada;

Exibir informações sobre o estado da ignição dos veículos;

Exibir velocidade atual dos veículos;

8.1.38.2. Monitoramento:

Acompanhamento  dos  veículos  e  servidores  em  operação  no  cumprimento  dos  horários  preestabelecidos  e  registro  de
informações nos pontos monitorados pelo sistema da Contratada, possibilitando a CODHAB-DF todo o acompanhamento do
monitoramento;

Tela resumo de monitoramento, on-line, dos eventos configurados previamente (Entenda-se como evento qualquer situação
operacional que, u lizando os dados de monitoramento, esteja fora dos padrões estabelecidos na normalidade);

Acompanhamento do tratamento do evento informando qual a ação tomada, usuário, data e hora;

Possibilidade de analisar dados históricos dos eventos gerados pelo sistema em formato de relatório;

Permi r o replay histórico do trajeto e estado do veículo de um período selecionável pelo operador;

Permi r que o sistema forneça relatórios de auditoria com o obje vo de iden ficar o acesso de usuários e operadores às
informações acerca dos veículos oficiais da CODHAB/DF;

8.1.38.3. Relatórios:

Histórico de localização de veículos;

Histórico dos eventos gerados pelo sistema;

Relatório de excesso de velocidade por trecho;

Relatório de acompanhamento de rotas informando o horário previsto e realizado das par das;

Relatório de distância percorrida;

Relatório de distância de rotas;

Relatório de motorista;

Relatório de distância por veículo, sinté co e analí co.

8.1.39. Ministrar treinamento que será realizado via Web por TeamViewer para, no mínimo, 10 (dez) pessoas indicadas pela CODHAB-
DF com duração máxima de 04 (quatro) horas, que ficarão responsáveis pela gestão do sistema de gerenciamento logís co, sem que
isso  implique  custos  adicionais  para  a  CODHAB-DF,  no  prazo  máximo  de  20  (vinte)  dias,  a  contar  da  assinatura  do  Contrato,
observando-se o disposto a seguir:

8.1.39.1. O treinamento deverá abordar todas as funcionalidades do sistema, tais como: verificação do mapa digital, verificação
do  posicionamento  dos  veículos,  análise  do  histórico  de  movimentação  de  veículos,  acionamento  de  alarmes,
informações/dados do veículo monitorado, verificação de relatórios, análise de “log” de auditoria, e etc.

8.1.40. Realizar testes com o sistema Web e equipamentos a serem fornecidos para verificação das funcionalidades técnicas do
sistema. A verificação das funcionalidades deverá ser demonstrada em veículo e computador de propriedade da CODHAB-DF
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compreendendo na demonstração de funcionamento do Módulo de Rastreamento instalado em 01 (um) veículo, bem como na
verificação do desempenho do sistema de gerenciamento logís co do sistema de rastreamento por GPS em relação ao veículo
em que es ver instalado o Módulo de Rastreamento e as funcionalidades do módulo, em conformidade com o tópico abaixo:

8.1.40.1.  Os testes e/ou visitas técnicas ocorrerão no Distrito Federal em locais a serem ajustados entre a CODHAB-DF e a
empresa, com o acompanhamento de dois Servidores indicados pela CODHAB/DAGES/GESOP, no horário compreendido entre
08h00 às 12h00 ou de 14h00 às 18h00, devendo ser realizados em até 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do Contrato.
Toda a logís ca e o suporte técnico necessário para as realizações dos referidos testes serão de responsabilidade da Contratada;

8.1.41. Fornecer a atualização de so ware ou do sistema WEB sem qualquer custo a mais para a Contratante;

8.1.42. Não reproduzir, divulgar ou u lizar em bene cio próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência
em razão da execução dos serviços discriminados, sem o consen mento, prévio e por escrito, da CODHAB-DF.

8.1.43.  Todos os  materiais  a  serem empregados nos serviços  deverão atender aos padrões de mercado e  deverão sa sfazer as
especificações e recomendações constantes no Projeto Básico;

8.1.44. Dispor de todos os recursos materiais e humanos para total realização dos serviços, em conformidade com o Contrato, não
havendo  nenhuma  outra  responsabilidade  da  Contratante  quanto  aos  custos  rela vos  ao  deslocamento  dos  empregados  da
Contratada para a execução de serviços objeto do presente instrumento.

8.1.45. Fica reservado à Contratante o direito de rejeitar os materiais que não sa sfizerem aos padrões exigidos nas especificações
constantes no Projeto Básico;

8.1.46. A Contratada não deverá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio consen mento por escrito da Contratante.

8.1.47. Disponibilizar empregados em quan dade necessária que irão prestar serviços, devidamente registrados em suas carteiras de
trabalho.

8.1.48.  Além de fornecer os  equipamentos  de proteção e segurança necessários  e  adequados à  execução de cada a vidade,  a
Contratada deverá orientar e fiscalizar sua efe va e correta u lização, cabendo-lhe integral e responsabilidade por danos ou acidentes
advindos de negligência no cumprimento dessa obrigação.

8.1.49. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou
com mal súbito.

8.1.50. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal e as normas internas de segurança e medicina
do trabalho.

8.1.51. Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de bene cios e encargos.

8.1.52. Assumir de forma integral e ilimitada a vinculação trabalhista exclusiva dos empregados, no desempenho dos serviços objeto
deste Contrato, autorizando, desde já, a retenção dos valores correspondentes aos créditos existentes deste Contrato e de outros
porventura existentes entre as partes e, inclusive, da garan a contratual.

8.1.53. Assumir o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições e emolumentos federais, estaduais e
municipais, seguro de acidente do trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os serviços objeto do Contrato, apresentando os
comprovantes, quando solicitados pela Contratante.

8.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

8.2.1. Permi r o acesso dos empregados da Contratada, nas dependências da CODHAB-DF, para a realização dos serviços, quando
devidamente iden ficados e uniformizados, aos locais em que devam executar suas tarefas;

8.2.2. Efetuar o pagamento dos serviços prestados até a data de vencimento das faturas;

8.2.3. Obedecer às condições previstas no contrato, estabelecidas para cada modalidade de serviço;

8.2.4. Prestar os esclarecimentos e dar informações necessárias ao desenvolvimento das tarefas que venham a ser solicitados pela
Contratada;

8.2.5. Informar à Contratada, para contato, o nome do Gestor do Contrato, endereço, telefone, bem como os pos de serviços a
serem u lizados;

8.2.6. Manter a Contratada informada dos endereços para apresentação de faturas e comunicações diversas;

8.2.7. Em caso de perda, roubo ou extravio do So ware, a CODHAB-DF permanecerá responsável, enquanto não comunicar o fato
oficialmente à Contratada, por meio de correspondência com Aviso de Recebimento (AR);

8.2.8. Na hipótese de rescisão do Contrato ou de qualquer alteração no So ware, a CODHAB-DF comunicará a Contratada, para as
providências de cancelamento ou subs tuição, respec vamente;

8.2.9. Receber e atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio do Gestor do Contrato, no prazo estabelecido;

8.2.10. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;

8.2.11. Anotar em registro próprio e no ficar à Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução
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do contrato, fixando prazo para a sua correção.

8.2.12. Emi r Nota de Empenho em favor da contratada;

8.2.13. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados à contratada mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente
atestada pelo executor e das cer dões de regularidade fiscal (GDF, UNIÃO, FGTS, INSS e TST);

8.2.14.  Será  de  inteira  responsabilidade  do  Contratante  o  conteúdo  de  possíveis  arquivos  digitais  a  ser  enviado/entregue  à
Contratada.

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 RILC/CODHAB, na Lei nº
13.303/2016 e no que couber, no 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. A Contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garan da a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes
sanções em conformidade com 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 e Lei nº 13.303/2016:

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 02 (dois) anos, e dosada
segundo a natureza e a gravidade da falta come da.

a) para a 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 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 05 (cinco) anos, e a 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. 83 da Lei 13.303/2016).

10.2. Da Advertência

10.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emi do quando a 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 de Dispensa de Licitação; 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);
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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 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.

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 05 (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.

10.3.7. 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 Contratada permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, quando a Contratada 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 Contratada, 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 Contratada:

a)  apresentar  documentos  fraudulentos,  adulterados  ou  falsificados  nos  certames,  obje vando  obter,  para  si  ou  para  outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da Dispensa de licitação;

b) tenha pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da Dispensa de 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

II  -  o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução
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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. A Contratada que apresentar 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-DF, 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 pelas Leis Federais Lei n° 13.303/2016, e no que couber, nas Leis nº 8.666, de 1993 e 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 05 (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 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,  devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (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 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 art. 65,
§8º, 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 05 (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, art. 83 da 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.
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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 Contratada ficará sujeita, ainda,  à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das
obrigações 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 E FISCALIZAÇÃO

11.1.  Para  a  avaliação,  acompanhamento  e  recebimento  do  produto  especificado neste  instrumento,  será  designado  um Gestor  do
contrato e seu subs tuto, o qual ficará responsável pelo registro de todas as ocorrências e deficiências verificadas, em relatório próprio,
cuja cópia será encaminhada à Contratada, obje vando a imediata correção das irregularidades apontadas.

11.2. A contratada deverá estar presente em toda reunião técnica em que for convocada para discussão do trabalho, sejam reuniões com a
contratante e/ou com o órgão ambiental.

11.3. A contratada é responsável pela qualidade técnica do trabalho e consequente aprovação do estudo pelo órgão ambiental, devendo
atender às solicitações deste quando necessário.

11.4. O Produto será avaliado buscando verificar se os obje vos definidos foram alcançados e se todas as a vidades previstas foram
realizadas com sucesso. Além desses aspectos, o produto também será avaliado quanto ao conteúdo, atendimento sa sfatório para o
alcance dos obje vos previstos; quanto à forma de apresentação, se atendeu as especificações e exigências técnicas estabelecidas; e
quanto ao prazo, 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
depósito em dinheiro em conta corrente da Companhia, mediante dados bancários fornecidos pela Gerência de Execução Orçamentária e
Financeira - GEOFI, conforme art. 70 da Lei 13.303/2016.

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.

12.3. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a par r da data da assinatura do contrato firmado, para efe var a prestação da
garan a e apresentar o respec vo comprovante.

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 inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos ar gos 145 a 147 do Regulamento
Interno de Licitações e Contratos da CODHAB-DF (RILC/CODHAB);

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados nos autos do procedimento, assegurado o contraditório e a ampla
defesa;

14.3. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;

14.4. Conforme o § 3º do ar go 146 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODHAB-DF (RILC/CODHAB), sem que haja culpa
da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

Devolução de garan a;

Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
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Pagamento do custo de desmobilização.

14.5. A rescisão do contrato poderá ser:

Determinada por ato unilateral e escrito da CODHAB-DF nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do ar go 78 da Lei nº
8.666/1993, mediante no ficação por meio de o cio entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem
prejuízo das penalidades previstas neste contrato;

Amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo adi vo ao contrato, desde que haja conveniência para a
CODHAB-DF;

Judicial, nos termos da legislação em vigor;

14.6. A rescisão poderá acarretar as seguintes consequências imediatas:

A execução da  garan a contratual  para  ressarcimento à  CODHAB-DF dos valores  das  multas  aplicadas  ou de quaisquer  outras
quan as ou indenizações a ela indevidas;

Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à CODHAB-DF.

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

15.1.  A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CODHAB-DF  em  caso  de  rescisão  administra va  prevista  no  §1º,  art.  82,  da  Lei  nº
13.303/2016.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão dirimidos de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e, em especial, com a Lei nº 13.303/2016 e no que
couber, a Lei nº 8.666/93.

17.2. O presente Contrato foi elaborado segundo Projeto Básico constante ao Processo no SEI nº 00392.00009832/2018-16 – CODHAB, o
qual integra o presente instrumento independente de transcrição.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS

18.1. Os serviços deverão ser executados nas dependências da CODHAB-DF, no SCS Quadra 06, Bloco “A”, Lotes 13/14, Edi cio CODHAB,
Asa Sul, CEP: 70.306-918, ou no Arquivo localizado no SIA Trecho 6, lotes 245 a 285, onde serão efetuadas as instalações dos módulos dos
rastreadores  nos  veículos  oficiais.  Entretanto,   realizarão  as  instalações  dos  so wares  de  gerenciamento  logís co  do  sistema  de
rastreamento por GPS nos computadores da CODHAB/DAGES/GESOP em que se serão oportunamente indicados pelo gestor do contrato.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

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

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. É competente o foro de Brasília, Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução deste Contrato.

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmaram o presente, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, por si e por seus sucessores, em
juízo ou fora dele, tão fielmente como nele se contém.
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_____________________________________

Gilson José Paranhos de Paula e Silva

Diretor Presidente

CODHAB-DF

_____________________________________

Maria Fiuza de Araújo

Sócia Proprietária
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