
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONALDO DISTRITO FEDERAL

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

CONTRATO Nº 035/2018 – CODHAB

CONTRATO  Nº  035/2018  –  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOSCELEBRADO ENTRE A COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITOFEDERAL  -  CODHAB  E  WTL  TURISMO  E  LOCAÇÃO  EIRELLI  EPPPARA OS FINS QUE ESPECIFICA.
Processo nº. 00392.00002.511/2018 - 82 – CODHAB.

A COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB,  empresa pública,  dotada de personalidade jurídica dedireito privado, com autorização legisla va de criação pela Lei 4.020, de 25 de setembro de 2007, integrante da AdministraçãoIndireta 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, Ed. Sede daCODHAB/DF  – 6º andar – CEP 70.036-918 – Brasília/DF, neste ato representado na pessoa de seu Diretor Presidente GILSONJOSÉ  PARANHOS  DE  PAULA  E  SILVA,  brasileiro,  portador  da  Carteira  de  Iden dade  nº  305.776-SSP/DF  e  do  CPF  nº119.788.561-72, 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 WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELIEPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.328.829/0001-95  com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 400 E, sala 706, Ed.
Piemonte Execu vo,  Centro – Chapecó -  SC,  CEP: 89.802-140 Tel:  (49)  3328-9380,  neste ato  representada por sua SóciaProprietária, MORGANA MOLLOSSI, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Iden dade nº 3.978.107-SSP/SC e do CPF nº005.432.539-02, residente e domiciliado em Chapecó - SC, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,  conformeEdital de Licitação Nº 006/2018, realizada de acordo com a Lei nº 13.303/2016 e no que couber a Lei nº 8.666/1993, à qual se
sujeitam  as  partes  contratantes  tendo  em  vista  o  constante  do  Processo  Administra vo  nº  00392.00002511/2018-82  –CODHAB resolvem firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto deste Contrato é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Agenciamento de Viagenspara empregados, servidores, membros de conselhos, colaboradores e eventuais prestadores de serviços da Companhia deDesenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcaçãoe cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais
1.2. As informações complementares sobre o objeto são aquelas discriminadas no Anexo I.a do Termo de Referência, Anexo Ido Edital de Pregão Eletrônico Nº 005/2018 desta CODHAB.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. O contrato será executado de forma indireta, sob regime de demanda, segundo o disposto na da Lei nº 13.303/2016, e noque couber, arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1. O valor total do presente contrato é de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), com valor  R$ 0,00 (zero real) como
taxa de agenciamento.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
4.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis até um ano de vigência deste contrato. Após este período será reajustado com base
na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.
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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 no processo licitatório.

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: 100 – Ordinário Não Vinculado
Nota de Empenho: 2018NE00300 – Data: 30/04/2018

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 doDecreto 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 EconômicaFederal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
III – Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
IV – Cer dão Posi va com efeitos de Nega va de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Jus ça do Trabalho, conformedetermina a Lei 12.440, de 07 de Julho de 2011.
V – Cer dão de Nega va , referente a Débitos junto a União ;
VI - Ou, as Cer dões posi vas com efeitos posi vos na impossibilidade de apresentação das cer dões nega vas, citadas nos
itens I a IV, desde que exigida a regularização da situação de acordo com os itens  "d" e "f" da Decisão nº 6118/2017 do TCDF(4729710);
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  atualizadamonetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe vo pagamento de acordo com a variação “pro ratatempore” do IPCA, nos termos do art. 4º do Decreto nº 36.246/2015.
6.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante 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 correçãomonetária (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 suadiferença, 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 (cincomil 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 seuscréditos, 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 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do ar go 71, caput, da Lei Federal n°13.303/2016 (Estatuto das Estatais).
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8. CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA
8.1. Obriga-se a CONTRATADA a recolher, como garan a da execução do objeto contratado importância correspondente a5%(cinco por  cento)  do valor  total  deste  contrato na assinatura  deste instrumento em tulos  da dívida pública,  segurogaran a, fiança bancária, ou depósito em dinheiro em conta corrente da Companhia, mediante dados bancários fornecidospela Gerência de Execução Orçamentária e Financeira - GEOFI, conforme art. 70 da Lei 13.303/2016.
8.2.  A  garan a  ora  prestada pela  CONTRATADA será  liberada  ou  res tuída  após  o  recebimento  defini vo  do objeto  docontrato. Quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, na forma da lei, se for o caso.
8.3. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a par r da data da assinatura do contrato firmado, para efe var aprestação da garan a e apresentar o respec vo comprovante.

9. CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
9.1 O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direitode regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Para as empresas fora do Distrito Federal, a CONTRATADA deverá dispor de serviço de relacionamento 0800, sem ônuspara a CONTRATANTE com a finalidade de prestar os serviços elencados no presente Termo de Referência.
10.2. Atender às solicitações da CONTRATANTE, em caráter excepcional, fora do horário de expediente do órgão solicitante da
contratação, inclusive aos sábados, domingos e feriados, por meio de telefone fixo ou móvel.
10.3.  Repassar  obrigatoriamente  à  CONTRATANTE  eventuais  vantagens  concedidas  pelas  companhias  aéreas,  tais  comopromoções, cortesias e demais vantagens.
10.4. Prestar assessoramentos para definição de melhores roteiros, horários e frequência de vôos (par da/chegada), conexões
e tarifas promocionais.
10.5. Providenciar reservas de passagens aéreas, remarcações, subs tuições, desdobramentos e rei nerações de bilhetes e,quando impossibilitada, providenciar a execução do serviço junto às empresas aéreas, mediante autorização da CODHAB/DF.
10.6. Fornecer pesquisa/cotação de preços com no mínimo 3 (três) companhias aéreas, indicando sempre a menor tarifa para
o trecho solicitado, excetuando-se os trechos em que apenas uma companhia aérea venha atuar.
10.7.  Fora  do  expediente  entregar  os  bilhetes  no  local  a  ser  informado  ou  fornecer  número  do  vôo,  códigolocalizador/localizador da reserva, número do bilhete e horário, através de e-mail e telefone ou se fizer necessário, colocá-losà disposição dos passageiros nas lojas das companhias aéreas, agências de turismo próximas do usuário.
10.8.  Emi r  PTAs  para  qualquer  localidade solicitada  pela  CONTRATANTE  inclusive  fora  do expediente  administra vo detrabalho.
10.9. Elaborar, quando solicitado, planos de viagens internacionais, com opções de horários e vôos.
10.10. Prestar assessoria sobre vistos consulares, orientação e acompanhamento para emissão de passaportes e apoio para
obtenção dos mesmos.
10.11. Possibilitar a concessão ou obtenção de endosso de passagens, respeitando o regulamento das companhias aéreas.
10.12. Encaminhar ao executor do contrato logo após a emissão da passagem aérea a comprovação dos valores e das tarifasda passagem.
10.13. Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a comprovação dos valores vigentes das tarifas à data da emissãodas passagens, mediante informação expedida pelas companhias aéreas em papel mbrado, para verificação se esses valores,inclusive os promocionais, são os devidamente registrados na Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC.
10.14. Reembolsar, pontualmente, as empresas de transportes independentemente da vigência do contrato, ficando claro que
a CONTRATANTE não responderá solidária ou subsidiariamente por esse reembolso, que é de inteira responsabilidade daempresa CONTRATADA.
10.15.  Apresentar ao contratante,  após a assinatura do contrato, as polí cas atualizadas de cancelamento,  remarcação ereembolso de todas as empresas aéreas, informando todas as alterações posteriores.
10.16. Fornecer, juntamente com o faturamento, os créditos decorrentes de passagens e/ou trechos não u lizados no períodoa que se refere o faturamento, efetuando, no mesmo, o respec vo aba mento.
10.17.  Realizar check-in antecipado junto às  companhias aéreas  que permitam tal  procedimento,  quando solicitado pelaCONTRATANTE.
10.18.  Emi r  relatórios  de  serviços  prestados,  mensalmente,  com  demonstra vo  diário,  evidenciando  quan ta vo  depassagens aéreas e explicitando as empresas fornecedoras das passagens.
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10.19. Fiscalizar o perfeito cumprimento destas especificações e do contrato a ser firmado, cabendo- lhe, integralmente, o
ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE.
10.20. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidadecome das por seus empregados ou prepostos, na execução dos serviços.
10.21. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias,
encargos  sociais,  fiscais,  trabalhistas,  previdenciários,  indenizações  civis  e  quaisquer  outras  que  forem  devidas  a  seusempregados  no desempenho dos  serviços,  bem como  aquelas  com os  serviços  de  entrega  dos  bilhetes  nos  endereçossolicitados, ficando CONTRATANTE isento de qualquer vínculo emprega cio com os mesmos.
10.22. Subs tuir ou complementar as suas expensas, no total ou em parte,  os serviços efetuados em que se verificarem
incorreções resultantes do preenchimento dos bilhetes.
10.23. Executar, os serviços que, mesmo não previsto no objeto se façam necessários ao perfeito cumprimento das obrigaçõesassumidas junto à CONTRATANTE.
10.24.  Não  transferir  a  outrem,  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços  avençados,  sem  prévia  e  expressa  anuência  do
CONTRATANTE.
10.25. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários.
10.26.  Os  prêmios  ou  créditos  de  milhagem  oferecidos  pelas  companhias  de  transporte  aéreo,  quando  resultantes  depassagens adquiridas com recursos públicos da administração direta ou indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal,
serão incorporados ao erário e u lizados apenas em missões oficiais, conforme disposto na Lei nº 3.952, de 16 de janeiro de2007

11. CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Prestar informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela empresa.  
11.2.  Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, da quan dade de bilhetes a serem fornecidos bem como ostrechos de des no.
11.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências deste Termo de Referência ou do
Contrato.
11.4. No ficar por escrito a CONTRATADA na ocorrência de eventuais imperfeições, concedendo-lhe prazo para correção, bemcomo na aplicação de eventuais penalidades, garan dos o contraditório e a ampla defesa.
11.5. Solicitar formalmente à contratada, no caso de não u lização de bilhete de passagem, em seu percurso total ou parcial,
o ressarcimento do valor correspondente ao trecho (crédito), situação em que a contratada deverá emi r a correspondenteNota de Crédito que, por medida de simplificação processual, deve se dar mediante glosa dos valores respec vos na própriafatura mensal apresentada pela contratada.
11.6. Os valores não processados na fatura rela va ao mês da ocorrência deverão ser processados na próxima fatura emi da
pela contratada.
11.7. Indicar preposto inves do de poderes para solucionar qualquer ocorrência relacionada ao fiel cumprimento do Contrato.
11.8. Atender, no prazo fixado, todas as solicitações do Executor do Contrato.
11.9. Apresentar fatura mensal dos serviços executados no período, devidamente acompanhadas das cer dões nega vas de
débitos exigidas em lei.
11.10.  Efetuar  o  pagamento  mensal  devido  pela  execução  dos  serviços,  desde  que  cumpridas  todas  as  formalidades  eexigências contratuais.
11.11.  Promover  por  meio  do  Executor  do  Contrato,  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços  sob  aspectosquan ta vos e qualita vos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de
fatos que exijam providências.
11.12.  Efetuar  os  pagamentos  após  apresentação  da  fatura  correspondente  ou  nota  fiscal,  mediante  a  conferência  daexecução, no valor acordado em contrato específico e nas condições estabelecidas nos disposi vos legais.
11.13. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da CODHAB/DF, denominado
Gestor, Fiscal ou Executor do Contrato, especialmente designado para este fim.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
12.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a  celebração de Termo Adi vo,  com amparo na Lei  nº
13.303/2016 e no que couber, ao art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
12.1.1. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no
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Contrato,  bem como  o  empenho  de  dotações  orçamentárias,  suplementar,  até  o  limite  do  respec vo  valor,  dispensa  a
celebração de aditamento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA  TERCEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS
13.1. Das Espécies
13.1.1. 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 Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006 e Lei nº13.303/2016:
I - advertência;
II - multa; e
III - suspensão temporária de par cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Companhia de DesenvolvimentoHabitacional 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 o retardamento da execução do seuobjeto, 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 dasmultas  previstas  em edital  e  no  contrato  e  das  demais  cominações legais,  aplicadas  e  dosadas segundo a  natureza  e  agravidade da falta come da;
13.1.2.  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 Lei13.303/2016).

13.2. Da Advertência
13.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emi do quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e seráexpedido:
I - pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, quando o descumprimento da obrigação ocorrer noâmbito do procedimento licitatório; e
II - pelo ordenador de despesas se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde arecusa em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato.

13.3. Da Multa
13.3.1 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, calculadosobre 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, ea 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, semprejuízo 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 naconclusão 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 docontrato, exceto prazo de entrega. (Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 2014);
13.3.2. A multa será formalizada por simples apos lamento contratual, na forma Lei n° 13.303/2016, e no que couber, a LeiFederal 8.666/1993 e será executada após regular processo administra vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesaprévia, 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;
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II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
III - mediante procedimento administra vo ou judicial de execução.
13.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garan a prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela suadiferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dospagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.
13.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par r do dia seguinte ao do vencimento doprazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repar ção interessada, ou no primeiro dia ú lseguinte.
13.3.5. 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.
13.3.6.  A  multa  poderá  ser  aplicada  cumula vamente  com  outras  sanções,  segundo  a  natureza  e  a  gravidade  da  faltacome da, consoante o previsto do subitem 10.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade.
13.3.7. 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  serápenalizado na forma do inciso II do subitem 10.3.1.
13.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 10.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não
ensejam penalidades.

13.4. Da Suspensão
13.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par cipar de licitação e de contratar com aAdministração,  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 junhode 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  DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL 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 anexosexigidos, 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 suaproposta, 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;
13.4.2. 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 contratual,entendida desde a recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato.
13.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.
13.4.4. 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.

13.5. Das Demais Penalidades
13.5.1. 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
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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, emrazão dos contratos regidos pelas Leis Federais Lei n° 13.303/2016, e no que couber, nos às 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 quaisquertributos;
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.

13.6. Do Direito de Defesa
13.6.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou demulta, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respec va no ficação.
13.6.2.  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, sobpena de responsabilidade.
13.6.3. 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;
13.6.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sançãoserá 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.
13.6.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente paraaplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sí o www.comprasgovernamentais.gov.br,  e  aos  demaissistemas eletrônicos de contratação man dos por órgãos ou en dades da Administração Pública do Distrito Federal.
13.6.6. 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 formado art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.7. Do Assentamento em Registros

13.7.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
13.7.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

13.8. Da Sujeição a Perdas e Danos
13.8.1.  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.

13.9. Disposições Complementares
13.9.1. As sanções previstas nos subitens 10.2, 10.3 e 10.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo ordenador de despesas
do órgão contratante.
13.9.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en dade.
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO DO CONTRATO

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
15.1.  A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato, jus ficando o mo vo e assegurado à CONTRATADA odireito ao contraditório e à ampla defesa, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências determinadas pelo arts. 83 e 84 daLei nº 13.303, de 2016, sem prejuízo ao disposto no §1º do art. 82 do mesmo diploma legal, bem como das demais sanções
estabelecidas neste contrato.
15.2. O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caibaà CONTRATADA, direito à indenização de qualquer espécie, nos casos previstos nos 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CODHAB/DF
16.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CODHAB em caso de rescisão administra va prevista no §1º, art. 82, da Lei nº13.303/2016.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO
17.1. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Contrato.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS
18.1. 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.
18.2.  O  presente  Contrato  foi  elaborado  segundo  Termo  de  Referência  constante  ao  Processo  nº  392.004.357/2017  –CODHAB, o qual integra o presente instrumento independente de transcrição.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA
19.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CODHAB, na Imprensa Oficial, sob aresponsabilidade 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 justos e de acordo, assinam o presente em 03(três) vias de igual forma e teor.
Havendo irregularidades  neste  instrumento,  entre  em contato  com a  Ouvidoria  de  Combate  à  Corrupção,  pelo  telefone0800-6449060 (Decreto distrital nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012). (Parecer nº 330/2014-PROCAD/PGDF).

_____________________________________
Gilson Paranhos

Diretor Presidente
CODHAB/DF

_____________________________________
Morgana Molossi
Sócia Proprietária

WTL Turismo e Locação
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