
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 019/2019,  CELEBRADO ENTRE A
COMPANHIA  DE  DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  –
CODHAB  E  A  EMPRESA  CAMPOS
REPRESENTACÃO,  ASSESSORIA,
CONSULTORIA  E  SERVIÇOS  LTDA  -  ME,
OBJETIVANDO A  EXECUÇÃO DE  UMA OBRA
PARA  A  CONSTRUÇÃO  DE  UM  MURO  AO
REDOR  DO  EMPREENDIMENTO
DENOMINADO  PROTÓTIPO  SOL  NASCENTE,
LOCALIZADO NO  SETOR  HABITACIONAL  SOL
NASCENTE,  TRECHO  II,  ETAPA  II,  QUADRA
105, CONJUNTO E, LOTE 01 - CEILÂNDIA/DF.

Processo nº. 0392-001115/2017

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Pelo  presente  instrumento,  a  COMPANHIA  DE  DESENVOLVIMENTO  HABITACIONAL  DO  DISTRITO
FEDERAL  –  CODHAB/DF,  empresa  pública  dotada  de  personalidade  jurídica  de  direito  privado,  com
autorização legisla va de criação dada pela Lei nº. 4.020, de 25 de setembro de 2007, estando vinculada à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, 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,  Edi cio
CODHAB, Brasília/DF, neste ato representado por seu Presidente, WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA  ,
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Capital, Iden dade nº 576.832, expedida pela SSP/DF,
inscrito no CPF/MF sob o nº 266.575.541-68, 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  CODHAB/DF,  e
a CAMPOS REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, com sede na QUADRA
701 CONJ E BLOCO 01 N.12 SALA 209 PARTE Z4 EDIFÍCIO PALÁCIO DO RADIO I, CEP: 70.340-901, inscrita
no  CNPJ  sob  o  nº  11.072.582/0001-38,  neste  ato  representado  pelo  seu  Sócio  Administrador,
Senhor PEDRO HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Brasília/DF,
portador  da  Cédula  de  Iden dade  nº  3.249.628  -  SSP/DF,  Inscrito  no  CPF  sob o  nº  052.026.241-74,
residente e domiciliado em QE 40, Conjunto M, Lote 10, apt. 302, Guará II, Brasília/DF, CEP: 71.070-132 ;
celebram o presente Contrato, conforme Edital de Credenciamento Nº 001/2018, realizado de acordo
com  a  Lei  nº.  13.303/2016,  à  qual  se  sujeitam  as  partes  contratantes  tendo  em  vista  o  constante
do  Processo  Administra vo  nº  00392-00005528/2019-72  –  CODHAB  resolvem  firmar  o  presente
Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULA SEGUNDA– DO OBJETO

A  empresa  contratada  executará  as  obras  de  construção  do  muro  ao  redor  do  empreendimento
denominado Protó po Sol Nascente, localizado no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho II, Etapa II,
Quadra 105, Conjunto E, Lote 01 - Ceilândia/DF, conforme o Anexo I - Planilha Orçamentária (23383978)
e Anexo II - Projetos e Memorial Descri vo (23383808). 

CLÁUSULA TERCEIRA– DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

O contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, segundo o
disposto da Lei nº 13.303/2016.

CLÁUSULA QUARTA– DO VALOR

O valor total do contrato é de R$ 31.957,46 (trinta e um mil  novecentos e cinquenta e sete reais e
quarenta e seis centavos) , procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos
termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUINTA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Programa de Trabalho: 16.482.6208.3571.0001;

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

III - Fonte 100 – Ordinário não Vinculado.

5.2 O empenho inicial é de R$ 31.957,46 (trinta e um mil novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta
e seis centavos), conforme Nota de Empenho nº 2019NE00560, emi da em 08/07/2019, sob o evento nº
400091,  na modalidade global.

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
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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. Às 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.

CLÁUSULA SÉTIMA– DOS PRAZOS 

7.1. O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos.

7.2  O  prazo  para  início  das  obras  será  de  até  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento,  pela
contratada, da Ordem de Serviço expedida pela CODHAB/DF.

7.2. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL é de 06 (seis) meses, contados a par r da publicação do extrato
do contrato no Diário Oficial do Distrito Federal, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos
até o limite estabelecido pela Lei nº 13.303/2016. 

CLÁUSULA OITAVA– DA RESPONSABILIDADE DA CODHAB/DF

8.1 O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

8.2 Caberá à contratante nomear executor e/ou comissão executora do contrato a ser celebrado com a
empresa credenciada, no prazo de até 10 dias contados da data de assinatura deste, para fiscalização do
mesmo.

8.3 O executor ou comissão executora do contrato, antes do mesmo assumir a obra, deverá ter a posse do
processo,  dos  projetos  técnicos,  do projeto  execu vo,  da  planilha  orçamentária  e  das  especificações
técnicas.

8.4 A Contratante poderá exigir a apresentação de todos os demais documentos de habilitação cujos
prazos de validade tenham expirado. Caso a empresa, ao ser convocada para assinar o contrato, não o
faça no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da convocação, ou não solicite, com jus fica va aceita pela
CODHAB/DF, dilatação do prazo por igual período, decairá do direito de celebrar o ajuste.

8.5 Fornecer à Contratada, sem ônus para esta, toda a documentação, tal como, os projetos técnicos, o
projeto execu vo, planilha orçamentária e todas as especificações técnicas, para o bom andamento da
obra.
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8.6  A Contratante por meio do seu Executor do Contrato deverá emi r Ordem de Serviço específica, e
entregar conjuntamente o Projeto a ser executado a Contratada.

8.7 A Contratante deverá garan r por meio do Contrato, prazos definidos para execução dos serviços,
permi ndo as condições necessárias à realização do objeto com qualidade.

8.8  Supervisionar  o  desenvolvimento  dos  trabalhos,  o  que  não  exime  a  Contratada  de  suas
responsabilidades sobre os mesmos.

8.9 Credenciar e descredenciar formalmente o pessoal técnico da Contratada junto às suas áreas internas
e demais en dades ligadas aos serviços contratados.

8.10 Responsabilizar-se  pela  gestão técnica  e  operacional  dos  serviços,  sendo de  sua  competência  a
programação, fiscalização, supervisão e controle de suas a vidades, verificando e atestando os serviços
executados.

8.11 O Executor do contrato, após vistoria deverá emi r Laudo, contendo todos os itens do contrato não
cumpridos sa sfatoriamente.

8.12  Vencido  o  prazo  es pulado  para  a  conclusão  do  serviço,  caso  a  CONTRATADA  não  solicite  seu
recebimento, o Executor do Contrato deverá elaborar relatório informando sobre a situação do serviço e
quais as pendências ainda existentes para a sua conclusão.

8.13  Após  a  ciência  da  direção  da  CODHAB,  o  Executor  do  Contrato  con nuará  responsável  pelo
acompanhamento dos serviços até o vencimento dos prazos legais,  quando então serão aplicadas  as
multas em conformidade com a Lei nº 13.303/2016.

8.14 Por meio do executor ou comissão executora do contrato, fazer o recebimento provisório da obra
quando da sua conclusão, porém o recebimento defini vo somente após relatório conclusivo do Executor
do Contrato.

8.15 O Recebimento defini vo dos serviços será feito em até 15 dias corridos, a contar da lavratura do
Termo  de  Recebimento  Provisório,  observado  o  disposto  na  Lei  n°  13.303/2016,  comprovando-se  a
adequação ao objeto do Contrato.

CLÁUSULA NONA– DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1 Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente observados pela Contratada, antes e
durante a execução da obra, devendo a mesma relatar à fiscalização qualquer eventual incoerência, falha
ou omissão, porventura constatada quando da sua interpretação.

9.2 Caberá à contratada somente construir no endereço indicado neste Projeto Básico e seus anexos,
devendo seguir,  exclusivamente,  os projetos e especificações fornecidos,  além de garan r  a perfeita
execução das obras afim de que as condições de habitabilidade estejam presentes, devendo qualquer
alteração só  ter  validade por  solicitação formal  encaminhada ao executor  do contrato  pela  empresa
contratada, acompanhado da devida jus fica va, devendo o executor do contrato avaliar a jus fica va e
autorizar ou não a proceder a alteração.

9.3 Ficará por conta da Contratada estabelecer o seu horário de trabalho, de acordo com as normas locais
e a CLT.

9.4 Garan r o pleno funcionamento e bom estado de conservação da obra e das peças,  mobiliários,
pinturas, rodapés e instalações da obra.

9.5 Cumprir o prazo para execução da obra, devendo qualquer desvio em relação ao cumprimento das
etapas  previstas  ser  obrigatoriamente  jus ficado  ao  executor  do  contrato,  que  deverá  analisar  a
jus fica va do atraso e aplicar penalidade, no caso de jus fica va inconsistente, ou aceitar a jus fica va.
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9.6  Dar  condições  para  que  a  fiscalização  da  obra,  por  meio  do  executor,  do  fiscal  ou  da  comissão
executora  do  contrato,  possa  vistoriar,  acompanhar  e  fiscalizar  a  obra,  devendo  atender  qualquer
exigência, modificações ou solicitação de reparos exigidos pelo executor do contrato, fiscal ou comissão
executora, não impedindo, em nenhuma hipótese, o acesso da fiscalização às obras, objeto deste Projeto
Básico.

9.7 Aceitar como dívida líquida, independentemente do seu montante, de qualquer execução, por parte
da  CONTRATANTE,  de  reparo  ou  subs tuição de  falhas,  vícios,  defeitos  ou  imperfeições,  por  recusa,
negligência ou demora de execução da CONTRATADA.

9.8 Comunicar, formalmente, ao executor do contrato modificações à serem executadas, em função de
falhas ou inconsistências projetuais detectadas, solicitando  uma solução para os problemas encontrados,
sendo de responsabilidade da CONTRATADA apresentar as modificações em as built.

9.9 Providenciar, durante toda a execução da obra, adequada proteção dos pedestres, vizinhos e das
instalações  existentes,  de  modo  a  garan r  a  estanqueidade  dos  trabalhos  contra  eventuais  riscos,
transtornos  e  possíveis  danos  materiais  ou  pessoais,  causados  pela  execução  dos  trabalhos,  ficando
exclusivamente  sob  responsabilidade  da  CONTRATADA  os  custos  e/ou  despesas  provenientes  dos
possíveis danos causados.

9.10 Compete à empresa fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos
projetos  arquitetônicos,  dos  detalhes,  das  especificações  e  dos  demais  componentes  integrantes  da
documentação técnica fornecida pela CODHAB/DF para a execução da obra e/ou serviços.

9.11 Após a assinatura do Contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todas as condições e
conhecimento  sobre  a  região  de  execução  das  obras  e  de  conhecimento  pleno  dos  projetos  e
especificações, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

9.12 Caberá à empresa CONTRATADA o fornecimento, por todo o período em que se fizer necessário, da
totalidade do ferramental, mão-de-obra, máquinas e aparelhos, inclusive sua manutenção, subs tuição,
reparo e seguro, visando ao andamento sa sfatório da obra e serviço e a sua conclusão no prazo fixado
em Contrato.

9.13 A CONTRATADA responderá única e integralmente pela execução do serviço, pelos seus empregados,
inclusive pelos trabalhos e empregados executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em
vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

10.1 Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo, com
amparo  na  Lei  nº  13.303/2016,  vedada  a  modificação  do  objeto.  A  alteração  de  valor  contratual,
decorrente do reajuste  de preço,  compensação ou penalização financeira,  prevista  no Contrato,  bem
como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec vo valor, dispensa a
celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1.  Das Espécies

11.1.1. 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,  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:
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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 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;

11.1.2. 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).

11.2. Da Advertência

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

11.3. Da Multa

11.3.1. 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
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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);

11.3.2. 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.

11.3.3.  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.

11.3.4.  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.

11.3.5. 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.

11.3.6. 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 11.1.2 e observado o princípio da
proporcionalidade.

11.3.7.  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 11.3.1.

11.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 11.3.1 não se aplica nas hipóteses de
rescisão contratual que não ensejam penalidades.

11.4. Da Suspensão

11.4.1. 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;
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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;

11.4.2. 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.

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

11.4.4.  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.

11.5.Das Demais Penalidades

11.5.1. 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 - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 11.4.3 e 11.4.4.

11.5.2. As sanções previstas nos subitens 11.4 e 11.5 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, 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 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.

11.6. Do Direito de Defesa

11.6.1.  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.

11.6.2. 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,
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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.

11.6.3. 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;

11.6.4.  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.

11.6.5.  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.

11.6.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções
aplicadas  com fundamento nos subitens  11.2  e  11.3  deste capítulo  de penalidades,  as  quais  se
formalizam por meio de simples apos lamento, na forma do art. 81, §7º, da Lei nº 13.303/2016 e, no
que couber, à Lei nº 8.666, de 1993.

11.6.7.  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.

11.6.8.  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.

11.7. Do Assentamento em Registros

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

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

11.8. Da Sujeição a Perdas e Danos

11.8.1. 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.

11.9. Das Disposições Complementares

11.9.1. As sanções previstas nos subitens 11.2, 11.3 e 11.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo
ordenador de despesas do órgão contratante.

11.9.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou
na en dade.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DISSOLUÇÃO

12.1 O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de
uma das  partes,  com antecedência  mínima de  20  (vinte)  dias,  sem interrupção do  curso  normal  da
execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1  O  Contrato  poderá  ser  rescindido  por  ato  unilateral  da  Administração,  reduzido  a  termo  no
respec vo  processo,  observado  o  disposto  na   Lei  nº  13.303/2016,  sujeitando-se  a  Contratada  às
conseqüências determinadas por esse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

13.2  Cons tuem  mo vo  para  rescisão  do  contrato,  a  sua  inexecução  total  ou  parcial,  com  as
consequências cabíveis:

I - o descumprimento de obrigações contratuais;
II - a alteração da pessoa do contratado, mediante:

a) a subcontratação parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem
não atenda às condições de habilitação e sem prévia autorização da CODHAB/DF, observado o
presente Regulamento;
b) a fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não admi das no
instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização da CODHAB/DF.

III - o desatendimento das determinações regulares do gestor ou fiscal do contrato;
IV - o come mento reiterado de faltas na execução contratual;
V - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
VI - a decretação de falência ou a insolvência civil do contratado;
VII -  a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada, desde que
prejudique a execução do contrato;
VIII - razões de interesse da CODHAB/DF, de alta relevância e amplo conhecimento, jus ficadas e
exaradas em processo administra vo;
IX  -  o  atraso  nos  pagamentos  devidos  pela  CODHAB/DF  decorrentes  de  obras,  serviços  ou
fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
X - a não liberação, por parte da CODHAB/DF, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço
ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
no projeto;
XI  -  a  ocorrência  de  caso  fortuito,  força  maior  ou  fato  do  príncipe,  regularmente  comprovada,
impedi va da execução do contrato;
XII - a não integralização da garan a de execução contratual no prazo es pulado;
XIII - o descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito)  anos  e  de  qualquer  trabalho a  menores  de 16  (dezesseis)  anos,  salvo  na condição de
aprendiz, a par r de 14 (quatorze) anos;
XIV - o perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução da
avença;
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA

14.1 A empresa contratada prestará garan a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da
proposta,  nos  termos  do  art.  116  do  Regulamento  Interno  da  CODHAB  -  RILC  e  art  70  da  Lei  nº
13.303/2016, em uma das seguintes modalidades:

I - caução em dinheiro;

II - seguro-garan a;

III - fiança bancária; ou

IV – dinheiro mediante guia a ser fornecida pela Gerência Financeira da CODHAB/DF.

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

14.3 Para corrigir eventuais imperfeições verificadas na execução do contrato ou no caso de sua rescisão
por  culpa exclusiva  da  empresa,  a  CODHAB/DF  poderá  u lizar-se  da garan a,  revertendo-a  efe va e
defini vamente a seu favor, na sua totalidade ou pelo saldo que apresentar, sem prejuízo das perdas e
danos apurados.

14.4 A empresa contratada se compromete a repor ou a completar a garan a na hipótese de u lização
parcial ou total, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a par r da data em que for no ficada pela CODHAB/DF,
mediante correspondência entregue com contra recibo.

14.5 Em se tratando de fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo fiador
aos bene cios do ar go 827 do Código Civil Brasileiro.

14.6 Em se  tratando de caução em tulos  da dívida pública,  estes  devem ser emi dos  sob a  forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central  do  Brasil  e  avaliados  pelos  seus  valores  econômicos,  conforme  definido  pelo  Ministério  da
Fazenda, de acordo com o estabelecido pela Lei n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

14.7 Os depósitos para garan a serão obrigatoriamente efetuados no BRB Banco de Brasília, à ordem do
Diretor Presidente da CODHAB/DF, conforme estabelecido no Decreto n.º 93.872/ 1986.

14.8 A garan a prestada pela empresa selecionada será liberada ou res tuída após a plena execução do
contrato  firmado.  Quando  a  garan a  for  realizada  em  dinheiro,  a  mesma  deverá  ser  atualizada
monetariamente, de acordo com a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

15.1  Os débitos  da  Contratada para  com o  Companhia  de Desenvolvimento Habitacional  do Distrito
Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A va e cobrados mediante execução na
forma da legislação per nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO EXECUTOR

16.1 A CODHAB, por meio de Resolução da Presidência, designará um Executor para o Contrato, que
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

17.1 A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração,
na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
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vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1  Fica  eleito  o  foro  de  Brasília,  Distrito  Federal,  para  dirimir  quaisquer  dúvidas  rela vas  ao
cumprimento do presente Contrato.

Pela CODHAB/DF:

Wellington Luiz de Souza Silva

Diretor Presidente

Pela Contratada:

Pedro Henrique Morais dos Santos

Sócio Administrador

Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS - RG nº
3249628 SESP/DF, Usuário Externo, em 24/07/2019, às 19:14, 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 WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr. 1018-9,
Diretor(a)-Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF, em 25/07/2019,
às 18:49, 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= 25683959 código CRC= F9304C6B.
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