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CONTRATO N ' 053/2017, NOS TERMOS DO

PADRAO N ' 04/2002 QUE EIqTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO

DISTRITO FEDERAL, E A EMPRESA LOCKTEC

CHAVES CARIMBOS E SECURANQA

EIRELI - ME., PARA OS FINS QUE

ESPECIFICA

Processo Ro. 392.002.889/2017

(
Clgusula Primeira - DAS PARTED

Pelo presente instrumento, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB/DF, empresa publica dotada de personalidade

juridica de direito privado, com autorizagao legislativa de criagao dada pda Lei no

CODHAB, Brasilia/DF, neste ato representado por seu Presidente, GILSON PARANHOS,

brasileiro, viOvo, portador da c6dula de identidade n ' 305.776, expedida pda SSP/DF e
inscrito no CPF sob o n ' 119.788.561-72, residente e domiciliado em Brasilia-DF, com

autorizagao da Diretoria Executiva da CODHAB/DF, com delegaQao de competencia
prevista nas Normas de Planejamento, OrQamento, Finangas, Patrim6nio e
Contabilidade do Distrito Federal (Decreto n ' 32.598/2010) doravante denominada
CODHAB/DF. e a empresa LOCKTEC CHAVES CARIMBOS E SEGURANQA EIRELLI -
ME. inscrita no CNPJ/MF sob o n '. 23.043.280/0001-10 com sede na QN 05 CONJ 15,

Lote 30, Loja 01 - Riacho Fundo 1 - Cep: 71.805-415- Brasilia - DF, neste ato
representada por seu Proprietario, MARQUENES BATISTA DE PAULA, brasileiro,
solteiro. residente e domiciliado na QS llCONJ K Casa 10 - Areal- Aguas Claus -
Brasilia - DF . Identidade n ' 1.678.467-SSP/DF e CPF n ' 805.954.641-49, doravante

denominada simplesmente CONTRATADA, conforme Editalde Licitag5o MODALIDADE
PREGAO ELETRONICO N '. 20/2017, realizada de acordo com a Lei n '. l0.520/02 e

8.666/93, a qual se sujeitam as panes contratantes tendo em vista o constante do
Processo Administrativo n ' 392.002.889/2017 - CODHAB resolvem firmar o presente

contrato, mediante as c16usulas e condiQ6es seguintes:

(
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CODHAB Companhia de [)esenvo]vimento
Habitacionaldo Distrito Federal
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Cliusula Segunda - DO PROCEDIMENTO

O presente Contrato obedece aos termos do Edital do Pregao Eletr6nico n ' 20/2017
CODHAB/DF(fls. 88/130), da Proposta defls. 169 e da Lei n ' 13.303/2016.

Cliusula Terceira - D0 0BJETO

integral o presente Termo, independente de transcriQao.

Clgusula Quarta - DA FORMA E REGIME DE EXECUQAO

O contrato seri executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por prego
global, segundo o disposto nos arts. 6' e 10 da Lei n ' 8.666/93.

Cliusula Quinta - DO VALOR

5.1 0 valor total do Contrato 6 de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reals) a ser atendida a
conta de dotaQ6es orQamentarias consignadas no orgamento corrente

- Lei

Orgament6ria n ' 5601, de 30/12/201 5, enq.uanto a parceja remanescente sera custeada
a conta de dotaQ6es a serem alocadas no(s) orgamento(s) seguinte(s). ..
5.2 - Os Contratos celebrados com puzo de vig6ncia superior a doze meses, terio seus
valores. anualmente, reajustados pelo IPCA (induce Oficial do Governo do Distrital), nos
termos do art. 4' do Decreto distritaln ' 36.246/2015.

Cliusula Sexta OA DOTAQA0 0RQAMENTARIA

6.IA despesa correri a conta da seguinte Dotagao Orgament6ria
1- Unidade Orgamentaria: 28209
11- Programa de Trabalho: 16.122.6001.8517.9625
111- Natureza da Despesa: 339039
IV - Fonte de Recursos: 1 00

6.2 0 empenho inicial 6 de R$ 3.000,00 (tr6s mil reais), conforme Nota de Empenho n '
2017NE00705, emitida em 28/08/2017, sob o evento n ' 400091, na modalidade
estimativo.

Cliusula S6tima - DO PAGAMENTO

O pagamento seri feito, de acordo com as Normas de ExecuQao Orgament6ria,
Financeira e Contgbil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentag3o de
Nota Fiscal, liquidada at6 30 (trinta) dias de sua apresentaQio, devidamente atestada
belo Executor do Contrato.

rpfOCtJfbdQr:a
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cliusula Oitava - DO PRAZO DE VIGENCIA

O contrato teri vig6ncia de 12(doze) meses, podendo ser p.rorrogado nos termos do artigo 71
caput, da Lei Federal n ' 13.303/201 6 (Estatuto das Estatais).

cliusula Nona - DAS GARANTIAS

iain Dial HBIE H=?.:===:,£;:r
&:.:i=::lB ::::,'=t::€:*SE'::':hF91T;l:'E2,Sl;!,:LK'-*«;' -. '"
cliusula D6cima - DA RESPONSABILIDADE DA CODHAB

ue a CONTRATADA possa fornecer os
destinando local apropriado para

da
de

CONTRATADA(chaveiro), quando
identificaQao, nas depend6ncias da

ssional e o porte de crachi
de n3o permitir acesso de

de imediato do professional cuja atuagao,
icial e/ou inconveniente a execugao dos

da CONTRATANTE.
CONTRATADA as irregularidades havidas no fornecimento de

dos servigos de chaveiro.
considerado ineficiente, obsoleto, que

ou nio aprovado(s) peta Fiscalizagao.
com especificagao bem clara sobre o tipo de

quantidade e conteOdo, podendo utilizar - se de memos

o fornecimento de chives ou execugao de servigo de
que dever6 conter o de acordo do Fiscal e envi6-la a

das notas fiscais fornecidas pda CONTRATADA, devidamente
aceite do usu6rio final do que realmente foi fornecido ou

escrito. a CONTRATADA a ocorr6ncia de eventuais imperfeig6es
lidade ocorrida na execug3o dos servigos, diligenciando para que

ou falhas apontadas sejam plenamente corrigidas, fixando puzo para

r, por escrito, a CONTRATADA da aplicag5o de eventuais penalidades
Garantindo-the o direito ao contradit6rio e a ampla defesa.
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CODHAB Companhia de I)esenvolvimento
Hatlitacional do Distrito Federal
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Clgusula D6cima Primeira
CONTRATADA

DAS 0BRIGAQ6ES E RESPONSABILIDADES DA

11.1- A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

liRIHIB:l l::ll; olli:l HHl:;T.:l=:.:ll" ":
11.2 - Constitui obrigagao da Contratada o pagamento dos sa16rios e demais encargos

decorrentes da preda reao de servigo.usi,amente pelos danos causados por seus agentes

11:1 ElilFF Rll: I Tll .:::;\!'.:::Tnu
ll:lnlSlilHHR:;'B===;=,$memos eletr6nicos, ou sega, fax

azo miximo de 48 (quarenta e

oito) horasnter estrutura de atendimento em Brasilia - DF. para fiel cumprimento do
contrato, principalmente no que diz respeito a troca de produtos imperfeitos.
ll.i Utilizar material resistente e de qualidade comprovada no mercaao no

:$$1iHlb:i:! :: i ::: ::=:!
pda CONTRATANTE e respectiva CONTRATADA.
11.9 - Justificar. no documento pr6prio fornecido pda CONTRATANTE, a razio do n3o
fornecimento de chaves ou pda n5o execugao de servigos de chaveiro.
11.10 - Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigag6es assumidas, todas as condig6es de habilitaQao e qualificaQao exigidas no
procedimento licitat6rio.
1111- Refazer qualquer trabalho n3o aceito pda FiscalizaQao e/ou usu6rio final.
1 1 .12 - Deveri informar a CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, o nome e o

atendimento.
11.13 - Dar ci6ncia a CONTRATANTE por meio do Gestor/Fiscal de contrato,
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execuQao do
servlgo.
11.14 - Promover. se for o caso, fora do hor6rio normal de expediente, a execuQ6o dos
servigos inadiiveis ou que possam provocar prejufzos e/ou danos aos bens da
CONTRATANTE.

11.15 - E expressamente proibida a contratagao de servidor pertencente ao Quadro de
Pessoal do Governo do Distrito Federal, suas autarquias, empresas, ag6ncias e entidades
vinculadas ou outta terceirizada CONTRATADA, mesmo havendo compatibilidade de

11.16 - E expressamente proibida a veiculaQao de publicldade acerca da prestagao dos
/'''€€ddc?\servigos a que se refere o contrato ou qualquer informaQao sobre a prestagao de
?sfl:;.Hs 'jserviWos contratados, salvo se houver pr6via autorizaQao escrita da CONTRATANTE. .x
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deimediatoas solicitag6es/reclama96es. . . . A i ria a.mail
11.21- Mantel enderego eletr6nico (caixa postal) para collebpuilue--u-a "-a Q ''-"-''

Cliusula D6cima Segunda - DA ALTERAgAO CONTRATUAL

12.1 Toda e qualquer alteragao deveri ser processada mediante a celebragao de Termo
Aditivo. com amparo na Lei n ' 13.303/201 6, e no que couber, art. 65 da Lei n '. 8.666/93,

1=: =ZIEl!:=hl; . l:lliEll=TR:, ll
aditamento.

Cliusula D6cima Terceira DAS PENALIDADES

13.1.1 - caso a contratada n3o cumpra integralmente as
garantida a pr6via defesa, estar6
Decreto no 26.851, de 30/05/2006,
alterado pecos Decretos n's 26.993/2006, de 1 2/07/2006, 27
Decreto no 35.831/201 4:
1 - advert6ncia;
11 - multa=

111- suspensao temporaria de participaQao em licitagao, e
a Administragao do Distrito Federal, por puzo ndo superior a
segundo a natureza e a gravidade da falta
a) para a licitante e/ou contratada que.
proposta, ngo celebrar o contrato, deixar de entregar ou
exigida para o certame, ensejar o retardamento da
de modo inld6neo ou cometer fraude fiscall a
superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada sera
de Cadastro de Fornecedores, sem prejuizo das multas previstas em
e das demais cominaQ6es legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida;
IV - declaraQao de inidoneidade para licltar ou contratar com a AdministraQao POblica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou at6 que sega
reabilitaQao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
sempre que a contratada ressarcir a Administragao pecos prejuizos resultantes e ap6s
decorrido o puzo da sanQ3o aplicada com base no inciso anterior.
13.1.2 - As sanQ6es previstas nos incisos 1, 111 e IV do subitem anterior poderao ser

\aplicadas juntamente com a do inciso 11, facultada a defesa pr6via do interessado, no
:frespectivo processo, no puzo de 5 (cinco) dias Oteis.
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obrigag6es ora assumidas
is seguintes sanQ6es em conformidade com osujeita

DODF n ' 103. de 31/05/2006, Pg. 05/07oublicado no
069/2006. de 14/08/2006 e

( impedimento de contratar com
2 (dots) anos, e dosada

cometicla
convocada dentro do puzo de validade de sua

apresentar documentagao falsa
execugao do seu objeto, comportar-se

penalidade sera aplicada por puzo nio
descredenciada do Sistema

edital e no contrato

promovtaa a
concedida
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13.2 - Da Advert6ncia o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada

lIllIE:R$B 11 H$ 1HJllls:-:,==:h.;..::=::--;-'' '
11 - pelo ordenador de despesas do 6rgao contratante se o descumprimento da obrigagao
ocorrer na fase de execuQao contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de
empenho ou assinar o contrato.

]:":= =E,5::;:: : :::i£ :=':.1=T.7=i':;*Hli :l? :U$:' S:

11 f$il$H#Hh: n :
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montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso! em canter excepcional, e a
crit6rio do 6rgao contratante, quando o atraso ultrapassar 30. (trinta) dias, nio podendo
ultrapassar o valor prevlsto para o inadimplemento completo da obrigaQao contratadal
iii':'i;'iciico p'l ' centos sob '' ' "'lo. total do cont,at'/n'ta d ' 'mp'phf '. :.p ''
descumprlmentodo puzo de entrega, sem prejuizo da aplicaQao do disposto nos inclsos
I e ll deste subiteml
IV - 15%(quinze por cento) em caso de recuse injustificada do adjudicat6rio em assinar o
contrato ou ret irar o instrumento equivalente. dentro do puzo estabelecido pda
Administragao, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusio do
servigo, ou rescis3o do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V- at6 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer c16usula do contrato, exceto puzo de entrega.
13.3.2 - A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art.
65, S 8', da Lei n ' 8.666/93 e sera executada ap6s regular processo administrativo,
oferecido a contratada a oportunidade de defesa pr6via, no puzo de 05 (cinco) dias
Oteis. a contar do recebimento da notificagao, nos termos do $ 3o do art. 86 da Lei n '
8.666/93, observada a seguinte ordem:
1- mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contratol
11- mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratadal e
111- mediante procedimento administrativo ou judicialde execugao.
13.3.3 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantla prestada, a16m da perda
desta, responders a contratada pda sua diferenQa, devidamente atualizada pelo Indice
Gerd de Pregos Mercado (IGP-M) ou equivalente, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pda Administragao ou cobrados judicialmente.
13.3.4 - O atraso, para efeito de c61culo de multa. sera contado em dias corridos, a partir
do dia seguinte ao do vencimento do puzo de entrega ou execugao do contrato, se dia

j:='j;;qe expediente normal na repartiQao interessada, ou no primeiro dia Otil seguinte.
.:;%tb. r9.3.5 - Em despacho, com fundamentaQao sum6ria, podera ser relevado:
ci5'...@,I } o atraso n3o superior a 5 (cinco) dias; e
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11 - a execuQao de multa culo montante sega inferior ao dos respectivos custos de

cobranga. lta podera ser aplicada cumulativamente com outras .sanQ6es, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do suDitem ia.i.z e

E:l.:gl:Eiha=piEa no inciso IV do subitem 13.3.1 n3o se aplica nas
nio ensejam penalidades.

i13il : l: ;;Hi£R '
contratada no Cadastro

de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n ' 25.966, de 23 de junho de
2005. e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo
com os prazos a segulr:

1 - por at6 30 (trinta) dias, quando, vencido o p.razo. de advert6ncia, emitida pda

l:RH$ XI %R1l£lER'Ta;! : x*::'£l:
provis6ria, ou, em original ou c6pia autenticada. de forma definitival . .
111- por at6 12(doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregao, convocaaa aerlllu
do puzo de validade de sua proposta, nio celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execuQao do seu objeto, falhar ou fraudar na execugao do contrato; e
IV - por at6 24(vinte e quatro) meses, quando a licitante:

( a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitaQ6es,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicagao do objeto
da licitaQaol
b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitaQao;
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e ngo efetuar o pagamentol
13.4.2 - S3o competentes para aplicar a penalidade de suspensao:
1 - a CODHAB, quando o descumprimento da obrigaggo ocorrer no imbito do
procedimento licitat6rio; e
11 - o ordenador de despesas do 6rgao contratante, se o descumprimento da obrigaQao
ocorrer na fase de execug3o contratual, entendida desde a recusa em retirar a nora de
empenho ou assinar o contrato.
13.4.3 - A penalidade de suspens3o sera publicada no Di6rio Oficialdo Distrito Federal.
13.4.4 - O puzo previsto no inciso IV poder6 ser aumentado para at6 05 (cinco) anos,
quando as condutas ali previstas forem praticadas no 6mbito dos procedimentos
derivados dos preg6es.

l3.5 - Da Declaragao de Inidoneidade
A declaraQao de inidoneidade sera3.5.1

rautoridade equivalente do 6rgao de origem, a v
SCS Q.6 Blood A Lobes 1 3
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roto Federal, e a AdministraQao

lli $:: ::11 i1l;=ll.!i
R$igliER Bill-:l in: =g ':
11. declaraQao de inidoneidade, nos termos do subitem 13.o;
111- aplicam-se a este subitem as disposiQ6es do subitem 13.4.3 e 13.4.4.

13.6.2 - As sanQ6es previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderao tamb6m ser aplicadas is
empresas ou profissionais que, em Fazio dos contratos regidos pdas Leis Federais nos
8.666, de 1993 ou l0.520, de 2002:

1- tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por memos dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributosl
11 - tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao; e
111 - demonstrarem n3o possuir idoneidade para contratar com a AdministraQao, em
virtude de atos ilicitos praticados.

1 3.7 - Do Direito de Defesa
r' 13.7.1 - E facultado a interessada interpor recurso contra a aplicagao das penas de
\' advert6ncia, suspensao tempor6ria ou de multa, no puzo de 05 (cinco) dias Oteis, a

contar da ci6ncia da respectiva notificaQao.
13.7.2 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por interm6dio da que praticou o
ato recorrido, a qual poder6 reconsiderar sua decisao, no puzo de 05 (cinco) dias Oteis,
ou. nesse mesmo puzo, faze-1o subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decis3o ser proferida dentro do puzo de 05 (cinco) dias Oteis, contado do recebimento
do recurso, sob pena de responsabilidade.
13.7.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capitulo, excluir-se-g o dia do
infcio e incluir-se-d o do vencimento, e considerar-se-io os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contr6riol
13.7.4 - Assegurado o direito a defesa pr6via e ao contradit6rio, e ap6s o exaurimento da
fase recursal, a aplicagao da sangao sera formalizada por despacho motivado, cujo
extrato deveri ser publicado no Di6rio Oficialdo Distrito Federal, devendo constar:
1- a origem e o nOmero do processo em que foi proferido o despachol
11- o puzo do impedimento para licitar e contratar;

;;'=ql- o fundamento legalda sangao aplicadale/C
xBad%' lq - o nome ou a razio social do punido, com o nOmero de sua inscrig3o no Cadastro dd

. ''cpo*.:.a$3R$ceita Federal.
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65, S8', da Lei n ' 8.666, de 1993.

llilill izg : : 6rico cadastral da empresa.
lados ap6s o decurso do puzo do ato

que as aplicou.

iiliH IWRi: : :?i: ni :
descumprimento das obrigag6es licitat6rias e/ou contratuais.

13.10-Disposig6esComplementares . . . . , -. ...:
13.10.1- As sang6es previstas nos subitens 13.2, 1 3.3 e 13.4 do presente capitulo servo
aplicadas pelo ordenador de despesas do 6rgao contratante.
13.10.2 - Os prazos referidos neste capitulo s6 se iniciam e vencem em dia de
expediente no 6rgao ou na entidade.

Cliusula D6cima Quarta - DA RESCISAO AMIGAVEL
O Contrato podera ser rescindido amigavelmente, ou seja. de comum acordo, bastando.
para tanto, manifestagao escrita de uma das panes, com anteced6ncia minima de 60
(sessenta) dias, sem interrupQao do curso normalda execuQ3o do Contrato

Cliusula D6cima Quinta - DA RESCISAO
O Contrato podera ser rescindido por ato unilateral da Administragao, reduzido a termo
no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da
Lei n ' 8.666/93, sujeitando-se a Contratada ds consequ6ncias determinadas pelo art. 80
desse diploma legal, sem prejuizo das demais sanQ6es cabiveis.

Cliusula D6cima Sexta - DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA
Os d6bitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou n3o do ajuste,
servo inscritos em Dfvida Ativa e cobrados mediante execugao na forma da legislagao
pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisio unilateraldo Contrato.

Cliusula D6cima S6tima - DO EXECUTOR

A CODHAB/DF designard um executor ou comiss3o executora deste contrato com a
incumb6ncia de supervisionar, fiscalizar e acompanhar sua execuQ3o, na forma do artigo
67 da Lei n '. 8.666/93. Esta supervis3o n3o exime a CONTRATADA da total

/j@;j:'\responsabilidade pda perfeita execugao dos servigos.
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C16usula D6cima Oitava - PUBLICAQAO E REGISTRO

Cliusula D6cima Nona - DO CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL N ' 34.031/2012

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupgao, pelo telefone 0800-6449060 (Decreto n ' 34.031, de 12 de dezembro de 2012).
(Parecer n ' 330/2014-PROCAD/PGDF)

Cliusula Vig6sima - DO CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL N ' 5.061/201 3

E expressamente proibido o uso de m3o de obra infantil, nos termos da Lei Distrital n '
5.061 de 08 de margo de 2013.

Cliusula Vig6sima Primeira- DO FORO
Fica eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dOvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato.

Brasilia, 3=1 de a. de 2017
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