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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP N° 001/2018 – CODHAB/DF 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MAIOR DESCONTO 
REGIME DE EXECUÇÃO: MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA ALIQUOTA MÉDIA 
PROCESSO No: 392.004.489/2017 
INTERESSADO: CODHAB 
UASG: 925992 
 
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: Valor médio da aliquota: 0,0334 para 97.436 
asseguráveis.  
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Cobertura de 
Seguro Habitacional para sinistros de Morte, Invalidez Permanente e Danos Físicos para os 
futuros mutuários de unidades habitacionais, relacionados no  Anexo I do Edital. 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:  às 09:59 horas do dia 15/01/2018 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10:00 horas do dia 15/01/2018 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  às 10:00 horas do dia 15/01/2018. 
 
LOCAL: Quadra 06, Bloco “A”, Lotes 12/13, 6º Andar, Sala de Reuniões – Setor Comercial Sul. 
CEP: 70.036-918 – Brasília/DF 
 
EMAIL:  licitacoes@codhab.df.gov.br 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO PRESENCIAL 

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, torna público, para 
o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA ALÍQUOTA MÉDIA, para contratação 
de 2 (duas) empresas pelo objeto especificado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
O presente certame será regido pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Lei nº 5.980, de 18/08/2017, 
Lei Distrital nº 5.061 de 08/03/2013, Decreto nº 3.722, de 09/01/2011, Decreto nº 3.555 de 
08/08/2000, Decreto nº 8.538 de 06/10/2015, do Decreto Distrital nº 26.851 de 
30/05/2006,Decreto nº 27.069 de 14/08/2006, Decreto Distrital nº 33.880 de 28/08/2012, da Lei 
Complementar nº123, de 14/12/2006, Lei nº 8.692/93, Resolução nº 3.811 do Banco Central, MP 
nº 2.197-43/01 e Lei 11.977/09, Decreto Distrital nº 36.519/15, e subsidiariamente, os 
dispositivos da Lei nº 13.303/2016 e, no que couber, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.  
Os trabalhos serão conduzidos pelo servidor Fábio Castelo Branco Cordeiro da Rocha, designado 
Pregoeiro por intermédio da Resolução nº 100.000.260/2017, de 14 de agosto de 2017, publicada 
no DODF nº 157 de 16 de agosto de 2017, e auxiliado pela equipe de apoio, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para a página eletrônica: 
www.codhab.df.gov.br, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo 
licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade 
da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; dirigir a etapa de 
lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, 
encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indica o vencedor do 
certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 
O Edital estará disponível no endereço eletrônico  www.codhab.df.gov.br. 
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OBJETO 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Cobertura de Seguro 
Habitacional para sinistros de Morte, Invalidez Permanente e Danos Físicos para os futuros 
mutuários de unidades habitacionais, relacionados no  Anexo I que integram a este Edital e 
todos os seus Anexos. 
 

1. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1.1. Para impugnar o presente Edital qualquer licitante poderá fazê-lo até 2 (dois) dias úteis que 
antecederem a abertura da sessão publica, via e-mail licitacoes@codhab.df.gov.br, cabendo ao 
Pregoeiro decidir sobre a petição conforme disposto no art. 12 do Decreto nº 3.555/2000. 

1.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, conforme § 1º, art. 12 
do Decreto n.º 3.555/2000. 
1.1.2. Acolhida à impugnação, será definida e publicada nova data para realização do 
certame somente se houver alteração no tocante à formulação da proposta de preços. 

1.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro, até dois dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, na forma 
eletrônica via e-mail licitacoes@codhab.df.gov.br, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição. 

1.2.1. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por meio do 
sítio eletrônico http://www.codhab.df.gov.br, no link correspondente a editais, ficando todos 
os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo 
Pregoeiro. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto 
desta licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital. 

2.1.1. Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, nos termos do § 1º, art. 1º do Decreto 3.722, de 09 de janeiro de 2001, publicado no 
D.O.U. de 10 de janeiro de 2001 e art. 4° do Decreto Distrital n° 23.546/03, desde que atendido 
o disposto nos subitens 7.1.1 a 7.1.4 deste Edital; 
2.1.2. Que não estejam cadastradas no SICAF ou que estiverem com seus cadastramentos 
vencidos, desde que atendidas às exigências do subitem 5.1 do edital. 

2.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 
proponentes às condições deste Edital. 
2.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato 
dela decorrente: 

Art. 37.  A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão informar os dados 
relativos às sanções por elas aplicadas aos contratados, nos termos definidos no art. 83, de 
forma a manter atualizado o cadastro de empresas inidôneas de que trata o art. 23 da Lei 
no 12.846, de 1o de agosto de 2013.  

§ 1o  O fornecedor incluído no cadastro referido no caput não poderá disputar licitação ou 
participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.  
§ 2o  Serão excluídos do cadastro referido no caput, a qualquer tempo, fornecedores que 
demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles 
promovida.  

Art. 38.  Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública 
ou sociedade de economia mista a empresa:  

I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social 
seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista 
contratante;  

http://www.codhab.df.gov.br/
mailto:licitacoes@codhab.df.gov.br
mailto:licitacoes@codhab.df.gov.br
http://www.codhab.df.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art23
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art23


SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 71988-001 
Presidência: (61) 3214-1878 

www.codhab.df.gov.br 

 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                               PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS  No  001/2018 – CODHAB/DF 

 

II - suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;  
III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade 
federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, 
enquanto perdurarem os efeitos da sanção;  
IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 
inidônea;  
V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;  
VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  
VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida 
ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  
VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de 
mesma natureza, de empresa declarada inidônea.  
Parágrafo único.  Aplica-se a vedação prevista no caput:  

I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à 
participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;  
II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  

a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;  
b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições 
envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;  
c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia 
mista esteja vinculada.  

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão 
ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia 
mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses. 

2.4. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem no país, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, 
Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como as que estejam punidas com suspensão do 
direito de licitar ou contratar com o Distrito Federal, com os demais Estados e seus Municípios e 
bem como com a União. 
2.5. Empresas que estejam temporariamente suspensas de participar de licitação ou de 
contratar com a Companhia de Desenvolvilmento Habitacional do Distrito Federal – 
CODHAB/DF, em qualquer órgão ou entidade, seja federal, estadual, distrital ou municipal, da 
Administração Pública direta ou indireta. (Parecer nº 202/2011 – PROCAD/PGDF) 
2.6. Pessoas físicas não empresárias. 
2.7. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  
2.8. O autor do Termo de Referência, Projeto Básico ou executivo, por pessoa física ou jurídica. 
2.9. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Termo de 
Referência, ou do Termo de Referência ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado. 
2.10. É vedada a pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção 
seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da 
administração pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de 
confiança por meio de: (Decreto nº 32.751/11, art. 8º) 

I - contrato de serviço terceirizado;  
II - contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens;  
III - convênios e os instrumentos equivalentes. 
2.10.1. A vedação estende-se às uniões homoafetivas (Decreto n°32.751/11, art. 3°, § 3°). 

2.11. É vedado o uso de mão de obra infantil, nos termos da Lei nº 5.061, de 08 de março de 
2013. 
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2.12. Empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas. 
2.13. Nos termos da lei 13.303/2016 estão impedidos de participar: 

I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja 
diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;  
II - suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;  
III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a 
que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os 
efeitos da sanção;  
IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;  
V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;  
VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida 
ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  
VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  
VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de 
mesma natureza, de empresa declarada inidônea.  
IX - Art. 2°, inciso III da Resolução 3811 BACEN,  pelo menos uma das seguradoras não seja 
empresa controlada ou coligada nem pertença ao mesmo conglomerado econômico-financeiro do 
estipulante. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente. 
3.2. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de propostas, lances verbais e 
praticar todos os atos neste Pregão (artigo 4º, inciso VI, da Lei n.º 10.520/2002). 

3.2.1. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração e/ou 
particular com firma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para 
praticar todos os atos inerentes ao certame, em nome do proponente e acompanhada de 
documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.  

3.2.1.1. Em sendo instrumento público de procuração, fica dispensada a verificação dos 
documentos que comprovem os poderes do outorgante. 

3.2.2. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 
deverá apresentar o respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.3. Na ocasião do credenciamento, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão 
participar desta licitação em condições diferenciadas, devendo para isso, DECLARAR, para fins 
legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 
microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 
de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, que estão aptas a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos seus artigos 42 a 49 e que não se enquadram nas 
situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 
 

4. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

4.1. Na data, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital ou no primeiro dia útil 
subseqüente, na hipótese de não haver expediente nessa data, em sessão pública dirigida pelo 
pregoeiro, serão recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e documentação de 
habilitação. 

http://www.codhab.df.gov.br/
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4.2. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão entregar ao Pregoeiro, em 
envelopes separados e fechados, não transparentes, a "PROPOSTA" e a “DOCUMENTAÇÃO”, 
contendo na parte externa o número do Edital, o nome da empresa, o local, a data e a hora da 
realização do certame. 
 
a) ENVELOPE 01 - DOCUMENTAÇÃO 
Número do Pregão 
Razão Social da empresa licitante 
Data, Horário e Local da Abertura; 

b) ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇO 
Número do Pregão 
Razão Social da empresa licitante 
Data, Horário e Local da Abertura. 

 
4.3. Após a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes. 
4.4. Aberta à sessão serão prestados esclarecimentos sobre a condução do procedimento aos 
participantes do certame. 
4.5. O Pregoeiro procederá a imediata abertura e a verificação da conformidade das propostas 
com os requisitos estabelecidos no Edital. 
4.6. No julgamento das propostas será adotado o critério de MAIOR DESCONTO PERCENTUAL 
DA ALIQUOTA MÉDIA, observados os prazos máximos para entrega, as especificações técnicas 
e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições estabelecidas neste 
Edital. 
4.7. O Pregoeiro poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos 
internos e externos, bem como aos órgãos requisitantes do serviço objeto deste Pregão, a fim 
de obter parecer que possibilite melhor julgamento das especificações dos produtos cotados, 
definindo nova data para continuidade da sessão licitatória. 
4.8. Durante o julgamento será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os 
requisitos estabelecidos no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem 
em desacordo. 
4.9. A desclassificação da proposta da licitante importa na preclusão do seu direito de participar 
da fase de lances verbais. 
4.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem desconto/preços globais ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 
4.11. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 
4.12. Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente 
inexequíveis, assim entendidos: 

I – Preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço estimado 
constante deste Ato Convocatório/Anexo; 
II – Inexequíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, 
quando o licitante será convocado para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, se 
não demonstrado, será desclassificado. 

4.13. Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos 
preços oficiais ou estimados pela CODHAB. O desrespeito a essa regra levará os itens/lotes a 
serem considerados fracassados, caso não se obtenha êxito com a negociação a ser solicitada, 
seguindo a ordem de classificação. 
4.14. Será identificada pelo Pregoeiro a proposta de menor preço, o qual classificará as demais 
em ordem crescente até 10 % (dez por cento) inferior em relação à de maior desconto e 
desclassificará as propostas que não atenderem às exigências do edital. 
4.15. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas nos subitens 4.6 e 
4.7, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), 
para que seus autores ofereçam lances verbais, quaisquer que sejam os preços neste caso os 
maiores descontos oferecidos nas propostas escritas. 
4.16. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço. 
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4.16.1. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
Pregoeiro, ficará excluída dessa etapa e será mantido o seu último preço apresentado para 
efeito de ordenação das propostas. 

4.17. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades constantes do item 9 deste Edital. 
4.18. Encerrada a etapa competitiva, serão ordenadas as ofertas exclusivamente pelo critério de 
MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA ALIQUOTA MÉDIA. 
4.19. Não havendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente 
com o licitante para que seja obtido melhor preço. 
4.20. Ocorrendo empate nas condições estabelecidas no art. 44 da Lei Complementar nº 
123/2006 e seus incisos, será assegurada, como critério de desempate, preferência para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
4.21. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e ao valor, das duas melhores 
classificadas, decidindo motivadamente a respeito. 
4.22. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelos 
licitantes que a tiverem formuladas. 
4.23. Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias, será declarado os proponentes 
vencedores, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentaram proposta. 

4.23.1. A adjudicação será realizada pelo MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA ALIQUOTA 
MÉDIA  das duas licitantes vencedoras do certame, em acordo com o  Art. 2º  Resolução nº 
3.811 BACEN . 

4.24. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta aceita, sendo os respectivos proponentes declarados vencedores e a eles adjudicado o 
objeto, podendo o pregoeiro negociar com o mesmo para que seja obtido melhor preço. 

4.24.1. Nas situações previstas no subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 
com os proponentes para que seja obtido preço melhor. 

4.25. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 
representantes presentes. 
4.26. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
Edital e seus Anexos, a proposta será desclassificada. 
 

5. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

5.1. Conforme § 1º do art. 43 da Lei Complementar 123/2006, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno 
porte, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, 
de certidão negativa. 

5.1.1. A não-regularização da documentação, dentro do prazo concedido, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 9 deste edital, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

5.2. Por força do que dispõe o artigo 44 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 
2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, terão tratamento diferenciado e 
favorecido, observados as seguintes regras: 

5.2.1. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º do artigo 44 da 
Lei Complementar nº 123/06 será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 
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5.2.2. Para efeito do disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06, ocorrendo o 
empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

5.2.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
5.2.2.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do inciso I do caput do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas 
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei 
Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
5.2.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre em situação de empate, será efetuado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

5.2.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no “caput” do artigo 45 da Lei 
Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 

5.2.3.1. O disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
5.2.3.2. No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa 
de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos por item e/ou lote em situação de empate, sob pena de 
preclusão do direito. 
 

6. DA ADESÃO DE OUTROS ORGÃOS 

6.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 
6.2. Considerando o reduzido quadro de servidores lotados na Comissão permanente de 
licitação desta Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, 
a aceitação de outros participantes, além dos que já fazem parte do planejamento deste 
certame, poderia acarretar em lesão ao princípio da eficiência, pois em decorrência da 
complexidade e acúmulo de serviços que poderia ser gerado pela CPL/CODHAB – DF no 
gerenciamento da ata,  poderia ter prejuízo na execução e bom andamento dos serviços 
inerentes à mesma. Justifica-se assim a opção de não admitir adesão à ata de registro de 
preços decorrente desta licitação. 
 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. A proposta deverá ser datilografada ou digitada em computador, no idioma português do 
Brasil, e apresentada sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas devem 
estar preferencialmente numeradas e rubricadas, e a última deverá ser assinada pelo 
representante legal da licitante, devendo constar: 

a) Nome da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito 
Federal; 
b) A proposta da empresa deve estar em papel timbrado, datada, assinada, com a 
especificação em conformidade com o solicitado, contendo indicação de todos os 
percenturais/aliquotas das faixas etárias dos serviços cotados, com descrição clara, de forma 
a demonstrar que atendem as especificações constantes no Anexo I deste Edital; 
c) Conter percentual unitário ( 4 casas decimais ) e total ( 4 casas decimais ) para cada item e 
valor médio total da proposta ( 4 casas decimais ), especificados no Anexo I.a deste Edital, 
expresso em algarismo e por extenso, em moeda nacional, que deverão incluir todos os 
tributos, taxas, materiais para execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e 
quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto deste Pregão. Havendo divergência 
entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por extenso, devendo  estar 
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inclusos nos preços finais todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e 
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 
d) Conter declaração de que irá executar os serviços de acordo com as exigências e condições 
estabelecidas no Termo de Referência constante do anexo I deste edital.  
e) Declarar que tomou ciência da descrição dos serviços  constante do Termo de Referência – 
Anexo I do Edital , e que atenderá a todas as especificações técnicas constantes do Anexo I do 
edital; 
f) Conter declaração que tomou ciência que  para efeito de contrato o valor percentual do 
laudo de seguro dos imóveis, será calculado após aplicação do desconto, conforme 
estabelecido no item 17 do Termo de Referência – anexo I do Edital. 

I – Na composição dos preços os licitantes deveram apresentar discriminadamente as 
parcelas relativas aos serviços; 
II – Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade 
os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 
III – Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da 
expressão “verba” ou de unidades genéricas. 
IV – Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive 
em forma percentual; 
V – Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de 
materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, 
compatível com a natureza do objeto; 
VI – As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 
estabelecidos na legislação tributária; 
VII – Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda 
de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser 
incluídos no BDI, nos termos do artigo 9º, II, do Decreto 7.983, de 2013; 

g) Conter as especificações técnicas claras e detalhadas dos serviços de forma a demonstrar 
que atendem plenamente ao Anexo I deste Edital. 
h) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua apresentação. 
i) Conter prazo para inicio do serviço de acordo com o constante no Termo de Referência, 
Anexo I deste Edital, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 
j) Conter declaração de ciência do prazo de execução de acordo com o constante no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital. 

7.2. Caso os prazos de que trata o item 6.1 não estejam expressamente indicados na proposta, 
os mesmos serão considerados como se nela estivessem, quando não consignar prazos 
divergentes dos definidos neste edital. 
7.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a prazo e especificações dos serviços ofertado ou qualquer condição que importe 
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a 
sanar evidentes erros formais. 
7.4. Se na proposta a especificação estiver incompleta, esta será considerada igual à exigida no 
presente Edital, obrigando-se o proponente a executar os serviços de forma que atenda 
plenamente às condições deste Edital. 
7.5. Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos 
percentuais oficiais ou estimados pela CODHAB/DF, tanto para os itens quanto para os 
respectivos lotes. O desrespeito a essa regra levará o objeto a ser considerado fracassado, caso 
não se obtenha êxito com a negociação a ser solicitada, seguindo a ordem de classificação. 
7.6. Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da 
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço 
ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da 
contratação. 
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8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Para habilitarem-se na presente licitação as empresas deverão apresentar as 
documentações relacionadas abaixo: 

8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
II – Prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; e 
III – Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado 
na Junta Comercial para comprovação do ramo de atividade e do capital social, quando for o 
caso. 

 
8.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

I – Comprovação de aptidão, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade 
Técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
para a qual a empresa tenha desempenhado atividade pertinente e compatível (seguradora 
imobiliária) em características e prazos com o objeto desta licitação; 
II – Demais diretrizes quanto a habilitação técnica das licitantes devem atender ao disposto no 
item 28 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
III - Comprovação de Registro na SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, por meio 
eletrônico/via internet, da sede da empresa licitante, dentro do prazo de validade. 

 
8.1.3.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

I – Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso 
de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas às certidões de cada 
um dos distribuidores; 
II – Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena atividade, que 
poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br; 
III – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. 

a) As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por 
balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 
b) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) 
e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes 
fórmulas: 

 
          ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG = --------------------------------------------------------------------------------------------- 
          PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 
ATIVO CIRCULANTE 

LC = ----------------------------------------------------------------------------- 
PASSIVO CIRCULANTE 

 
   ATIVO TOTAL 

SG = -------------------------------------------------------------------------------------------- 
          PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
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c) A licitante que apresentar resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices 
acima, deverá comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 
valor total estimado para o item cotado constante do Anexo I, que deverá recair sobre o 
montante dos itens que pretenda concorrer. A comprovação deverá ser feita relativamente à 
data da apresentação da documentação, pelo balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis do último exercício social ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social. (conforme Decisão nº 5876/2010-TCDF) 

8.1.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
I – Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, em plena validade, para as empresas com 
sede ou domicílio fora do Distrito Federal, que poderá ser obtida através do site 
www.fazenda.df.gov.br; 
II – Certidão Negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de Débitos Relativos 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; 
III – Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante 
certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, 
conforme preconizado no artigo 1º do Decreto n.º 6.106/2007; 
IV – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital da sede do 
licitante; 
V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, 
devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990. 
VI – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva com Efeitos de Negativa, 
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br), em cumprimento à Lei nº 
12.440/2011, visando a comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho. 
VII – Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) 
anos para a realização de trabalhos ou aquisição de bens conforme disposto nos termos da Lei 
Distrital nº 5.061/2013. 

8.2. Declarar, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação; 
8.3. É OBRIGATÓRIO às empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal apresentar 
Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, em plena validade, conforme dispõe o 
subitem 7.1.4 inciso I, do Edital. 
8.4. As empresas cadastradas e habilitadas parcialmente no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF deverão apresentar somente os documentos elencados nos 
subitens 7.1.2 e inciso VI do 7.1.4, deste Edital. 

8.4.1. A habilitação fica condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como 
da validade dos documentos cadastrais e de habilitação parcial por meio de consulta “on-line” 
ao SICAF, no ato da abertura do certame, que será impressa sob forma de “Declaração de 
Situação”, que instruirá o processo, nos termos dos art. 58 da Lei 13.303/2016, do artigo 3º do 
Decreto n.º 3.722/2001 e da Instrução Normativa - SLTI Nº 02, de 11 de outubro de 2010, 
alterada pela Instrução Normativa - SLTI Nº 1, de 10 de fevereiro de 2012; 

8.5. A empresa cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do 
Fornecedor”, impresso na reunião de abertura, algum documento com validade vencida, deverá 
encaminhar o respectivo documento, em plena validade, a fim de comprovar a regularidade do 
mesmo. 
8.6. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou mediante cotejo das cópias com os 
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originais pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou publicação em órgão de imprensa 
oficial. 
8.7. Em nenhuma hipótese será aceito protocolo de entrega em substituição aos documentos 
relacionados neste Edital e nem documento com prazo de validade vencido.  
8.8. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da 
matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser 
fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.  
8.9. Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento 
comercial, industrial e de prestação de serviços da empresa. 
8.10. Quando o documento e/ou certidões apresentadas não informarem a sua validade deverão 
estar datados dos últimos 90 (noventa) dias, exceto as certidões de comprovação de aptidão 
técnica e Certidão de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial. 
 

9. DO PREÇO 

9.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou  inferior ao de mercado, identificado nos preços 
unitários estimados no Anexo I do Edital (Termo de Referência), na data da apresentação da 
proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota 
Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 
9.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à execução do objeto 
desta licitação. 
9.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, 
admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômica – financeira inicial da ata, 
nos temos da legislação que rege a matéria. 
9.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência do registro, 
admitida à revisão quando houver desequilíbrio da equação financeira inicial da ATA, a teor da 
legislação de regência. 
 

10. DA VALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. O registro formalizado na ata a ser firmada entre a CODHAB e a(s) empresa(s) que 
apresentar(em) a(s) proposta(s) classificada(s) em primeiro e segundo lugares no presente 
certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação. 
10.2. Durante o prazo de validade do registro de preços a CODHAB não ficará obrigada a 
comprar os produtos/serviços do objeto deste pregão exclusivamente pelo sistema de registro 
de preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de aquisição quanto julgar 
conveniente, desde que obedecida à legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições. 

10.2.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quanto a CODHAB optar pela aquisição por meio legalmente permitido 
e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado. 
10.2.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de 
mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, 
sendo que serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que 
forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela CODHAB. 
10.2.3. Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior a média dos preços de 
mercado, o gerenciador solicitará aos fornecedores, mediante correspondência, redução do 
preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior. 
10.2.4. Caso os fornecedores não concordem em reduzir o preço, será liberado do 
compromisso assumido, e o gerenciador da ata deverá convocar, os demais fornecedores 
visando igual oportunidade de negociação. 

10.3. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens anteriores, o 
gerenciador procederá à revogação da ata, promovendo a compra por outros meios licitatórios. 
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11. DO RECURSO  

11.1. Declarado os vencedores, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, para 
apresentação das razões do recurso, em atendimento ao disposto no inciso XVII, art. 11 do 
Decreto nº 3.555, de 2000. 

11.1.1. A apresentação das contrarazões dos demais licitantes ocorrerá no prazo de até 3 (três) 
dias úteis após o prazo do recorrente. 
11.1.2. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita 
ao final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer. 

11.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
11.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na CPL da 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, no Setor Comercial 
Sul, Quadra 06, lotes 12/13, bloco “A”, 6º Andar, CEP: 71988-001 Brasília-DF. 
11.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento 
da sessão deste Pregão, implicará decadência do direito da licitante, podendo o Pregoeiro 
adjudicar o objeto às vencedoras. 
11.5. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar, instruir e decidir os recursos impetrados contra 
suas decisões, e, em mantendo a decisão, submeter ao Diretor-presidente da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB a decisão final. 
11.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
 

12. DAS PENALIDADES 

12.1. Das Espécies  
12.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações 
assumidas, garantida a prévia defesa, ficam sujeitas às seguintes sanções em conformidade 
com o Decreto Distrital nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, 
pg. 05/07, alterado pelos Decretos Distritais nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, 
de 14/08/2006 e Decreto nº 35.831/2014 de 19/09/2014: 

I - advertência;  
II - multa; e 
III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

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 cometida; 

12.1.2. 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 respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis (§2º, art. 83 da Lei nº 13.303/2016). 

12.2. Da Advertência 
12.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada 
descumprir qualquer obrigação, e será expedido:  

I - pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, quando o 
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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 retirar a nota de empenho ou assinar o 
contrato.  

12.3. Da Multa  
12.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta às contratadas, pelo ordenador de 
despesas do órgão contratante, por atraso injustificado 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 injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato ou retirar 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);  

12.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do §7º, art. 81 
da Lei n° 13.303/2016 e será executada após regular processo administrativo, oferecido às 
contratadas a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação, observada a seguinte ordem: 

I - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 
II - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.  

12.3.3. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente 
normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.  
12.3.4. 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 respectivos custos de cobrança.  

12.3.5. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza 
e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 9.1.2 e observado o princípio 
da proporcionalidade.  
12.3.6. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em 
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 
9.3.1.  
12.3.7. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 9.3.1 não se aplica nas hipóteses 
de rescisão contratual que não ensejam penalidades.  

12.4. Da Suspensão 
12.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de 
licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na 
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modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no 
Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído 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, emitida 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 autenticada, de forma definitiva; 
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, 
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto 
da licitação;  
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;  

12.4.2. 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 retirar a nota de 
empenho ou assinar o contrato.  

12.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.  
12.4.4. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as 
condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.  

12.5. Das Demais Penalidades 
12.5.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, 
ou que por quaisquer outros meios praticarem 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 certificado 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 9.5; 
III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 9.4.3 e 9.4.4. 

12.5.2. As sanções previstas nos subitens 9.4 e 9.5 poderão também ser aplicadas às 
empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 10.520, de 2002 e 
Lei nº 13.303/2016, conforme disposto no art. 84 da mesma lei que diz: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  
II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude 
de atos ilícitos praticados.  

12.6. Do Direito de Defesa 
12.6.1. 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 
respectiva notificação.  
12.6.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 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 
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proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena 
de responsabilidade.  
12.6.3. 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 consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário;  
12.6.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase 
recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, 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. 

12.6.5. 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 
sítio www.codhab.df.gov.br, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por 
órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 
12.6.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as 
sanções aplicadas com fundamento nos subitens 9.2 e 9.3 deste capítulo de penalidades, as 
quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do §7º, art. 81 da Lei nº 
13.303/2016. 
12.6.7. 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 intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico, dos atos decorrentes 
dessa Lei. 
12.6.8. 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 intimação 
do ato. 

12.7. Do Assentamento em Registros 
12.7.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.  
12.7.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as 
aplicou.  

12.8. Da Sujeição a Perdas e Danos 
12.8.1. 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. 

12.9. Disposições Complementares 
12.9.1. As sanções previstas nos subitens 9.2, 9.3 e 9.4 do presente capítulo serão aplicadas 
pelo ordenador de despesas do órgão contratante. 
12.9.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no 
órgão ou na entidade. 

 

13. DO CONTRATO 

13.1. Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com eficácia a partir 
data de sua publicação, sendo seu extrato publicado no DODF, a expensas do Contratante, não 
podendo ser prorrogado. 
13.2. A Administração convocará as empresas vencedoras a assinar o Instrumento Contratual, 
dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no Decreto n° 26.851/2006, no Decreto n° 26.993/2006, no 
decreto n° 27.069 e na Lei 13.303/2016. 
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13.3. O prazo para assinatura do contrato será de 03 (três) dias, contados a partir da 
convocação. 

13.3.1. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia 
exigida será considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata 
anulação da N.E (nota de empenho) emitida. 

13.4. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os princípios 
de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art . 68, da Lei n.º 
13.303/2016. 
13.5. . É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no 
prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 
classificação, conforme o disposto no Inciso XXIII, do artigo 4º da Lei 10.520/2002.  
13.6. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento, sujeitando o infrator às penalidades legalmente estabelecidas. 
13.7. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos, do inciso 
I, § 2º do art. 75, da Lei nº 13.303/2016, que não aceitarem a contratação, nas mesmas 
condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 
13.8. A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a penalização da empresa nos termos 
do art. 83 da Lei nº 13.303/2016, bem como sua rescisão. 
13.9. O contrato a ser firmado, quando, couber poderá ser repactuado após transcorrido 1 (um) 
ano de sua vigência, em conformidade com a legislação pertinente. 
13.10. O critério para repactuação, quando couber, deverá demonstrar a variação analítica dos 
componentes dos custos do contrato, devidamente justificada, admitida a adoção de índices 
específicos ou setoriais, que reflitam a variação dos insumos utilizados, desde a data prevista 
para apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela. 
13.11. Será designado um executor para o contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições 
contidas nas Normas de Execução Orçamentária e Financeiras vigentes (Decreto n.º 
32.598/2010). 
 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. As condições de pagamento ocorrerão supervenientemente com as condições 
estabelecidas no item 22 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 
14.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo 
relacionados: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos 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 – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 
IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva com Efeitos de Negativa, 
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br), em cumprimento à Lei nº 
12.440/2011, visando a comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho. 

 

15. DA ENTREGA E DO LOCAL DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS 

15.1. Os serviços deverão ser executados no local indicado pela Contratante, devendo os 
mesmos serem concluídos e entregues nos prazo definidos pela CODHAB, de acordo com o 
disposto no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
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16. DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. A CODHAB-DF acompanhada e fiscalizada a conformidade da prestação de serviços e da 
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por 
um representante especialmente designado para esse fim, nos termos do artigo 67 e 73 da Lei 
Federal 8.666/93. E do Art. 6º do Decreto nº 2.271/77 
16.2.  O executor do contrato manterá registros de todas as ocorrências relacionadas à 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 
irregularidades observadas; 
16.3. As providências que ultrapassem a competência do executor serão determinadas pelos  
16.4. seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes; 
16.5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
16.6. As empresas ou instituições privadas sem fins lucrativos deverão garantir que os serviços 
executados sejam realizados com qualidade, atendendo a todas as especificações no prazo 
estabelecido neste Termo de Referência, cumprindo com as orientações realizadas pela 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB e submetendo, para 
apreciação e aprovação, as modificações necessárias para realização do produto seguindo 
orientações contidas no “Caderno de Orientação Técnico Social” – COTS da Caixa Econômica 
Federal e na Portaria 21 do Ministério das Cidades, de 22 de Janeiro de 2014. 
16.7. Comprovação de que todos os profissionais da equipe técnica possuem graduação em 
áreas de conhecimento relacionadas ao objeto descrito neste Termo de Referência, devendo a 
comprovação ser efetuada mediante a entrega de cópia autenticada do diploma/certificado ou 
declaração fornecida pela instituição de ensino superior comprovando a conclusão, contendo, 
ainda, prova de reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação e Currículo de todos os 
profissionais indicados para executar as etapas/atividades previstas.  
16.8. Disponibilizar profissionais para o desenvolvimento de atividades no período estipulado 
pelo projeto. No caso de diploma/certificado emitido por entidade de ensino no exterior, a 
comprovação far-se-á mediante certificados reconhecidos por instituição reguladora do país de 
origem, autenticados pelos respectivos consulados e devidamente traduzidos, para o português, 
por tradutor juramentado. 
16.9. A CONTRATADA deverá assumir inteira responsabilidade por todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e resultantes de acidentes de trabalho ocorridos 
durante a execução dos serviços descritos neste Termo de Referência. 
16.10. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à contratante e/ou a 
terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução do contrato, independente de ocorrerem ou 
não em áreas correspondentes à natureza de seus trabalhos; 
16.11. Executar os serviços e elaboração de documentos pertinentes ao PTS, observando a 
técnica operacional vigente mais atualizada, atendendo rigorosamente os preceitos normativos 
da ABNT; 
16.12. Suprimir dos serviços qualquer empregado e/ou profissional que, a critério da 
contratante, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica na execução do objeto 
em epígrafe; 
16.13. Utilizar mão-de-obra capacitada e suficiente, bem como os instrumentos necessários 
para execução dos serviços assegurando sua execução integral nos prazos convencionados; 
16.14. Manter durante toda a execução deste termo contratual em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 
16.15. A CONTRATADA deverá garantir a continuidade dos serviços no caso da ocorrência de 
eventuais ausências dos profissionais alocados para realização dos serviços, sendo que a 
substituição de profissionais, se necessária, deverá ser efetuada por outros com o mesmo 
nível/perfil do substituído, devidamente comprovado e no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, sem prejuízo do cronograma de trabalho estabelecido. 
16.16. Demais obrigações contratada, item 20 do Termo de Referência 
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17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições previstas neste Edital. 
17.2. Subsidiar a contratada no que se refere ao cronograma de execução dos serviços, suas 
etapas e prazos de execução e demais informações indispensáveis deste Edital, dispor de dados 
cadastrais das famílias, de estudos, mapas, etc; 
17.3. Monitorar, fiscalizar a execução do Projeto;  
17.4. Acompanhar, avaliar e receber o produto/serviço por meio de Executor e Técnico 
Responsável constituído para este fim, que serão responsáveis pelo acompanhamento e 
fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as 
providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos 
no contrato;  
17.5. Avaliar o produto/serviço por meio de parecer técnico;  
17.6. Solicitar as adequações, se necessárias, por escrito; 
17.7. Verificar se o produto/serviço atendeu ao disposto no Termo de Referência, Anexo I deste 
Edital. 
17.8. Demais obrigações da Contratante, item 21 do Termo de Referência. 
 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. A falta de assinatura e/ou data e/ou rubrica em documentos emitidos pela licitante 
apresentados no envelope de Documentação e/ou proposta, poderá ser suprida pelo 
representante legal presente à sessão de abertura deste Pregão com poderes para esse fim; 
18.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para 
fins de classificação e habilitação. 
18.3. Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota de Empenho oriundo deste Edital 
será dirigido à autoridade responsável pela emissão do mesmo, a quem caberá o deferimento 
ou não do pedido. 
18.4. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a 
proposta da licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública. 
18.5. À Presidência da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - 
CODHAB fica reservado o direito de revogar a licitação por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, e o dever de anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado, nos termos do artigo 62 da Lei nº 13.303/2016. 
18.6. É facultado à Administração, quando a licitante vencedora não firmar o Termo de Contrato 
no prazo e condições ora estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, inclusive quanto aos preços, de conformidade com ato convocatório. 
18.7. O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
contrato, nos termos do §1º, art. 81 da Lei nº 13.303/2016. 
18.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes 
para mais ou para menos, conforme o caso, conforme disposto no §5º, art. 81 da Lei nº 
13.303/2016. 
18.9. Não serão aceitos pedidos de esclarecimentos, recursos ou impugnações encaminhadas 
por Fax-símile.  
18.10. O resultado de julgamento do certame será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. 
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18.11. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
18.12. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, no 
endereço mencionado no preâmbulo, ou através do fone (61) 3214-1830. 
18.13. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de 
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 (Decreto Distrital nº 34.031, de 12 de 
dezembro de 2012). 

 
Brasília/DF, 07 de dezembro de 2017. 

 
 

________________________________ 
Fabio Castelo Branco 

Pregoeiro
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência por meio do Pregão Presencial para  
Sistema de Registro de Preços-SRP, a Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviço de Cobertura de Seguro Habitacional para sinistros de Morte, Invalidez Permanente e 
Danos Físicos para os futuros mutuários de unidades habitacionais, conforme quadro abaixo, por 
Licitação, para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 
Distrito Federal – CODHAB-DF de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas 
neste instrumento e seus anexos. 
 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1.  A execução do serviço em tela atenderá às necessidades de cobertura securitária para 
sinistros de Morte, Invalidez Permanente e Danos Físicos para os mutuários das unidades 
habitacionais pertencentes a esta companhia em atendimento a Resolução nº 3.811, de 
19.11.2009 do Banco Central do Brasil.  
 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL 

3.1.  O fornecimento de Seguro Habitacional Apólice de Mercado, aos futuros adquirentes de 
imóveis comercializados pela CODHAB-DF, (estipulante da apólice) produzidos ou em produção, 
bem como aos titulares de contratos e possíveis asseguráveis, vem de encontro com a 
necessidade de se cumprir o estipulado na Lei nº 8.692/93, bem como, a Resolução nº 3.811 do 
Banco Central, MP nº 2.197-43/01 e Lei 11.977/09.  
 

4. DA MODALIDADE 

4.1.  A adoção do Pregão Presencial por meio do Sistema de Registro de Preços–SRP justifica-se 
pela forma de aquisição dos bens e serviços comuns, por MAIOR DESCONTO PERCENTUAL 
MÉDIO DA ALIQUOTA, uma vez que sua utilização é preferencial, segundo Arts. 32 inciso IV 43 
inciso II e 51 §2º da Lei 13.303/16, Decreto nº 3.555/00, Decreto Distrital nº 36.519/15, Decreto nº 
7.892/13, Decreto nº 8.250/14 e no que couber a Lei 8.666/93;  
4.2.  A CODHAB opta pelo Sistema de Registro de preços uma vez que não tem em sua totalidade 
os programas habitacionais para atender os seus habilitados de uma só vez, esta demanda será 
atendida levando em conta a disponibilidade dos seus empreendimentos.  
 

5. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1.  Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 
5.2.  Fornecimento de Seguro Habitacional Apólice de Mercado, aos futuros adquirentes de 
imóveis comercializados pela CODHAB-DF, (estipulante da apólice) produzidos ou em produção, 
bem como aos titulares de contratos de renegociação de dívidas (termo de confissão de divida) 
na qual a companhia contratada assuma, com exclusividade, os riscos, conforme sua carteira 
habitacional, devendo ser incluídos, no prazo de vigência da apólice, os adquirentes, pessoas 
físicas, que porventura venham assinar com a CODHAB-DF, contrato ou pré-contrato de aquisição  
5.3. de imóvel e renegociação de dívida oriunda ou não de imóveis retomados, realizados após a 
publicação do edital de licitação respectivo. Os cálculos e os valores para a apuração dos 
prêmios, estão constantes dos nos itens 7 e 8 deste Termos de Referencia. 
5.4.  A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratuais, conforme disposto neste 
Termo de Referência. 
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6. DAS APÓLICES:  

6.1. A CODHAB em atendimento ao disposto ao art. 2º caput da Resolução nº 3.811 do Banco 
Central, MP nº 2.197-43/01 e a Lei 11.977/09, irá disponibilizar 02(duas) apólices coletivas 
vinculadas aos seus contratos de financiamento, com diferentes seguradoras habilitadas a operar 
o seguro habitacional. 

6.1.1. O prazo de vigência das apólices se estenderá pelo prazo de amortização do contrato 
de financiamento; 
6.1.2. As seguradoras não poderão ser empresa controlada ou coligada nem pertença ao 
mesmo conglomerado econômico-financeiro do estipulante; 
6.1.3. Caso o pretendente ao financiamento não deseje aderir a nenhuma das apólices citadas 
no supracitado subitem 6.1, a instituição integrante do Sistema Financeiro Habitacional-SFH, 
este deverá aceitar apólice individual contratada pelo próprio pretendente com outra sociedade 
seguradora habilitada a operar o seguro, desde que: 

6.1.3.1. Tenham cobertura, no mínimo, para os riscos de morte e invalidez permanente do 
mutuário e de danos físicos ao imóvel, a saber: 

a) Morte qualquer que seja a causa e de Invalidez Permanente Total - MIP, para 
atendimento do universo de mutuários, tendo a responsabilidade pelo pagamento do 
saldo devedor contratual dos adquirentes que venham se enquadrar nos riscos de MIP 
cobertos;  
b) Cobertura de Danos Físicos do Imóvel Financiado - DFI, especificamente para: 
Incêndio, Explosão, Desmoronamento Total, Desmoronamento Parcial (paredes, vigas, ou 
elementos estruturais), Ameaça de Desmoronamento devidamente comprovada, 
Destelhamento, Inundação ou Alagamento, com a responsabilidade do pagamento 
necessário a reposição do bem sinistrado nas condições imediatamente anteriores ao 
sinistro e a indenização da perda de conteúdo equivalente à Apólice do Sistema 
Financeiro da Habitação – SFH. 

 

7. DOS RISCOS COBERTOS DE NATUREZA PESSOAL  

7.1. A cobertura concedida pelo objeto do Seguro aplicar-se-á à morte e à invalidez permanente 
dos segurados definidos mediante os termos abaixo, respeitando-se o percentual de participação.  
7.2. Estão cobertos por estas Condições os riscos a seguir discriminados:  

7.2.1. Morte, aquela decorrente de causas naturais ou acidentais.  
7.2.1.1. Invalidez permanente dos segurados descritos no item 2 deste anexo, que ocorrer 
posteriormente à data em que se caracterizarem as operações respectivas, causadas por 
acidente pessoal ou doença, que determine a incapacidade total e permanente para o 
exercício da atividade labor ativa principal do segurado, no momento do sinistro, que será 
comprovada com a apresentação à Seguradora de declaração do Instituto de Previdência 
Social, para o qual contribua o Segurado e Declaração Médica, emitida pelo médico.  
7.2.1.2. No caso de vinculação ao FUNRURAL, a invalidez permanente será comprovada 
com apresentação à Seguradora de declaração do Instituto de Previdência Social para o 
qual contribuía o segurado e da Declaração Médica, onde o segurado será submetido a 
perícia médica custeada pela Seguradora.  
7.2.1.3. Nos casos em que o segurado não exercer qualquer atividade laborativa considerar-
se-á coberto, além do risco de morte, o risco de invalidez permanente causada por acidente 
pessoal ou doença, que determine a incapacidade total e permanente para exercício de toda 
e qualquer atividade laborativa, devendo o segurado apresentar a Seguradora a Declaração 
Médica.  

7.3. A exclusivo critério da Seguradora, o segurado poderá se submeter a perícia médica, ás 
expensas da seguradora.  
7.4. No caso de divergência sobre a causa, natureza ou extensão de lesões, relacionadas à 
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invalidez permanente, ou sobre a avaliação da incapacidade, a seguradora deverá propor ao 
estipulante ou ao segurado, conforme o caso, por meio de correspondência escrita, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da contestação por parte do interessado, a 
constituição de junta médica.  

7.4.1. A junta médica será constituída por 3 (três) membros, sendo um nomeado pela 
Seguradora, outro pelo segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados. 
Cada uma das partes pagará os honorários do médico que tiver designado; os do terceiro serão 
pagos, em partes iguais, pelo segurado e pela Seguradora. O prazo para constituição da junta 
médica será de, no máximo, 15 (quinze) dias a contar da data da indicação do membro 
nomeado pelo segurado.  

7.5. A critério da Seguradora poderá ser exigida a Declaração Pessoal de Saúde (DPS) do 
proponente ao seguro habitacional, quando da contratação ou adesão ao seguro.  

7.5.1. Na hipótese de transferência de apólices entre seguradoras, é vedado à seguradora que 
assumir os riscos exigir nova DPS dos segurados abrangidos pelo contrato anterior.  
 

8. DOS RISCOS EXCLUÍDOS DE NATUREZA PESSOAL  

8.1. Estão excluídos do presente seguro:  
8.1.1. Não haverá cobertura para os riscos de MIP decorrentes e/ou relacionadas à doença 
manifesta em data anterior à assinatura do contrato de financiamento, de conhecimento do 
segurado e não declarada na proposta do seguro, bem como decorrentes de eventos 
comprovadamente resultantes de acidente pessoal, ocorrido em data anterior à da assinatura 
do referido contrato.  
8.1.2. A invalidez temporária do Segurado; as despesas médicas em geral; os gastos com 
medicamentos, os honorários para intervenções cirúrgicas; as despesas com remoção e 
correlatos, bem como, quaisquer outras não expressamente mencionadas como objeto de 
cobertura.  
8.1.3. Os casos em que o Segurado se encontrar em gozo de benefício previdenciário 
correspondente à invalidez temporária, quando da contratação da operação com o Estipulante, 
considerar-se-á coberto o risco de invalidez permanente quando a doença que der causa à 
mesma não for aquela que deu origem ao auxilio doença, não podendo haver relação de causa 
e efeito entre estas ocorrências.  

8.1.3.1. Nos casos em que o Segurado se encontrar em gozo de benefício previdenciário 
correspondente a invalidez temporária, quando da contratação da operação com o 
Estipulante, considerar-se-á coberto apenas o risco de morte, sendo, então mantida a taxa 
original, em virtude da agravação do risco.  
 

9. DA DATA DO SINISTRO  

9.1. Considera-se como data do sinistro:  
9.1.1. No Risco De Morte: 

9.1.1.1.  A data do óbito.  
9.1.2. No Risco De Invalidez Permanente:  

9.1.2.1. Quando o Segurado for vinculado a Instituto de Previdência Oficial:  
9.1.2.1.1. A data do exame médico que constatou a incapacidade definitiva.  

9.1.2.2.  Quando o Segurado não for vinculado a Instituto de Previdência Oficial:  
9.1.2.2.1. A data do aviso do sinistro à Seguradora.  
9.1.2.2.2. Ressalva-se, quanto à data do sinistro de invalidez, o caso em que se possa 
comprovar, pela perícia médica feita pela Seguradora, a existência de invalidez em data 
anterior à referida perícia, hipótese em que essa data deverá ser fixada no laudo, 
passando a ser considerada como a data do sinistro.  
9.1.2.2.3. A fixação da data de invalidez em data anterior à da perícia poderá ser feita na 
hipótese de existência de documentação comprobatória.  
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9.1.2.3. Quando o Segurado for vinculado ao FUNRURAL:  
9.1.2.3.1. A data da realização da perícia médica pelo Instituto de Previdência Oficial.  
 

10. DOS RISCOS COBERTOS DE NATUREZA MATERIAL  

10.1. A cobertura concedida pelos presentes condições referentes a Danos Físicos ao Imóvel, 
aplicar-se-á o DFI que contemplará, no mínimo, os danos provenientes de:  

a) Incêndio, raio ou explosão.  
b) Vendaval.  
c) Desmoronamento total.  
d) Desmoronamento parcial, assim entendido a destruição ou desabamento de paredes, vigas 
ou outro elemento estrutural.  
e) Ameaça de desmoronamento, devidamente comprovada.  
f) Destelhamento e  
g) Inundação ou alagamento, ainda que decorrente de chuva.  

10.2. Os riscos contemplados nas alíneas f e g deverão ser decorrentes de causa externa, assim 
entendidos os causados por forças que, atuando de fora para dentro, sobre o prédio, ou sobre o 
solo ou subsolo em que o mesmo se acha edificado, lhe causem danos.  
 

11. DOS RISCOS EXCLUÍDOS DE NATUREZA MATERIAL E PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS  

11.1. Estão excluídos quaisquer riscos, prejuízos ou gastos que se verificarem em decorrência 
direta ou indireta de:  

11.1.1. Atos de autoridades públicas. 
11.1.2. Atos de inimigos estrangeiros, operações de guerra anteriores ou posteriores a sua 
declaração, guerra civil, revolução, rebelião, motim, greve. 
11.1.3. Extravio, roubo, furto.  
11.1.4. Qualquer perda, ou destruição, ou dano de quaisquer bens materiais, bem como 
qualquer prejuízo, despesa ou dano emergente, e ainda responsabilidade legal de qualquer 
natureza, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído radiações ionizantes ou de contaminações pela radioatividade de qualquer 
combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão de material 
nuclear. Para fins desta exclusão, o termo “combustão” abrangerá qualquer processo auto 
sustentador de fissão nuclear.  
11.1.5.  Qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente 
causado por resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares. 
11.1.6. Uso e desgaste verificados em razão do decurso do tempo e da utilização normal da 
coisa, ainda que cumulativamente, a revestimentos, instalações elétricas e hidráulicas, pintura, 
esquadrias, vidros, ferragens e pisos.  
 

12. DOS PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS  

12.1. São indenizáveis os seguintes prejuízos:  
12.1.1. Danos materiais resultantes de riscos cobertos.  
12.1.2. Danos materiais e despesas decorrentes de providências tomadas para combate à 
propagação dos riscos cobertos e para a salvaguarda e proteção dos bens descritos no 
instrumento caracterizador da operação de seguro e para desentulho do local.  
12.1.3.  Encargos mensais devidos pelo Segurado em caso de sinistro em que for constatada a 
necessidade de desocupação do imóvel, respeitando o limite do valor da avaliação do imóvel, 
serão os mesmos utilizados nos reajustes dos saldos devedores aplicados aos respectivos 
contratos firmados com os segurados.  
 

13. DO LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA  

13.1. O limite máximo de garantia correspondente à cobertura dos riscos de MIP consistirá, a 
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cada mês, do valor do saldo devedor do financiamento do imóvel, que será atualizado de acordo 
com a cláusula constante no contrato de financiamento firmado, vinculado a unidade habitacional, 
consideradas pagas todas as prestações vencidas.  
13.2. O limite máximo de garantia correspondente à cobertura dos riscos de DFI consistirá, a 
qualquer tempo, do valor da avaliação do imóvel, que será atualizado pelo IGPM-FGV (anual).  
 

14. DO PRÊMIO  

14.1. Para efeito de cálculo do prêmio do seguro correspondente aos riscos de MIP, a taxa será 
única, durante todo o contrato, e estabelecida por idade média do grupo segurado, deverá incidir, a 
cada mês, sobre o valor do saldo devedor do financiamento do imóvel respeitada às datas de 
pagamento das prestações previstas no contrato de financiamento.  
14.2. Para efeito de cálculo do prêmio do seguro correspondente aos riscos de DFI, a taxa incidirá 
sobre o valor de avaliação do imóvel atualizado.  
 

15. DAS INDENIZAÇÕES  

15.1. Para a cobertura dos riscos de MIP, a indenização corresponderá à quantia necessária à 
quitação total do financiamento, assim entendido o saldo devedor vincendo, na data do sinistro.  

15.1.1.  Caso haja mais de um segurado na composição de renda para fins de seguro, o valor 
da indenização será proporcional ao percentual de responsabilidade correspondente ao 
segurado que tenha falecido ou se tornado inválido, prevalecendo o percentual vigente na data 
do sinistro, observado o prazo de carência, limitado ao período máximo de 12 (doze) meses, 
nos casos de alterações concernentes à composição de renda para fins de seguro.  
15.1.2.  Havendo liquidação parcial da dívida, o seguro de MIP será mantido para os demais 
componentes da renda, relativamente à dívida remanescente.  
15.1.3. Caso o segurado tenha sido aceito na apólice, a seguradora não poderá negar o 
pagamento da indenização referente à cobertura dos riscos de MIP sob alegação de que a 
idade do segurado sinistrado somada ao prazo de financiamento, desde que corretamente 
informados, ultrapassa o limite previsto no artigo 9º do anexo da Resolução CNSP nº 205/09.  

15.2. Para a cobertura dos riscos de DFI, a indenização, respeitando o limite máximo de garantia 
vigente na data do sinistro, corresponderá ao valor necessário à reposição do imóvel ao estado 
equivalente ao que se encontrava imediatamente antes do sinistro.  
15.3. As indenizações deverão ser realizadas sob a forma de pagamento único.  
15.4. A Seguradora efetuará o pagamento do valor devido das indenizações, até o primeiro dia útil 
do segundo mês subseqüente ao da entrega, pelo Estipulante, da documentação completa do 
sinistro.  

15.4.1.  As indenizações securitárias pagas com atraso serão acrescidas de juros de mora de 
1% (um por cento) ao mês mais TR-Taxa Referencial “pro-rata-dia”. 
 

16. DOS HABILITADOS NA CONDIÇÃO DE ASSEGURÁVEIS 

16.1. A CODHAB possui em seus programas habitacionais, 97.436 (noventa e sete mil 
quatrocentos e trinta e seis) habilitados na condição de asseguráveis, com condições de serem 
contemplados nos programas desenvolvidos por esta companhia, separados por faixa etária e de 
renda, a saber:  
 

TOTAL DE HABILITADOS POR FAIXA ETÁRIA 

97.436 

              

FAIXA 1 
Até R$ 1.800,00  

FAIXA 1,5 
de R$ 1.800,00 
a R$ 2.350,00 

 

FAIXA 2 
R$ 2.350,00 a R$ 

3.600,00 
 

FAIXA 3 
De R$ 3.600,00 a 

R$ 6.000,00 
 

FAIXA 4 
De R$  6.000,00 a 

R$ 11.244,00 
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Faixa de 
Idade 

QTD 
 

Faixa de 
Idade 

QTD 
 

Faixa de 
Idade 

QTD 
 

Faixa de 
Idade 

QTD 
 

Faixa de 
Idade 

QTD 

Menor 
que 30 
anos 

6.174 
 

Menor 
que 30 
anos 

1.10
3  

Menor 
que 30 
anos 

1.191 
 

Menor que 
30 anos 

647 
 

Menor que 
30 anos 

259 

Entre 
31 a e 

35 anos 
13.250 

 

Entre 31 
a e 35 
anos 

3.21
0  

Entre 31 
a e 35 
anos 

3.761 
 

Entre 31 a 
e 35 anos 

2.57
7  

Entre 31 a e 
35 anos 

855 

Entre 
36 e 40 

anos 
11.081 

 

Entre 36 
e 40 
anos 

2.76
5  

Entre 36 
e 40 
anos 

3.236 
 

Entre 36 e 
40 anos 

2.22
1  

Entre 36 e 
40 anos 

738 

Entre 
41 e 45 

anos 
9.194 

 

Entre 41 
e 45 
anos 

1.96
3  

Entre 41 
e 45 
anos 

2.306 
 

Entre 41 e 
45 anos 

1.72
2  

Entre 41 e 
45 anos 

599 

Entre 
46 e 50 

anos 
6.897 

 

Entre 46 
e 50 
anos 

1.42
2  

Entre 46 
e 50 
anos 

1.573 
 

Entre 46 e 
50 anos 

1.28
7  

Entre 46 e 
50 anos 

519 

Entre 
51 e 55 

anos 
4.775 

 

Entre 51 
e 55 
anos 

856 
 

Entre 51 
e 55 
anos 

869 
 

Entre 51 e 
55 anos 

779 
 

Entre 51 e 
55 anos 

300 

Entre 
56 e 60 

anos 
2.881 

 

Entre 56 
e 60 
anos 

422 
 

Entre 56 
e 60 
anos 

435 
 

Entre 56 e 
60 anos 

455 
 

Entre 56 e 
60 anos 

141 

Entre 
61 e 65 

anos 
1.754 

 

Entre 61 
e 65 
anos 

253 
 

Entre 61 
e 65 
anos 

232 
 

Entre 61 e 
65 anos 

254 
 

Entre 61 e 
65 anos 

70 

Entre 
66 e 70 

anos 
936 

 

Entre 66 
e 70 
anos 

98 
 

Entre 66 
e 70 
anos 

114 
 

Entre 66 e 
70 anos 

87 
 

Entre 66 e 
70 anos 

30 

Entre 
71 e 75 

anos 
514 

 

Entre 71 
e 75 
anos 

31 
 

Entre 71 
e 75 
anos 

46 
 

Entre 71 e 
75 anos 

27 
 

Entre 71 e 
75 anos 

4 

Entre 
76 e 80 

anos 
257 

 

Entre 76 
e 80 
anos 

18 
 

Entre 76 
e 80 
anos 

17 
 

Entre 76 e 
80 anos 

11 
 

Entre 76 e 
80 anos 

3 

Entre 
81 e 85 

anos 
120 

 

Entre 81 
e 85 
anos 

6 
 

Entre 81 
e 85 
anos 

3 
 

Entre 81 e 
85 anos 

3 
 

Entre 81 e 
85 anos 

0 

Maiores 
que 85 
anos 

70 
 

Maiores 
que 85 
anos 

7 
 

Maiores 
que 85 
anos 

6 
 

Maiores 
que 85 
anos 

1 
 

Maiores 
que 85 
anos 

1 

Total 
por 

Faixa 
57.903 

 

Total 
por 

Faixa 

12.1
54  

Total 
por 

Faixa 
13.789 

 
Total por 

Faixa 
10.0
71  

Total por 
Faixa 

3.51
9 

 

17. DO JULGAMENTO 

17.1. Em atendimento ao Art. 2º caput da Resolução nº 3.811 do Banco Central do Brasil e a Lei 
11.977/09 COCDHAB, irão classificar duas propostas mais vantajosas para Administração 
Pública. 
17.2. O julgamento das propostas mais vantajosas para a administração, possibilitar determinar a 
1ª(primeira) e a 2ª(segunda) colocada com vistas ao valor do prêmio de cada financiamento 
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habitacional para as Coberturas Morte qualquer que seja a causa e de Invalidez Permanente 
Total - MIP será adotado o critério de MENOR ALIQUOTA MÉDIA; 
17.3. Para efeito de metodologia de cálculo para aferição do MENOR ALIQUOTA MÉDIA (MAM) 
das licitantes, será adotada a seguinte memória de cálculo: 
 

MAM = (AmMIP * 0,85) + (ADFI * 0,15) 
                                   2 
 

17.3.1. Para apuração da ALIQUOTA MÉDIA MIP (AmMIP): 
a) Multiplicar a alíquota proposta pela licitante para cada faixa etária pela quantidade de 
habilitados na faixa (resultado com 4 casas decimais); 
b) Totalizar os valores apurados (resultado com 4 casas decimais); 
c) Dividir o total apurado pela quantidade total de asseguráveis: 
d) Multiplicar o resultado por 100, apurando-se a ALIQUOTA MÉDIA MIP em modo 
percentual. 
 

Formula: 
 
AmMIP = (qtdfaixa1 x alíquota 1) + (qtdfaixa2 x alíquota 2) + (qtdfaixa n x alíquota n)  * 100 
                                      (qtdfaixa1) + (qtdfaixa2) + (qtdfaixa n) 
 
Exemplo considerando o teto máximo admitido para as alíquotas: 
 

FAIXA DE ETÁRIA QTDE FAIXA ALÍQUOTA VALOR 
Menor que 30 anos 9.374 0,02% 1,6405 

Entre 31 a e 35 anos 23.653 0,02% 4,7779 
Entre 36 e 40 anos 20.041 0,03% 5,1105 
Entre 41 e 45 anos 15.784 0,04% 6,2347 
Entre 46 e 50 anos 11.698 0,07% 7,6973 
Entre 51 e 55 anos 7.579 0,10% 7,9049 
Entre 56 e 60 anos 4.334 0,16% 6,8477 
Entre 61 e 65 anos 2.563 0,25% 6,4613 
Entre 66 e 70 anos 1.265 1,08% 13,7164 

Entre 71 e 75 anos 622 1,43% 8,9133 
Entre 76 e 80 anos 306 1,43% 4,3850 

TOTAL 97.219 
 

73,6894 

    
VALOR MÉDIO ALIQUOTA MIP 0,0758% 

 
17.3.1.1. A ALIQUOTA DFI (ADFI) corresponderá ao valor informado pelo licitante. 
17.3.1.2. Para fins de apuração da MENOR ALIQUOTA MÉDIA, definiu-se também como 
parâmetro o peso de 85% para o prêmio de MIP e de 15% para o prêmio de DFI.  

17.4. Para apuração do teto máximo admitido para as alíquotas, foram solicitados dos licitantes a 
cotação de preços para a prestação de tais serviços para 11 (doze) seguradoras que opera no 
ramo de seguro habitacional, sendo apresentado apenas 01 (uma) seguradora com interesse no 
produto, cujos resultados estão discriminados no quadro a seguir.    
 

Teto máximo admitido para as alíquotas 

FAIXA DE ETÁRIA 
QTD 

ALÍQUOTA 
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HABILITADOS 

  

NA FAIXA 

Menor que 30 anos 9.374 0,01750% 

Entre 31 a e 35 anos 23.653 0,02020% 

Entre 36 e 40 anos 20.041 0,02550% 

Entre 41 e 45 anos 15.784 0,03950% 

Entre 46 e 50 anos 11.698 0,06580% 

Entre 51 e 55 anos 7.579 0,10430% 

Entre 56 e 60 anos 4.334 0,15800% 

Entre 61 e 65 anos 2.563 0,25210% 

Entre 66 e 70 anos 1.265 1,08430% 

Entre 71 e 75 anos 622 1,43300% 

Entre 76 e 80 anos 306 1,43300% 

Entre 81 e 85 anos 132   

Maiores que 85 anos 85   

Total por Faixa 97.436 
Não há aceitação – Idade inicial 

somada ao Prazo de Financiamento 
está limitada a 80 anos e 6 meses 

Total de asseguráveis                97.436 
 
17.5. para a faixa etária entre 81 e 85 anos e maiores que 85 anos não é encontrado aceitação 
para seguro habitacional. 
17.6. Para a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, com vistas a determinar o 
valor do prêmio de cada financiamento habitacional para a Cobertura de Danos Físicos do Imóvel 
Financiado - DFI faz-se necessário a precificação para Imóveis Residenciais, sendo esses do tipo 
casa e apartamento e Imóveis Comercias sedo esses do tipo lojas e salas.  
 

IMÓVEL RESIDENCIAL/ IMÓVEL COMERCIAL 

IMÓVEL 
ALÍQUOTA 
0,0155% 

 

18. DOS SEGURADOS 

18.1. Os segurados são as pessoas físicas, na qualidade de adquirente, promitente comprador ou 
devedores, que assinem os Contratos de Compromisso de Compra e Venda Instrumentos 
Particulares, de Compra e Venda com transação e pacto adjeto de sua alienação fiduciária em 
garantia, Permissões de Uso, de Acordos ou Aditamentos que consolidem dividas com a CODHAB 
e demais instrumentos contratuais, obedecendo ao percentual de participação dos componentes 
da renda familiar ou a CODHAB, exclusivamente para cobertura de DFI, no caso de imóvel 
adjudicado face execução da dívida por inadimplência do financiado.  
18.2. A carteira Habitacional da CODHAB compreende, inclusive, os contratos firmados com os 
segurados em que a soma da idade e o prazo de financiamento ultrapassam o limite de 80 anos e 
06 meses, contratos esses que deverão ser cobertos pela Seguradora. Para os novos contratos de 
financiamento deverá ser garantida a cobertura de seguro, obedecido aos parâmetros 
estabelecidos pela Lei Federal nº 10.741/2003, artigo 38, cujo texto transcrevemos na íntegra:  

Art. 38. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso 
goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: 

I - reserva de 3% (três por cento) das unidades habitacionais residenciais para o atendimento 
aos idosos; (Redação dada pela Lei nº 12.418, de 2011).  

18.3. A Seguradora deverá recepcionar a totalidade do grupo segurado, não podendo recusar 
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segurados da apólice anterior, ainda que portadores de qualquer doença, mantidas as restrições 
originais do risco, se houver. 
 

19. DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

19.1. A prestação do serviço será realizada no prazo de 12 (doze) meses a partir da assinatura do 
contrato. 
 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. A Contratada obriga-se a: 
a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, 
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 
b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,  
c) no prazo máximo de 30 (trinta) dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos  
d) ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da 
Administração; 
e) Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade especificadas, nos termos de sua proposta; 
f) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais  
g) causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros; 
h) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 
i) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente 
identificados por meio de crachá;  
j) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 
e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Administração; 
k) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 
l) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços; 
m) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
n) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
o) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
p) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 
incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

21.1. A Contratante obriga-se a: 
a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus  
b) serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 
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especialmente do Termo de Referência; 
c) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
d) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis; 
e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
f) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 
g) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 

22. DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

22.1. O pagamento dos serviços será efetuado por meio de ordem bancária a ser depositada em 
conta corrente da CONTRATADA até o 10º (décimo) dia útil após a atestação da nota  
22.2. fiscal/fatura, declarando a aceitabilidade dos serviços, procedimento este a cargo do fiscal 
do contrato designado pelo CONTRATANTE. 
22.3. É condição para o pagamento do valor constante da nota fiscal/fatura a apresentação dos 
seguintes documentos: 
22.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certificado de Regularidade com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (CRF), Certidão Negativa de Débitos relativos às contribuições 
previdenciárias e às de terceiros, Certidão de Regularidade junto à Fazenda Estadual, Relatório 
Mensal de manutenção preventiva e corretiva assinado pelo Responsável Técnico da Contratada e 
pelo fiscal do Contratante.  
22.5. O pagamento da nota fiscal/fatura deverá ser solicitado por intermédio do setor de 
protocolo do Contratante, ao servidor responsável pela fiscalização dos serviços. O processo 
deverá estar acompanhado da Nota Fiscal de Serviço e das devidas certidões. 
 

23. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

23.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 
retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de 
difícil ou impossível reparação. 
 

24. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

24.1. A CODHAB-DF acompanhada e fiscalizada a conformidade da prestação de serviços e da 
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por 
um representante especialmente designado para esse fim, nos termos do artigo 67 e 73 da Lei 
Federal 8.666/93. E do Art. 6º do Decreto nº 2.271/77 
24.2.  O executor do contrato manterá registros de todas as ocorrências relacionadas à execução 
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou irregularidades 
observadas; 
24.3. As providências que ultrapassem a competência do executor serão determinadas pelos  
24.4. seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes; 
 

25. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO 

25.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

a) A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
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critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de 
produtividade. 
b) O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do 
artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
c) A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
d) juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 
mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as 
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de 
uso. 
e) O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o  
f) caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  
g) A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

26. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

26.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis à empresa Contratada, em 
casos de descumprimento das cláusulas contratuais, deverão se compatibilizar àquelas previstas 
nos arts. 82, 83 e 84 da Lei 13.303/16 no que couber a Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

27. DA ESTRUTURA NECESSÁRIA 

27.1. Em até 30 dias após a assinatura do contrato a empresa deve dispor de escritório de 
representação no município ou na região metropolitana onde a CODHAB está localizada, com 
instalações, recursos humanos, materiais e equipamentos apropriados para a realização do objeto 
deste Termo de Referência. 
 

28. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

28.1. A empresa deve apresentar comprovante atualizado de registro na SUSEP – 
Superintendência de Seguros Privados. 
28.2. A empresa deve comprovar possuir capacidade técnica de gestão de seguros, englobando 
serviços de administração, assessoramento contábil e jurídico. 
28.3. A capacitação técnica será comprovada por meio de Atestado emitido por Pessoas 
Jurídicas, inerente à prestação de serviço de gestão condominial e patrimonial de 
empreendimento com, no mínimo, 150 unidades residenciais. 
 

29. DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL 

29.1. A prorrogação da vigência contratual se dará nos moldes do art. 15 caput e §3º do Decreto 
Distrital nº 36.519/15, do art. 31 §1º inciso II alínea d da Lei 13.303/16 e no que couber a Lei 
8.666/93. 
 

30. FORO 

30.1. O Foro para dirimir eventuais conflitos acerca do presente objeto de contratação deverá ser 
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o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF. 
 

Brasília – DF, 24 de novembro de 2017. 
 
Visto: 
 
 

 
Etiene Francisco Lessa 

Gerente 
Gerencia de Crédito Imobiliário 

GECRI/DAGES/CODHAB-DF 

Anderson Fioreti de Menezes 
Diretor 

Diretoria de Administração e Gestão 
CODHAB-DF 
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ANEXO I.a 

 
 

QUADRO DE ESTIMATIVA 
 
 

FAIXA DE ETÁRIA QTDE FAIXA ALÍQUOTA VALOR 
Menor que 30 anos 9.374 0,02% 1,6405 

Entre 31 a e 35 anos 23.653 0,02% 4,7779 
Entre 36 e 40 anos 20.041 0,03% 5,1105 
Entre 41 e 45 anos 15.784 0,04% 6,2347 
Entre 46 e 50 anos 11.698 0,07% 7,6973 
Entre 51 e 55 anos 7.579 0,10% 7,9049 
Entre 56 e 60 anos 4.334 0,16% 6,8477 
Entre 61 e 65 anos 2.563 0,25% 6,4613 
Entre 66 e 70 anos 1.265 1,08% 13,7164 
Entre 71 e 75 anos 622 1,43% 8,9133 
Entre 76 e 80 anos 306 1,43% 4,385 

TOTAL 97.219 
 

73,6894 
 

ALIQUOTA MEDIA MIP ={ [(qtdfaixa1 x alíquota n) + (qtdfaixa2 x aliquota n) + (qtfaixa n x alíquota 
n)] / (qtdfaixa1) + (qtdfaixa2) + (qtdfaixa n)} x 100 =  

 
VALOR MÉDIO ALIQUOTA MIP  0,0758% 

 
 

Cobertura de Danos Físicos do Imóvel Financiado – DFI 
 

IMÓVEL RESIDENCIAL/ IMÓVEL COMERCIAL 

IMÓVEL 
ALÍQUOTA 

0,0155% 
 
 

VALOR DA MENOR ALÍQUOTA MÉDIA 
 

MAM = (AmMIP * 0,85) + (ADFI * 0,15) 
2 

 
 

MAM =[ (0,0785 % X 0,85) + (0,0155% X 0,15)]  
2 
 
 
 

MENOR ALÍQUOTA MÉDIA 
ESTIMADA 

0,0334% 
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ANEXO II 

 
 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 

Ref.: (identificação da licitação) 
 
 

A empresa ............................................, inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 
7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e  não 
utiliza mão-de-obra infantil nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013.  
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (.................) . 

 
 

.............................................................................. 
(Data) 

 
 

........................................................................... 
(Representante) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

A empresa ....................................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)........................................., portador(a) da Carteira 
de Identidade nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as 
penas da lei,  de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 
empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em 
especial quanto ao seu art. 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas 
no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 
 
 

 
 
 

________________________________________________ 
Representante Legal 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE PROPOSTA  

(Papel timbrado da Empresa) 
 

FAIXA DE ETÁRIA QTDE FAIXA ALÍQUOTA VALOR 
Menor que 30 anos 9.374   

Entre 31 a e 35 anos 23.653   
Entre 36 e 40 anos 20.041   
Entre 41 e 45 anos 15.784   
Entre 46 e 50 anos 11.698   
Entre 51 e 55 anos 7.579   
Entre 56 e 60 anos 4.334   

Entre 61 e 65 anos 2.563   
Entre 66 e 70 anos 1.265   
Entre 71 e 75 anos 622   
Entre 76 e 80 anos 306   

TOTAL 97.219   

 

ALIQUOTA MEDIA MIP = {[(qtdfaixa1 x alíquota n) + (qtdfaixa2 x aliquota n) + (qtfaixa n x alíquota 
n)] / (qtdfaixa1) + (qtdfaixa2) + (qtdfaixa n)} x 100 =  

 
VALOR MÉDIO ALIQUOTA MIP  

 
 

Cobertura de Danos Físicos do Imóvel Financiado – DFI 
 

IMÓVEL RESIDENCIAL/ IMÓVEL COMERCIAL 

IMÓVEL 
ALÍQUOTA 

 
 

VALOR DA MENOR ALÍQUOTA MÉDIA 
 

MAM = (AmMIP * 0,85) + (ADFI * 0,15) 
2 

 
MENOR ALÍQUOTA MÉDIA 

ESTIMADA 
 

 
Observação: 
- A empresa deverá preencher a prospota de acordo com o(s) item(ns) que se sagrou vencedora. 
- A proposta deverá ser assinada pelo responsável. 
 
Declarações: 
 

____________________________ 
Assinatura 

Local e Data 
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ANEXO V 

 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ___________ / 20 _________ . 
PROCESSO N.º: 392.004.489/2017. 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 001/2018. 
VALIDADE: 12 (DOZE) meses improrrogáveis. 
 
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, empresa pública 
dotada de personalidade jurídica de direito privado, com autorização legislativa de criação 
disposta na Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do 
Governo do Distrito Federal vinculada à Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e 
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – SEDHAB, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 
6, Lotes 13/14, Bloco “A”, 5º Andar – Edifício Seduma – CEP 70.036-918, na cidade de Brasília/DF, 
inscrita sob o CNPJ nº 09.335.575/0001-30, neste ato representada pelo Diretor Presidente, Gilson 
José Paranhos de Paula e Silva, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 305.776 – 
SSP/DF e CPF sob nº 119.788.561-72, residente e domiciliado em Brasília/DF, considerando o 
julgamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº XXX/2018, processo nº 
392.004.489/2017, resolve registrar os preços da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita sob o 
CNPJ nº XXXXXXXX, localizada em XXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo Senhor 
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXCARGOXXXXXX, indicada e qualifica nesta Ata, de acordo com a 
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no 
Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e 
no que couber à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações e no Decreto 
Distrital nº 36.519, de 28 de maio de 2015 e no que couber ao Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos serviços especificados no Anexo I do 
Edital de Pregão Presencial – SRP nº 001/2018, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, 
desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pelo licitante. 
1.2. O adjudicatário será convocado pelo órgão gerenciador, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados da data de publicação da convocação no DODF, para assinatura da respectiva Ata de 
Registro de Preços, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 
pelo adjudicatário até o segundo dia útil após a convocação e desde que ocorra motivo justificado 
e aceito pelo órgão gerenciador. 
1.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades 
indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração 
promover a contratação de acordo com suas necessidades. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses 
improrrogáveis, contados a partir da publicação no DODF. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à Coordenação Registro e 
Pesquisa de Preços, nos termos do item 13 da Instrução Normativa n.º 03, de 30 de agosto de 
1999, c/c a Portaria nº 563/SEFP, de 05.09.2002. 
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4. CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada, para a contratação do respectivo 
objeto, pela Administração direta e indireta, autárquica e fundacional e pelas empresas públicas 
do Distrito Federal, conforme preconiza a Lei Distrital nº 2.568, de 20 de julho de 2.000. 

4.1.1. A utilização referida neste item só será possível se o consumo da quantia estimada no 
anexo I do Edital e desta Ata não tiver sido esgotado para o período. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

5.1. O preço ofertado, especificação e contratação média, empresa e representante legal, 
encontram-se enunciados na presente ata. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O local de execução do serviço será de acordo com Anexo I do Edital de Pregão Presencial - SRP 
nº 001/2018 e deverá iniciar em até 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura do contrato, de 
recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao 
detentor/representante legal. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco de Brasília – BRB, até o 30º 
(trigésimo) dia a contar da data em que for atestado o fornecimento definitivo pela Unidade 
requisitante mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota fiscal-fatura, ou 
após a sua representação, sanadas as irregularidades constatadas. 
7.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar às Unidades Administrativas que 
emitirem a Nota de Empenho, os documentos abaixo relacionados: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos 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 – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 
IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho (em www.tst.jus.br), em cumprimento à 
Lei nº 12.440/2011, visando à comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho. 

7.3. 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 correção monetária (quando for o caso). 
7.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 

I – A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e 
II – Se o valor da multa for superior ao valor devido pela prestação do serviço, responderá o 
contratado pela diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

7.5. O pagamento dos serviços será efetuado por meio de ordem bancária a ser depositada em 
conta corrente da CONTRATADA até o 10º (décimo) dia útil após a atestação da nota fiscal/fatura, 
declarando a aceitabilidade dos serviços, procedimento este a cargo do fiscal do contrato 
designado pelo CONTRATANTE. 
7.6. É condição para o pagamento do valor constante da nota fiscal/fatura a apresentação dos 
seguintes documentos: 
7.7. O pagamento da nota fiscal/fatura deverá ser solicitado por intermédio do setor de protocolo 
do Contratante, ao servidor responsável pela fiscalização dos serviços. O processo deverá estar 
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acompanhado da Nota Fiscal de Serviço e das devidas certidões. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA – DO CONTRATO 

8.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a 
firmar contratações de fornecimento, mediante autorização da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, observadas as condições fixadas neste instrumento, 
no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente. 
8.2. Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do § 4º, art. 62 da Lei n.º 
8.666/93, e facultada a sua substituição por instrumento equivalente nos casos de 
compra/execução com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem 
obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 
8.3. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto  no 
Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que 
couber.  
8.4. A Ata de Registro de Preços não sofrerá o acréscimo de 25% previsto no §1º, art. 81 da Lei 
13.303/2016. 
 

9. CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

9.1. Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da Companhia Habitacional do 
Distrito Federal - CODHAB. 
9.2. O(s) fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, 
todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão Presencial – SRP nº 001/2018, 
especialmente às especificadas no Anexo I do referido Edital. 
9.3. Serão de responsabilidade do(s) concorrente(s) que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) o 
ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, 
ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídos por força da lei, 
relacionados com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na Ata de 
Registro de Preços. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1. As penalidades serão aplicadas em conformidade com o Decreto n.º 26.851, de 30 de maio 
de 2006 e demais alterações posteriores e Lei nº 13.303/2016.   

 
XX de XXXXXXXX de 2017. 

 
 
 

____________________________________
______ 

Gilson José Paranhos de Paula e 
Silva 

Diretor-Presidente – CODHAB/DF 

 
 
 

____________________________________
______ 

XXXNOME COMPLETOXXX 
XXX EMPRESA CONTRATADA XXX 
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