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CONTRATO N ' 074/2017 - DE PRESTAQAO

DE SEPViGOS QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO
FEDERAL - CODHAB/DF E ESTUDI0 41
ARQUITETURA SS LTDA -ME, PARA OS FINS

QUE ESPECIFICA.

'T

Processo n ' 392-000 .599/2017

condig6es seguintes:

CLAUSULX PRIMEiRA: D0 0BJET0

Concurso n ' 002/2017.
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normas vigentes.

1.3 Poderio constituir objeto do presente Contrato outros servigos pertinentes ao
escopo ora Contratado, discriminado no anexo V A - escopo do concurso, e cuja execugao
tenha implicagio direta com aqueles de responsabilidade da CONTRATADA.

1 .4 A prestag5o dos serviQos, objeto deste Contrato, se farc por memo da
emissio de

Ordens de Inicio de ServiQos, parciais ou totais, que passarao a fazer parte integrante deste
Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: DAS ESPECIFICAQ6ES DOS PROJETOS

2.1 0s projetos, fruto deste contrato, deverio apresentar como conteOdo:

2.1 .1 Projeto de Urbanismo (incluindo-se sistema vigrlo e
ciclovigrio.

estacionamentos, calgadas. acessibilidade e locagao de mobiliirio urbano)

A. Projeto Gerd para AprovaQao ("Projeto Executive de Urbanismo '). incluindo-
se. a16m do Projeto de Parcelamento do Solo (URB), Levantamento

Topografico do tips planialtim6trico georreferenciado (TOP), o qual deveri ter
o aceite pr6vio da DICAT/COSIT/SEGETH, Memorial Descritivo (MDE) e
Normas de Edificagao, Uso e Gabarito (NGB) ou Planilha de Parimetros

Urbanisticos (PUR), nos termos do decreto n ' 38.247, de I ' de junho de 201 7.

que disp6e sobre os procedimentos para apresentagao de Projetos de
Urbanismo e d6 outras provid6ncias e em conformidade com o Manual de
ExecuQao de Servigos Topograficos da DICAT/COSIT/SEGETH

(disponibilizado nos documentos auxiliares relacionados no anexo VI) e com
a ABNT NBR 1 3.1 33/94;

B. Coordenagao e CompatibilizaQao dos Projetos;
C. Outros documentos;

D. Projeto Grafico(15 imagens virtuais)

2.1 .2 Projeto de Paisagismo

A. Projeto Gerd para Aprovagio ("Projeto Executive de Paisagismo"):incluindo '
se Levantamento Topografico do typo planialtim6trico georreferenciado

(TOP), o qual deverg ter o aceite pr6vio da DICAT/COSIT/SEGETH, Planta de
Paisagismo (PSG) e Memorial Descritivo (MDE), nos termos do decreto n '
38.247. de I ' de junho de 2017, que disp6e sabre os procedimentos para

apresentagao de Projetos de Urbanlsmo e da outras provid6ncias e em
conformidade com o Manual de ExecuQao de ServiQos Topogrgficos da
DICAT/COSIT/SEGETH (disponibilizado nos documentos auxiliares
relacionados no anexo VI) e com a ABNT NBR 13.133/94.
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2.1.3 Projetos de Infraestrutura Urbana (Movimentagao de Terra, Pavimentagao

A. Projeto Gerd para AprovaiQ5o (,,Projeto Executivo de Infraestrutura Urbana");

2.1 .4 Projeto de Sinalizagao Vi6ria Vertical e Horizontal
A. Projeto Gerd para Aprovagio ("Projeto Executivo de SlnalizaQao Viiria")

2.1 .5 Projetos de Arquitetura das Unidades Habitacionais
A. Anteprojeto;
B. Projeto Gerd para AprovaQao ("Projeto Legal");
C. Projeto Executive;
D. CoordenaQao e CompatibilizaQao dos Projetos;
E. Outros documentos;

F. Projeto Grifico (1 5 imagens virtuais).

2.1 .6 Projetos complementares a Arquitetura das Unidades Habitacionais:

2.1 .6.1 Proleto de cilculo estrutural e fundag6es
A. Anteprojetot
B. Projeto Executivo.

6.2 Projeto de instalag6es hidriulico-sanitarias
A. Anteprojeto;
B. Projeto Executive.

2.1 .6.3 Projeto de instalag6es de aguas pluviais
A. Anteprojeto;
B. Projeto Gerd para Aprovag5o ("Projeto Legal");
C. Projeto Executivo.

2.1 .6.4 Projeto de instalag6es preventivas e de combate
A. Anteprojeto;
B. Projeto Gerd para Aprovagio ("Projeto Legal");

C. Projeto Executivo.

2.1 .6.5 Projeto de instalag6es prediais de gas (GLP)
A. Anteprojeto;

B. Projeto Gerd para Aprovagao ("Projeto Legal");
C. Projeto Executive.

2.1 .6.6 Projeto de instalag6es e16tricas gerais e prediai
A. Anteprojeto;
B. Projeto Gerd para Aprovagao ("Projeto Legal");
C. Projeto Executivo.

2.1 .6.7 Projeto de instalag6es de telefonia e de TV

2.1

a inc6ndio

S
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A. Anteprojeto;
B. Projeto Executivo

2.1.6.8 Projeto de instalag6es de protegao contra
(SPOA)

A. Anteprojeto;
B. Projeto Gerd para Aprovagio ("Projeto Legal");
C. Projeto Executive.

descargas atmosf6ricas

2.1 7 Projetos de Arquitetura dos Equipamentos POblicos Comunitirios (EPCs)
A. Estudo Preliminar;
B. Anteprojeto;
C. Projeto Gerd para AprovaQao ("Projeto Legal");
D. Projeto Executive;
E. CoordenaQao e Compatibilizagao dos Projetos;
F. Outros documentos;

G. Projeto Grifico (04 imagens virtuais)

2.1 8 Projetos complementares a Arquitetura dos Equipamentos Ptlblicos
Comunitirios (EPCs):

2.1 .8.1 Projeto de cilculo estrutural e fundag6es
A. Anteprojeto;
B. Projeto Executivo.

2.1 .8.2 Projeto de instalag6es hidr6ulico-sanitgrias
A. Anteprojeto;

B. Projeto Executivo.

2.1 .8.3 Projeto de instalag6es de aguas pluviais
A. Anteprojeto;
B. Projeto Gerd para AprovaQao ("Projeto Legal");

C. Projeto Executivo.

2.1 .8.4 Projeto de instalag6es preventivas e de combate a inc6ndio
A. Anteprojeto;
B. Projeto Gerd para AprovaQao ("Projeto Legal");
C. Projeto Executive.

2.1 .8.5 Projeto de instalag6es prediais de gas (GLP)
A. Anteprojeto;
B. Projeto Gerd para Aprovag3o ("Projeto Legal")
C. Projeto Executive.

2.1 .8.6 Projeto de instalag6es e16tricas gerais e prediais
A. Anteprojeto;
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B. Projeto Gerd para Aprovagao ("Projeto Legal")
C. Projeto Executivo.

2.1 .8.7 Projeto de instalag6es de telefonia e de TV
A. Anteprojeto;
B. Projeto Executivo.

2.1 .8.8 Projeto de instalag6es de protegao contra descargas atmosf6ricas
(SPOA)

A. Anteprojeto;
B. Projeto Gerd para AprovaQgo ("Projeto Legal");
C. Projeto Executivo.

2.2 0 Projeto de urbanismo proposto deveri ser desenvolvido e submetido a avaliagao e
rovagao da Coordenagao de Urbanismo (COURB), da Central de Aprovagao de Projetos

(CAP/SEGETH) e aprovado nos 6rgios Setoriais competentes: CBMDF. CEB. CAESB.
NOVACAP. OI, ou qualquer outro 6rgio que se faga necessgrio. A16m disso, anteriormente a

aprovagao dos projetos. deverio ser fellas consultas de interfer6ncia e viabilidade is
concessiongrias competentes.

2.3 0 Projeto de urbanismo deverg, ainda. ser submetido a apreciagao do Conselho de

Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (CONPLAN) Ap6s a validagao
peso
..1.

CONPJ ' '''' projeto seguirg para aprovaQio por meio de Decreto a ser assinado pele
Governador do Distrito Federal.

2.4 0 Projeto de paisagismo deveri ser desenvolvido e submetido a avaliagio e
aprovagio da Coordenagao de Urbanismo (COURB), da Central de Aprovagao de Projetos
(CAP/SEGETH).

2.5 0s Projetos de Infraestrutura Urbana dever6o ser submetidos a avaliagao e
rovagao dos 6rgaos Setoriais competentes: CEB. CAESB, NOVACAP, OI, ou qualquer outro

6rgao que se faga necessdrio.

2.6 0 Projeto de Sinalizagao Vigria Vertical e Horizontal deverg ser submetido a avaliagao
e aprovagao dos 6rgios Setoriais competentes: DETRAN. ou qualquer outdo organ que se
faga necessdrio.

2.7 0s Projetos de Arquitetura das Unidades Habitacionais deverio ser submetidos a

avaliagao e aprovagao da Central de Aprovagao de Projetos (CAP/SEGETH) e dever5o ser
entregues aprovados pelts 6rgaos competentes (CEB, CAESB, OI, NOVACAP, Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF; ou qualquer outro 6rgio que se faga
necessario), de acordo com o C6digo de Obras vigente, acompanhados de todos

os seus

Projetos Complementares, que poderao ser examinados para verificagao de conformidade
com as normas vigentes para retirada de alvaro de construgao ou habte-se e, caso
necessgrio, quando exigido peta CONTRATANTE, corrigidos pda CONTRATADA, centro aos
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prazos de cumprimento de exig6ncia estlpulados por este instrumento ou de comum acordo
com a CONTRATANTE.

n
2.8 0s Projetos de Arquitetura dos Equipamentos POblicos Comunitgrios (EPCs) devem

ser submetidos a avaliagao e aprovagao da Central de Aprovagao de Projetos
(CAP/SEGETH), do Corps de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e das
Secretarias Setoriais competentes. Ademais. deverio ser fellas consultas de interfer6ncia e
viabilidade is concessionirias competentes (CEB. CAESB, NOVACAP, OI, ou qualquer outra

que se faga necessario) e os projetos submetidos a aprovaQao desses 6rgaos.

2.9 Caso entre em vigor algum Decreto regulamentando que o projeto deveri ser
submetido a aprovagao em qualquer outro 6rgao que n5o esteja citado acima, durante a
vig6ncia do contrato, o CONTRATADO deveri acatar tal regulamentaQao, podendo ocorrer
penalidades/multas cano a solicitagao nio sega cumprida.

CLAUSULA TERCEIRA: DA VIG£NCIA, PRAZOS E REGIME DE EXECUQAO.

3.1 Para todos os fins e efeitos legais, o presente Contrato teri o Puzo total de
Execugao de 200 (duzentos) dias, desconsiderando o puzo de an61ise para aprovagao nos

6rgaos competentes.

3.2 0 Puzo de ExecuQ5o se inicia a partir da emissio de Ordem de Servigo que, a
exclusivo crit6rio da CONTRATANTE, podera ser autorizada em panes, mediante a emissio
de Ordem Parcial de Servigos.

3.3 0 puzo para a fase de aprovagao do Projeto de Urbanismo (representado no anexo V

cronograma de desembolso como "Fase Ol") no CONPLAN (Conselho de Planelamento
Territorial e Urbano do Distrito Federal) e na COURB/CAP/SEGETH (Coordenag5o de

Urbanismo), at6 a publicagao do Decreto de aprovaQio do Projeto de Parcelamento do Solo
(URB) no Diirio Oficial do Distrito Federal (DODF), sera de 80 (oitenta) dias.
desconsiderando-se o puzo de anilise para aprovagao nos orgaos.

3.4 Ap6s a aprovagao dos projetos peso CONPLAN e pda COURB/CAP/SEGETH, isto 6,
ap6s a publicagao do Decreto de aprovagao da URB, o Puzo para Execugao dos Projetos de
Paisagismo, Infraestrutura Urbana, Sinalizagao Viiria Vertical e Horizontal e de Arquitetura
das Unidades Habitacionais e dos Equipamentos P6blicos Comunitirios e Complementares

(representado no anexo V B - cronograma de desembolso coma "Fase 02').
individualizado

para cada t po de projeto, sera de 120 (cents e vinte) dias, desconsiderando-se o puzo de
anglise para aprovagao nos 6rgaos.

3.4.1 A "Fase Ol". representada no anexo V B - cronograma de desembolso,

Descritivo (MDE) e Normas de EdificaQio, Uso e Gabarito (NGB) ou Planilha de
Pargmetros Urbanisticos (PUR), at6 a publicagao do Decreto de aprovaQao da URB no
Diirio Oficial do Distrito Federal (DODF).
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3.4.2 0s Projetos correspondentes a "Fase 02", representada no anexo VB
cronograma de desembolso, somente poderao ser protocolados para

anglise para

aprovagao nos 6rgaos competentes apes a publicagio do Decreto de aprovagio da

n
URB

3.5 A CONTRATADA teri um puzo mgximo de lO (dez) dias corridor para cumprimento

das exig6ncias de sua compet6ncia, emitidas pecos 6rgios de aprovagao, ou pda
CONTRATANTE. a partir da data de emissio do documento de exig6ncia, podendo ocorrer

penalidades/multas, por descumprimento nio justificado.

3.5.1 Casa o puzo de cumprimento de exig6ncia pda CONTRATADA, em qualquer
6rgao, ultrapasse os lO (dez) dias corridos, este deveri ser justificado pda
CONTRATADA e aprovado peso Executor do Contrato e/ou Comissio Executora. sob

pena de descumprimento de cliusula contratual.

3.6 A cada apresentagio do projeto nos 6rgaos competentes, a CONTRATADA dever6
apresentar Imediatamente a CODHAB o protocolo do 6rgio para fins de acompanhamento e
controle dos prazos de desenvolvlmento. Quando o projeto estiver em an61ise para
aprovagao junta aos 6rgaos, o Puzo de Execugao nio estar6 sendo contabilizado.

3.6.1 A CONTRATADA nio podera repetir o mesmo ergo de exig6ncia emitida pecos

6rgaos competentes maid que 03 (tres) vezes, podendo ocorrer penalidades/multas,
com direito a contradit6rio e ampla defesa. . .

3.6.2 Casa a CONTRATADA nio cumpra a uma mesma exig6ncia por mats de uma
vez, esta deverg justificar o motive e este deveri ser aprovado pele Executor do
Contrato e/ou Comiss6o Executora, sob pena de descumprimento de c16usula

contratual..
3.6.3 A CONTRATADA deverg encaminhar a CODHAB um relat6rio semanal acerca

do andamento dos processos em aprovaQao.

::il:H B£iFH\ E$i:l! IE: g
entregues nos prazos estipulados.

3.8 0 Puzo de Execugao nio pode ultrapassar o Puzo de Vig6ncia Contratual de 24
(vinte e quatro) meses. prorrogaveis por igual periodo, contados a parter da publicagao do
seu extrato em Diirio Oficial, podendo ser prorrogado na forma da lei.

3.8.1

3.8.2

Extrapolando-se o Puzo de Execugao e/ou Puzo de Vig6ncia Contratual,

poderi ser cobrada penalidade/multi, com direito a contradit6rio e ampla
defesa.

Os atrasos justificados e comprovados peta CONTRATADA serif devidamente
considerados.
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CONTRATADA incorrer em multa, consoante a cliusula s6tima.

3.10 O regime de execuQao dos servigos 6 de empreitada por prego global

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E REMUNERAQAO DO CONTRATO

4.1 0 valor global dos servigos objetos deste Contrato 6 de R$ 4.440.958,10 (quatro
milh6es. quatrocentos e quarenta mil, novecentos e cinquenta e oito reals e dez centavos).
fixo e irreajustavel.

4.2 Do valor da contrataQao servo deduzidos os valores pagos a tftulo de premiagao, de

R$ 60.000.00 (sessenta mil reals) para o primeiro colocado, os quads sio considerados
coma parte do trabalha licitado e contratado.

:iG g G8: U11111X:l :
- A CONTRATADA receberi o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reals) referentes a

estipulado ATANTE poder6 solicitar justificativa pesos eventuais atrasos da CONTRATADA.

que deverg apresentar justificativa aceit6vel para nio recorrer em penalldade contratual.

4.4 0s pagamentos para empresas sediadas em Brasilia e/ou que tenham filial em
Brasilia servo efetuados mediante cr6dito em conta corrente da Contratada no BANCO DE
BRASILIA S/A - BRB.

4.5 Todas as f aturas deverio ser apresentadas em 02 (duas) viag, juntamente com
comprovaQao pda CONTRATADA do recolhimento das importancias devidas ao FGTS,
relativas is faturas anteriores.

4.6 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deveri apresentar junto com as faturas

as certid6es negativas do FGTS, INSS, GDF e da Justiga do Trabalho (CNDT).

4.7 Nenhum pagamento isentarg a CONTRATADA de responsabilidade pelos serviQos

executados ou implicard a aceitagio dos mesmos.
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desembolso.

CLAUSULX QUINTA - DA 00TAQA0 0RQAMENTARIA

5.1

1.

11.

111.

lv.

A despesa correri a conta da seguinte Dotagao Orgamentaria
Unidade Orgamentiria: 28209
Programa de Trabalho: 16.451.6208.1968.3197
Natureza da Despesa: 4490.39
Fonte de Recursos: 407

1149/2017, emitida em 17/11/2017. sob o evento n ' 400091 .

CLJUSULA SEXTA - DA GARANTIA

::ii IR1111 ll 3911HHHillE£lE
quarenta e fete reais e noventa centavos).

6.2 A Garantia Contratual seri devolvida, desde que nio haja pend6ncias a solucionar,
mediante solicitagao por escrito da CONTRATADA, ap6s o Termo de Recebimento Definitivo

dos servigos.

6.3 A CONTRATANTE podera descontar do valor da Garantia Contratual toda importancia

que, a qualquer tftulo, Ihe for devida peta CONTRATADA.

6.4 A Garantia Contratual deverg ser complementada sempre que houver alteraQao do
valor contratual ou do puzo de vig6ncia do contrato.
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CLAUSULA S£TIMA - DAS SANQ6ES ADMINISTRATIVAS

7.1 Pele descumprimento de quaisquer cliusulas contratuais serif aplicadas as
penalidades previstas na Lei no 13.303/2016 artigos 82 a 84, a16m das constantes nos

uintes Decretos' 6.851/2006, publicado no Digrio Oficial do Distrito Federal no. 1 03 de 31

. Dede(maiode2006,pag.05e07;blicado no Diirio Oficial do Distrito Federal de

13/julho/2006(10ateraggo)lpublicado no Di6rio Oficial do Distrito Federal de

1 5/agosto/2006(2' alteragao).

CLAUSULA OITAVA- DAS 0BRIGAQ6ES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1 A coNTRATADA, a16m das responsabilidades previstas neste Contrato e nos anexos

que o integram (V A - escopo do concurso e V B - cronograma de desembolso), obriga-se a:

8.1 .1 Reaiizar os servigos de acordo com todas as exig6ncias contidas nas Bases
do Concurso, em especial nos anexos deste Contrato (V A - escopo do concurso e V B

11 EEB:l;i! m I #:;'=%::: :.;:pn,!:
do objeto deste Contrato, obrigando-se a responder por sie por seus sucessores.
8.1 .7 Atender is determinag6es e is exig6ncias formuladas pda CONTRATANTE.

8.1 .8 Substituir ou ref azer, por sua conta e responsabilidade, os servigos recusados

t6rmino. nos seguintes termos:

ann.nm Rrasflia DF - www.codhab.df.gov.for - PRESIDENCIA - 61 3214-1802
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8.1.g.I A CONTRATADA 6 a Onica e exclusiva responsavel pelts 6nus

trabalhistas de seus empregados que porventura servo utilizados por forma da
execugao do presente Contrato, eximindo a CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade, ainda que subsidiiria ou solid6ria;
8.1.9.2 Em caso do ajuizamento de aQ6es trabalhistas pecos empregados da

CONTRATADA ou da verificagao da exist6ncia de d6bitos previdenciarios,
decorrentes da execugao do presente Contrato pda CONTRATADA, com a inclus6o
do Governo do Distrito Federal no polo passivo como respons6vel subsidiirio. a
CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a at6 tr6s
vezes o montante dos valores em cobranga, que servo complementados a qualquer

tempo com nova retengao em casa de insufici6ncia;
8.1.9.3 A reteng5o prevista no item acima sera realizada na data do
conhecimento pele Governo do Distrito Federal da exist6ncia da agro trabalhista ou
da verificaQao da exist6ncia de d6bitos previdenciarios;
8.1.9.4 A retenggo somente sera liberada com o trinsito em julgado da
decisis de improcedencia dos pedidos ou do efetivo pagamento do tftulo executive

judicial ou do d6bito previdenciario pda CONTRATADA;
8.1.95 0correndo o t6rmino do Contrato sem que tenha sido proferida a
decisgo final da aWaD trabalhista ou decisis final sobre o d6bito previdenciario, o
valor ficari retido e seri pleiteado em processo administrativo apes o trinsito em

julgado e/ou o pagamento da condenagao/divida;
8.1.9.6 0bedecer is normas trabalhistas vigentes, no que concerne as
contratag6es com vfnculo empregaticio de seus empregados para a execugao dos

serviQosaquicontratados; ..,. . , .

CEILANDIA - RA IX, durante todd o puzo de execugao contratual.

8.1.10 A CONTRATADA 6 responsavel pda qualidade dos servigos realizados,

obrigando-se ainda a afastar qualquer empregado ou preposto .a seu
encargo, cuja

presenQa sega considerada pda Fiscalizagao prejudicial ao bom andamento, a
regularidadeea perfeigioservigos. .. - .-... .
8.1.11 A CONTRATADA deveri apresentar a CONTRATANTE os Registros de
Responsabilidade T6cnica (RRT) peta execugao dos servigos junto ao CAU as
AnataQ6es de Responsabilidade T6cnica (ART) pda execugao dos servigos junto ao
CREA e/ou os respectivos documentos junto a outros Conselhos Profissionais
envolvidos at6 o 10o (d6cimo) dia corrido, contado a parter da emissio de Ordem de
Inicio dos serviQos. .
8.1.12 A CONTRATADA 6 responsavel por todos os custos e seguranga dos
materiais e equipamentos necessirios a execugao dos servigos, nio cabendo a
CONTRATANTE nenhum 6nus por motivo de perdas, roubos ou despesas com seguro
dos mesmos. . . .
8.1 .13 A CONTRATADA 6 respons6vel pda anglise e pelos estudos dos elementos
t6cnicos fornecidos pda CONTRAIANTE para a execuQ6o dos servigos, ndo se W
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admitindo, em nenhuma hip6tese, a alegagao de ignorancia de tail documentos. Caso
a CONTRATADA constate quaisquer discrepancias, omiss6es ou erros, inclusive
qualquer transgressao is normas t6cnicas, regulamentos ou leis em vigor, deveri
comunicar o fato, por escrito, a CONTRATANTE para que tats defeitos sejam sanados.
se procedentes forem.
8.1.14 A CONTRATADA 6 responsavel direta e exclusivamente pda execugao da
totalidade dos servigos objeto do presente Contrato, peta administragao, coordenagao
dos mesmos e, consequentemente, responders criminalmente por todos os danos,
perdas e/ou prejuizos que por dojo ou culpa, no exercicio de suas atividades, venha,
direta ou indiretamente, provocar ou causar, por si ou por seus empregados, ou por
empregados subcontratados, a CONTRATANTE ou a terceiros.
8.1.15 Fica desde ja convencionado que a CONTRATADA cede e transfere a
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional, a16m dos previstos neste Contrato, a
posse e propriedade sobre todos os documentos criados no imbito do mesmo,
podendo a CONTRATANTE fazer o uso que Ihe convier.

8.2 0s servigos objeto deste Contrato servo executados sob a diregao e
responsabilidade t6cnica do arquiteto Martin Kaufer Goic, portador da RG n ' 87768082
SSP/PR, e CPF n ' 057.485.789-30, que este autorizado a representar a CONTRATADAjunto a
CONTRATANTE. em materia de servigos.

8.2.1 A CONTRATADA obriga-se a manter o profissional indicado nesta clgusula
como Responsavel T6cnico na diregao dos trabalhos at6 a sua inteira conclusio. A
substituigao ficari submetida a aceitagao da CONTRATANTE e somente poderg ser
feita por outro que comprovadamente tenha a mesma capacidade e experi6ncia.

8.3 0 uso de marcas. patentes, registros, processos e licengas inerentes a execugao
deste Contrato, quando for o casa. 6 de inteira e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, que tamb6m se obriga a eximir a CODHAB das consequ6ncias de qualquer
utilizagao indevida.

8.4 Ficam como responsabilidade da CONTRATADA todas as agnes que visem is
aprovag6es dos projetos junta aos 6rgaos competentes, nio cabendo a etta CODHAB a
entrega, acompanhamento, retirada e corregao de exig6ncias junta aos 6rgaos.

8.5 Caso a cede da empresa CONTRATADA nio deja em Brasilia, etta deverd.

obrigatoriamente, manter escrit6rio com enderego fixo em Brasilia/DF, com instalag6es,
CNPJ e pessoal t6cnico adequado e disponiVel para realizagao do objeto da licitagao
(Concurso), o qual servir6 de sede administrative para as atividades e contato junto a
CONTRATANTE, sends obrigat6ria a apresentagao do CNPJ de Brasilia para habilitagio da
CONTRATANTE.

CLAUSULX NONA - DAS 0BRIGAQ6ES E RESPONSABILiDADES DA CONTRATANTE

9.1 A16m das responsabilidades previstas neste Contrato e nos anexos que o integram (V
A - escopo do concurso e V B - cronograma de desembolso), a CONTRATANTE obriga-se a:
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9.1 .1 Fornecer a CONTRATADA todas as informag6es necess6rias a execugao dos
servigos objeto deste Contrato.
9.1 .2 Designar representante servidor ou comissio para fiscalizar e acompanhar a

execug6o do Contrato.
9.1.3 Providenciar e executar todas as agnes administrativas de sua exclusiva
compet6ncia, relativas a execugao dos trabalhos.
9.1 .4 Assegurar os direitos e as prerrogativas inerentes ao exercicio da profissao
de arquiteto e urbanista, previstos na Lei Federal n ' 12.378/2010, que regula o
exercrcio da profissao.
9.1.5 Assegurar que a cessio de direitos patrimoniais, prevista no art. 80, da Lei
Federal n ' 13.3032016 se restrinja apenas aos projetos contratados, em respeito ao
disposto no art. 5', XXVll, da CF, na Lei Federal n ' 5.194/1966, na Lei Federal n '
1 2.378/201 0 e na Lei Federal n ' 9.61 0/98.

9.1 .6 Assegurar os direitos morals dos autores dos projetos objeto deste Contrato,
contidos na Lei Federal n ' 9.61 0/98.

9.1 .7 Realizar os pagamentos da CONTRATADA na forma e condig6es previstas.

CLAUSULA D£CIMA - DA SUBCONTRATAgAO

10.1 E vedada a subcontratagao total do objeto do Contrato

l0.2 E permitida a subcontratagao parcial para os Projetos de Paisagismo.
Infraestrutura Urbana, Sinalizagio Vi6ria Vertical e Horizontal e Projetos Complementares,
mas apenas at6 o limite de 49% (quarenta e nave por cento) do valor total do Contrato.

l0.3 A subcontratagao parcial depende de autorizagao pr6via por parte da
CONTRATANTE, a qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificag3o
t6cnica necessgrios para a execugao dos servigos, bem como verificar os demais requisitos
de habilitagao eventualmente aplic6veis, dentre des a regularidade fiscal, trabalhista,
previdenciaria (artigos 78 da Lei n ' 1 3.303/201 6).

l0.4 Em qualquer hip6tese de subcontratagao permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pda perfeita execuggo contratual, cabendo-the realizar a
supervis3o e a coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigaQ6es contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao.

CLAUSULA D£CIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAQA0

11.1 Ngo obstante a CONTRATADA sqa a Onica e exclusiva responsavel pda
execugao de todos os servigos objeto deste Contrato, a CONTRATANTE, por meio de seus
funcion6rios ou de prepostos formalmente designados, se reserva o direito de, sem de
qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mats ampla e
completa fiscalizagao dos servigos e para esse efeito, a CONTRATADA obriga-se a:
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11.1.1 Prestar dodo e qualquer esclarecimento ou informagao solicitada peta
CONTRATANTE e seus prepostos garantindo-the o acesso, a qualquer tempo, ao local

dos serviQos, bem coma aos documentos relativos aos servigos executados ou em
execugao.

1 1 .1 .2 Atender prontamente is reclamag6es. exig6ncias ou observag6es feitas pda
CONTRATANTE ou deus prepostos. desfazendo, corrigindo ou refazendo, quando for o
casa, a sua pr6pria custa, os servigos que n6o obedegam aos respectivos projetos.
especificag6es, memorials descritivos ou normas t6cnicas pertinentes.

11.1.3 Sustar qualquer serviQO em execugao que comprovadamente nio esteja
sends executado com a boa t6cnica ou que coloque em risco a seguranga pOblica ou
bens da CONTRATANTE ou ainda por inobservincia e/ou desobedi6ncia is ordens ou

instrug6es da CONTRATANTE, e seus prepostos, cabendo a CONTRATADA todos os
anus com a paralisagao.

11.2 A CONTRATANTE se farc representar no local dos servigos, por seu
representante credenciado ou comissgo executora e, na falta ou impedimento destes, por
seu substitute com as mesmas atribuig6es e poderes.

1 1 .3 Todas as solicitag6es, reclamagdes, exig6ncias ou observaQ6es relacionadas

a execugio dos servigos, feitas pda CONTRATANTE ou seus prepostos a CONTRATADA

ou vice-versa, nas hip6teses em que couber, somente produzirio efeitos vinculat6rios
desde que processados por escrito.

11.4 A atuagao fiscalizadora da CONTRATANTE em nada restringird a
responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA relativamente aos servigos
contratados, sua execuQao e as respectivas consequ6ncias e implicag6es, pr6ximas ou
remotas, ou perante terceiros. do mesmo modo a ocorr6ncia de eventuais irregularidades
na execuQao dos servigos contratados ngo implicar6 corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de deus prepostos.

CLAUSULA D£CIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SEPViQOS

12.1 A aceitagao dos servigos se dare mediante a avaliagao do servidor ou
comissio executora designados pda CONTRATANTE, que constatarg se o projeto atende a
today as especificaQ6es contidas nas Bases do Concurso e nos anexos deste Contrato (V A
- escopo do concurso e V B - cronograma de desembolso).

1 2.2 Caso haja recusa de aceitagao, por ngo atenderem os servigos is exig6ncias
da CONTRATANTE, a CONTRATADA dever6 refaz6-1os is suas expensas, passando-se a

contar os prazos para pagamento e demais compromissos da CONTRATANTE a partir da
data da efetiva aceitagao dos servigos refeitos.

1 2.3 0 objeto do Contrato sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condig6es contratuais e com os demais documentos anexos que o integram (V A - escopo
do concurso e V B - cronograma de desembolso).
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12.4 0 Terms de Recebimento Provis6rio deverd ser lavrado pele responsivel por
seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo circunstanciado.

12.5 0 Termo de Recebimento Definitive deverg ser lavrado pele servidor ou

comissio executora designada pda CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado
assinado pdas panes. ap6s o decurso do puzo de observagao, ou victoria que comprove a
adequagao do objeto aos termos contratuais.

12.6 A CONTRATANTE podera designar tamb6m uma Equipe T6cnica de
Recebimento e Fiscalizagao formada por t6cnicos da CODHAB. podendo ser incluidos
T6cnicos da Secretaria de Estado de Gest6o do Territ6rio e HabitaQao (SEGETH), a16m do
Executor do Contrato ou da comissio executora para acompanhar e fiscalizar o cumprimento
do Contrato, conforme descrito nos anexos deste Contrato (V A - escopo do concurso e V B
- cronograma de desembolso). ficando os 6rgaos da Estrutura Organica desta Companhia
no dever de prestar a equipe designada o apoio que ela vier a requisitar para o desempenho
de suas atividades.

12.7 A CONTRATANTE se reserva o direito de suspender temporariamente os
servigos sempre que se fizer necessirio.

CLAUSULA D£CIMA TERCEiRA DA RESCISAO CONTRATUAL

1 3.1 A CONTRATANTE poder6 rescindir este Contrato nas hip6teses autorizadas
peso artigo 83, da Lei n ' 1 3.303/201 6, justificando o motivo e assegurando a CONTRATADA o
direito ao contradit6rio e a ampla defesa, sem prquizo das demais sang6es estabelecidas
neste Contrato.

13.2 0 presente Contrato poder6 ser rescindido, independentemente de
interpelagao judicial ou extrajudicial, sem que caiba a CONTRATADA direito a indenizagao de
qualquer esp6cie.

1 3.3 Se quaisquer das panes contratantes, em beneffcio da outra, permitir, mesmo
por omissio, a inobservincia, no todo ou em parte, de quaisquer das c16usulas e condig6es
do presente contrato e seus anexos, tal fato ngo poder6 liberar, desonerar, afetar ou
prejudicar essas mesmas clgusulas e condig6es, as quads permanecer5o inalteradas. como
se nenhuma tolerincia houvesse ocorrido.

CLAUSULA D£CIMA QUARTA - DAS DISPOSIQ6ES FINALS

14.1 0(s) autor(es) do projeto(s) ora contratados cedem para a CODHAB deus
direitos patrimoniais relativamente ao objeto deste Contrato. nos termos do Art. 80 da Lei no
13.303/2016, e tamb6m concede(m) ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo,
expor, divulgar, publicar, utilizar o projeto em outros enderegos de propriedade do Distrito
Federal, sem que datos atos confiram aos seus autores direito a qualquer remuneragao, nos
termos da Lei n ' 9.610/1998(Leidos direitos autorais).
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14.2 Garantir-se-g. de toda sorte, a manutengao da originalidade e da integridade
dos Projetos, ja que estio vinculados a essen os dispositivos reguladores dos direitos
autorais.

CLAUSULA D£CIMA QUINTA DOS CASOS OMISSOS

15.1 0s casos omissos servo dirimidos de acordo com as normas juridicas
aplicaveis e, em especial, de acordo com as regras da Lei n ' 1 3.303/201 6.

CLAUSULX D£CIMA SEXTA DA PUBLICAQAO

1 6.1 0 extrato resumido deste Contrato sera obrigatoriamente publicado no Di6rio

Oficial do Distrito Federal, sob a responsabilidade da CODHAB/DF.

CLAUSULA D£CIMA SETIMA - FORA

17.1 Para dirimir qualquer questao que venha a ocorrer relativa ao Contrato, o Foro
competente 6 o do Distrito Federal, devendo a parte vencida pagar a vencedora as custas.
despesas extrajudiciais e demais combinaQ6es legais e contratuais.

17.2 Quaisquer quantias devidas a CONTRATANTE pda CONTRATADA, em
decorr6ncia dente Contrato, serif cobradas pelo roto de execugao fiscal.

1 7.3 E por estarem assim justos e de acordo. assinam o presente em 03 (tr6s) viag

de igual forma e teor. na presenga de 02 (duas) testemunhas, abaixo nomeadas, que
tamb6m assinam.
Brasilia, 47 de novembro de 2017.

P/ COOHAB/OF (CONTRATANTE):

Gilson,faranhos
Diretof-Presidente

Companhia de Desenvolvimento Habitacionaldo Distrito Federal(CODHAB)

EstOdio 41 Arquitetura Ll0.k'aE

Testemunhas

N\,A %liN IZ A\J F;et.. 6'0'fC
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