
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONALDO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060
CONTRATO Nº 44/2018

CONTRATO Nº 44/2018 – DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCELEBRADO ENTRE A COMPANHIA HABITACIONAL DODISTRITO  FEDERAL  -  CODHAB  E  CENTRO  DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE PARA OS FINSQUE ESPECIFICA.
Processo nº. 00392-00004523/2018-41

A COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB,  empresa pública,  dotada de personalidadejurídica de direito privado, com autorização legisla va de criação pela Lei 4.020, de 25 de setembro de 2007,integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estando vinculada à Secretaria de Estado daGestão do Território e Habitação - SEGETH, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 09.335.575/0001-30, com sede no com
sede no SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Ed. Sede da CODHAB/DF  – 6º andar – CEP 70.036-918 – Brasília/DF,neste  ato  representado  na  pessoa  de  seu  Diretor  Presidente  GILSON  JOSÉ  PARANHOS  DE  PAULA  E  SILVA,brasileiro,  portador  da  Carteira  de  Iden dade  nº  305.776-SSP/DF  e  do  CPF  nº  119.788.561-72,  residente  edomiciliado nesta Capital, com autorização da Diretoria Execu va da CODHAB/DF, com delegação de competênciaprevista  nas  Normas  de  Planejamento,  Orçamento,  Finanças,  Patrimônio  e  Contabilidade  do  Distrito  Federal(Decreto  no.  32.598/2010)  doravante  denominada  simplesmente  CODHAB/DF,  e  a  empresa  CENTRO  DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -  CIEE,  inscrita  no CNPJ/MF sob o  nº.61.600.839/0001-55 com sede  na  Rua
Tabapuã, 540 Itaim Bibi, São Paulo e com Unidade de Operações em Brasília-DF, situada na Rua EQSW 304/504Lote 02 Edi cio Atrium, CEP 70.673-450 Setor Sudoeste - DF, Telefone (61)3252-4806 neste ato representada porseu Supervisor da Unidade de Operações - Brasília ELENILSON SANTOS ARARA, brasileiro, portador da Carteira deiden dade  nº.  2.257.195  SSP/DF  e  CPF  nº  007.498.391-12  residente  e  domiciliado  nesta  Capital,  doravantedenominada simplesmente CONTRATADA, conforme Edital de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 12/2018, realizadode acordo com a Lei nº 13.303/2016 e no que couber, a Lei nº 8.666/93, à qual se sujeitam as partes contratantestendo em vista o constante do Processo Administra vo nº 00392-00004523/2018-41– CODHAB resolvem firmar o
presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objeto a contratação de empresa para serviço de agenciamento e integração juntoàs ins tuições de ensino, para alunos regularmente matriculados e com frequência efe va em cursos de ensinoregular  oferecidos por ins tuições de educação superior e de ensino médio, vinculados à estrutura do ensinopúblico  e  par cular,  para  âmbito  na  Companhia  de  Desenvolvimento  Habitacional  do  Distrito  Federal  –CODHAB/DF.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1.  O  contrato  será  executado  de  forma indireta,  em  regime  de  empreitada  por  preço GLOBAL,  segundo odisposto no inciso II, art. 42 da Lei nº 13.303, de 2016 e no que couber a Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1. O valor total do presente Contrato é R$ 413.359,44 (quatrocentos e treze mil trezentos e cinquenta e nove
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reais e quarenta e quatro centavos).

4. CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
4.1.  Havendo  interesse  na  renovação,  o  valor  ora  contratado  poderá  ser  reajustado  pela  variação  do  IPCA,considerando,  para  apuração  do  índice  de  reajuste,  os  12  (doze)  meses  anteriores  ao  penúl mo  mês  devencimento  do  Contrato  em vigor,  mediante  comunicação  por  escrito  com,  pelo  menos,  30  (trinta)  dias  deantecedência ou acordo entre as partes.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato são procedentes dos orçamentos informados abaixo:
Programa de Trabalho: 16.122.6001.8517.9625 – Manutenção de Serviços Administra vos Gerais da CODHAB/DF.
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Fonte de Recursos: 100 – Ordinário Não Vinculado
5.2. O empenho inicial  é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),  conforme Nota de Empenho Nº 2018NE00546emi da em 13/06/2018 sob o evento 400091 na modalidade Es ma vo.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. Em orientação ao Decreto Distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011, a futura Contratada deverá abriruma Conta Corrente para o recebimento dos créditos pelos serviços prestados, pois no ar go 6º diz:
“Art. 6º Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos, exclusivamente,mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A - BRB.”
6.2.  As  empresas  de outros  estados-membros que não  mantenham filiais  e/  ou representações no DF,  estãoexcluídas das exigências do item 6.1, nos termos do inciso III, do parágrafo único do art. 3º do Decreto distrital nº32.767/2011.
6.3. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, quedeverá conter o detalhamento dos serviços executados, e será creditado em nome da contratada por meio de
ordem bancária em conta corrente por ela indicada, uma vez sa sfeitas as condições estabelecidas neste Termo deReferência/Edital, no prazo de até 30 (trinta) dias, a par r da data final do período de adimplemento, medianteapresentação, aceitação e atesto do gestor do contrato nos documentos hábeis de cobrança.
6.4. O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado desde que alicitante vencedora efetue cobrança de forma a permi r o cumprimento das exigências legais, principalmente noque se refere às retenções tributárias.
6.5.  Para  execução  do  pagamento,  a  contratada  deverá  fazer  constar  da  Nota  Fiscal/Fatura  correspondente,emi da, sem rasura, em letra legível em nome da CODHAB-DF, CNPJ nº 09.335.575/0001-30, o nome do banco, o
número de sua conta bancária e a respec va agência.
6.6. Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições dasMicroempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá fazer constar no corpo do documento fiscal, ouno campo des nado às informações complementares, a expressão:
“DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL”.
6.7. A Nota Fiscal/Fatura correspondente deverá ser entregue pela contratada diretamente ao gestor do contrato,que somente atestará a prestação dos serviços e liberará a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, quando cumpridastodas as condições pactuadas.
6.8. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela será devolvidapelo gestor à contratada e o pagamento ficará pendente até que ele providencie as medidas saneadoras. Nessahipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento
fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Presidência da República.
6.9. Para efeito de pagamento, a futura CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
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I - Cer ficado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF –Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
II - Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
II - Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho;
IV - Cer dão Nega va de Débitos Rela vos aos Tributos Federais;
V - Ou, as Cer dões posi vas com efeitos posi vos na impossibilidade de apresentação das cer dõesnega vas, citadas nos itens I a IV  desde que exigida a regularização da situação de acordo com os itens 
"d" e "f" da Decisão nº 6118/2017 do TCDF (4729710);

6.9.1. Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a licitante será no ficada, por escrito, para queno prazo de 05 (cinco) dias úteis regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob penade rescisão contratual;
6.9.2. O prazo es pulado poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério da CODHAB-DF;

6.10. Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada à CODHAB-DF, por meio de carta, ficandosob inteira responsabilidade da Contratada os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta deinformação;
6.11.  O  pagamento  efetuado  pela  CODHAB-DF  não  isenta  a  futura  Contratada  de  suas  obrigações  eresponsabilidades assumidas;
6.12. A CODHAB-DF poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela Contratada, nos termos deste Termo de Referência contrato;

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar do dia da assinatura entre as partes, podendo serprorrogado a critério da Administração Pública, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante formalização deTermos Adi vos, após assen mento prévio das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término davigência.

7.1.1. O prazo para execução do objeto deste contrato só admi rá prorrogação para atendimento dos casosprevistos nos incisos de I a VI, do art. 81, da Lei nº. 13.303/2016.
7.2. Os serviços serão executados dentro do prazo de vigência do contrato, observando-se o cronograma sico-financeiro.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1. A CONTRATADA obriga-se a:

8.1.1. Manter contratos específicos com as ins tuições de ensino, contendo as condições exigidas para a
caracterização e definição do estágio de seus alunos, bem como acompanhar e supervisionar as obrigaçõesdas mesmas, consoante os ar gos 7º e 8º da Lei n. 11.788/2008;
8.1.2. Obter da Contratante a iden ficação e caracterís cas dos programas das oportunidades de estágio aserem concedidas;
8.1.3.  Promover  o  ajuste  das  condições  de  estágio  definidas  pelas  ins tuições  de  ensino  com  asdisponibilidades da Contratante, indicando as principais a vidades a serem desenvolvidas pelos estagiários,observando sua compa bilidade com programas e currículos escolares e com as diretrizes estabelecidas naLDB – Lei 9394/96;
8.1.4.  Encaminhar à contratante os estudantes cadastrados e interessados nas oportunidades de estágio,selecionados na forma do item anterior;
8.1.5. Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:
8.1.6.  Termo de compromisso de estágio – TCE, entre a contratante e o estudante,  com interveniência e
assinatura da ins tuição de ensino, nos termos do inciso I do ar go 9º c/c o inciso II do ar go 3º da Lei n.
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11788/2008;
8.1.7.  Termos  de  rescisão  ou  prorrogação  de  estágios,  desde  que  informado  pelo  CODHAB/DF  comantecedência mínima de 10 (dez) dias; e
8.1.8. Manter apólice de seguro contra acidente pessoais em favor do estagiário.
8.1.9. Acompanhar a realização do estágio junto à Contratante, disponibilizando às respec vas ins tuições deensino informações per nentes, conservando os incisos I e III, do ar go 3º, bem como seus parágrafos 1º e2º, da Lei n. 11.788/08;
8.1.10. Encaminhar à contratante relatório de a vidades semestral sobre a situação escolar dos estagiários,
atestados pelas respec vas ins tuições de ensino, observando o inciso VII, art. 9º c/c o inciso III do art. 3º daLei 11.788/08;
8.1.11. Solicitar ao estagiário, a qualquer tempo, documentos comprobatórios da regularidade da situaçãoescolar, iden ficando e informando de imediato à contratante qualquer irregularidade;
8.1.12. Encaminhar a Gerencia de Pessoas, planilha com os valores apurados mensalmente antes de emissãoda fatura para análise prévia;
8.1.13. Efetuar, mensalmente, em nome da Contratante, o pagamento das bolsas-auxílio aos seus estagiários,mediante a transferência prévia dos recursos mencionados conforme item 6 do  termo de referência - Anexo Ido Edital ;
8.1.14. Efetuar, de acordo com a Legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do valor do imposto de
renda re do sobre as bolsas-auxílio pagas aos estagiários;
8.1.15. Emi r e fornecer aos estagiários, anualmente, o informe sobre as bolsas-auxílio concedidas, para finsde declaração de imposto de renda;
8.1.16.  Fazer seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário,  entregando ao mesmo cer ficadoindividual de seguro;
8.1.17.  Apresentar  o  comprovante  de  efe vação  e  validade  do  seguro  contra  acidentes  pessoais  dosestagiários, constantes na letra “m” deste item, como pressuposto para a transferência dos recursos;
8.1.18. Informar a Gerencia de Pessoas da CODHAB/DF sobre o término dos contratos dos estagiários com 30(trinta) dias de antecedência;
8.1.19. Providenciar a subs tuição de estagiário sempre que necessário, conforme solicitação encaminhadapela Gerencia de Pessoas da CODHAB/DF, num prazo de 30 dias, desde que tenham estagiários selecionadosno quadro de reserva;
8.1.20. Responsabilizar-se pelo processamento das folhas de pagamento, atentando quanto aos ar gos 10 a
14 da Lei n. 11.788/08;
8.1.21. Controlar a programação do gozo do recesso anual previsto no art. 13 e seus parágrafos 1º e 2º da Lein. 11.788/08;
8.1.22. Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicaçãoresumida das a vidades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho, nos termos do inciso V,art. 9º da Lei 11.788/08.
8.1.23. A proponente deverá manter estrutura sica compa vel de atendimento situada no Distrito Federal,preferencialmente no Plano Piloto, em local coberto pelo transporte público e de fácil acesso.

8.2. A CONTRATANTE obriga-se a:
8.2.1.  Formalizar  as  oportunidades  de  estágio,  em conjunto com a contratada,  atendendo  as  condiçõesdefinidas pelas ins tuições de ensino para a realização dos estágios;
8.2.2. Receber os estudantes interessados e encaminhar à contratada, a relação daqueles que efe vamente
irão par cipar do estágio;
8.2.3. Assinar os documentos legais providenciados pela contratada, indicados na letra ”f” do item 9 destetermo;
8.2.4. Cumprir todas as responsabilidades, como contratante, indicadas no termo de compromisso de estágiocelebrado com os estagiários;
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8.2.5. Transferir à contratada, mensalmente, os recursos des nados aos pagamentos das bolsas-auxílio e osrespec vos  encargos,  indicando os  respec vos  valores,  conforme valores  determinados  no item 6  destetermo;
8.2.6. Informar à contratada,  de imediato,  sempre que iden ficada irregularidade na situação escolar  dequalquer  estagiário  e  toda  vez  que  ocorrer  rescisão antecipada  de qualquer  termo de  compromisso  de
estágio, para as necessárias providências legais e interrupção dos procedimentos técnicos e administra vos acargo da contratada, quando for o caso;
8.2.7. Par cipar da sistemá ca de acompanhamento, supervisão e avaliação dos estagiários, em obediênciaao inciso III, art. 9º da Lei 11.788/08;
8.2.8. Elaborar e corrigir provas do processo sele vo dos candidatos;
8.2.9. Encaminhar à contratada a relação dos estudantes aprovados conforme o descrito na letra “d” do item9 deste termo;
8.2.10. Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando a vidades de aprendizagemsocial, profissional e cultural, conforme inciso II, art. 9º da Lei 11.788/08;
8.2.11. Manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio,  consoanteinciso VI, art. 9º da Lei n. 11.788/08; e
8.2.12. Proceder com o pagamento das faturas mensais em até 30 dias de seu recebimento, desde que a
empresa possua as cer dões de regularidade fiscais, junto à Caixa Econômica Federal - CEF, Secretaria deEstado de Fazenda do DF, Previdência Social e Fazenda Pública Federal;
8.2.13.  No caso  de  preenchimento  de  até  10  vagas,  a  contratante  se  responsabilizará  pela  seleção dosestudantes e encaminhará a relação dos aprovados à contratada.

9. CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
9.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo, com amparo na Leinº 13.303/2016 e no que couber, ao art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

9.1.1.  A  alteração  de  valor  contratual,  decorrente  do  reajuste  de  preço,  compensação  ou  penalizaçãofinanceira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementar, até o limitedo respec vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS
10.1. Das Espécies

10.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan da aprévia  defesa,  estão  sujeitas  às  seguintes  sanções  em  conformidade  com  o  Decreto  nº  26.851,  de
30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006,de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006 e Lei nº 13.303/2016:

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

a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para ocertame, 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 alicitante e/ou contratada será  descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores,  semprejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas edosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come da;

10.1.2. As sanções previstas nos incisos I e III do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do
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inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respec vo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis (§2º, art. 83 da Lei 13.303/2016).
10.2. Da Advertência

10.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emi do quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquerobrigação, e será expedido:
I - pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, quando o descumprimento daobrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
II  -  pelo  ordenador  de despesas  se  o  descumprimento  da obrigação  ocorrer  na  fase  de execução
contratual, entendida desde a recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato.

10.3. Da Multa
10.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgãocontratante,  por  atraso  injus ficado  na  entrega ou  execução  do contrato,  e  será  aplicada  nos  seguintespercentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução deserviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de9,9% (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 obrigacionaisadimplidas  em atraso,  em caráter excepcional,  e  a  critério  do órgão contratante,  quando o atrasoultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completoda 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 doprazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus ficada do adjudicatário em assinar o contrato oure rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial outotal  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 dequalquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de2014);

10.3.2. A multa será formalizada por simples apos lamento contratual, na forma Lei n° 13.303/2016, e no quecouber,  a  Lei  Federal  8.666/1993  e  será  executada  após  regular  processo  administra vo,  oferecido  àcontratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento dano ficação, observada a seguinte ordem:
I - mediante desconto no valor da garan a depositada do respec vo contrato;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
III - mediante procedimento administra vo ou judicial de execução.

10.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garan a prestada, além da perda desta, responderá à
contratada pela sua diferença,  devidamente atualizada pelo Índice  Geral  de  Preços Mercado (IGP-M)  ouequivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobradosjudicialmente.
10.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par r do dia seguinte ao dovencimento  do  prazo  de  entrega  ou  execução  do  contrato,  se  dia  de  expediente  normal  na  repar çãointeressada, ou no primeiro dia ú l seguinte.
10.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec vos custos de cobrança.
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10.3.6. A multa poderá ser aplicada cumula vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidadeda falta come da, consoante o previsto do subitem 10.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade.
10.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ourescindidos, exceto se houver jus ficado interesse da unidade contratante em admi r atraso superior a 30(trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 10.3.1.
10.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 10.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão
contratual que não ensejam penalidades.

10.4. Da Suspensão
10.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par cipar de licitação e decontratar com a Administração,  e,  se  aplicada em decorrência  de  licitação na modalidade pregão,  aindasuspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal,ins tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado deFornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I  -  por  até  30 (trinta)  dias,  quando, vencido o prazo de advertência,  emi da pela COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO 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, osdocumentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original oucópia auten cada, de forma defini va;
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo devalidade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto,falhar ou fraudar na execução do contrato; e
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, obje vandoobter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
b) tenha pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação; e
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;

10.4.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
I - a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, quando o descumprimento daobrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase
de execução contratual, entendida desde a recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato.

10.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.
10.4.4. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas aliprevistas forem pra cadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.

10.5. Das Demais Penalidades
10.5.1.  As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que porquaisquer outros meios pra carem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro deFornecedores do Distrito Federal, administrado pela CODHAB, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do cer ficado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24(vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e
II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 10.5;
III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 10.4.3 e 10.4.4.

10.5.2.  As  sanções  previstas  nos  subitens  10.4  e  10.5  poderão  também  ser  aplicadas  às  empresas  ouprofissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais Lei n° 13.303/2016, e no que couber, nos
às Leis nº 8.666, de 1993 e nº 10.520, de 2002:

I  -  tenham  sofrido  condenação  defini va  por  pra carem,  por  meios  dolosos,  fraude  fiscal  no
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recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham pra cado atos ilícitos, visando frustrar os obje vos da licitação; e
III  - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atosilícitos pra cados.

10.6. Do Direito de Defesa
10.6.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensãotemporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respec va no ficação.
10.6.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra cou o ato recorrido, a qualpoderá reconsiderar sua decisão,  no prazo de 5 (cinco) dias úteis,  ou,  nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis,contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
10.6.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dovencimento,  e  considerar-se-ão  os  dias  consecu vos,  exceto  quando  for  explicitamente  disposto  emcontrário;
10.6.4.  Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal,  aaplicação da sanção será formalizada por despacho mo vado, cujo extrato deverá ser publicado no DiárioOficial 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.

10.6.5. Após o julgamento do(s) recurso(s),  ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade
competente  para  aplicação  da  sanção  providenciará  a  sua  imediata  divulgação  no  sí owww.comprasgovernamentais.gov.br, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação man dos por órgãosou en dades da Administração Pública do Distrito Federal.
10.6.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadascom fundamento nos subitens 10.2 e 10.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio desimples apos lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.
10.6.7. De acordo com o inciso §1º do art 59 da Lei nº 13.303, de 2016, caberá recurso de representação, noprazo de 5 (cinco) dias úteis da in mação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, deque não caiba recurso hierárquico, dos atos decorrentes dessa Lei.
10.6.8.  Caberá  pedido  de  reconsideração,  da  decisão  do  Diretor  Presidente  da  Companhia  de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal contra os atos decorrentes conforme o caso, na hipótese do§2º, art. 83 da Lei nº 13.303/2016, no prazo de 10 (dez) dias úteis da in mação do ato.

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

10.8. Da Sujeição a Perdas e Danos
10.8.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suasalterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas edanos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

10.9. Disposições Complementares
10.9.1.  As  sanções  previstas  nos  subitens  10.2,  10.3  e  10.4  do  presente  capítulo  serão  aplicadas  peloordenador de despesas do órgão contratante.
10.9.2.  Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou naen dade.
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO
11.1. A CODHAB deverá designar formalmente os profissionais responsáveis técnicos que deverão responderpelas atribuições inerentes aos fiscais do contrato, tulares e suplentes, responsáveis pelo acompanhamentoda execução do Contrato.
11.2. Os serviços serão avaliados buscando verificar se os obje vos definidos foram alcançados e se todas asa vidades previstas foram realizadas com sucesso. Além desses aspectos, os serviços serão avaliados quanto
às especificações e exigências técnicas estabelecidas, se foi cumprido o prazo acordado e as dificuldades naexecução das a vidades.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA
12.1.  Obriga-se  a  CONTRATADA  a  recolher,  como  garan a  da  execução  do  objeto  contratado  importânciacorrespondente a 5%(cinco por cento) do valor total deste contrato na assinatura deste instrumento em tulos dadívida pública,  seguro garan a,  fiança bancária,  ou em dinheiro mediante guia a  ser fornecida pela  CODHAB,conforme art. 70 da Lei 13.303/2016.

12.1.1.  A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a par r da data da assinatura do contratofirmado, para efe var a prestação da garan a e apresentar o comprovante respec vo.
12.2. A garan a ora prestada pela CONTRATADA será liberada ou res tuída após o recebimento defini vo do
objeto do contrato. Quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, na forma da lei, se for o caso.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DISSOLUÇÃO DO CONTRATO
13.1. O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando para tanto manifestação escrita de uma daspartes,  com antecedência  mínima  de  60  (sessenta)  dias,  sem  interrupção  do  curso  normal  da  execução  doContrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
14.1. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses autorizadas pelos ar gos 78 e 79da Lei no. 8.666/1993, jus ficando o mo vo e assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampladefesa, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências determinadas pelo ar go 80 do mesmo diploma legal, semprejuízo das demais sanções estabelecidas neste contrato.
14.2. O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, semque caiba à CONTRATADA, direito à indenização de qualquer espécie, nos casos previstos nos Ar gos 77 e 78,
Incisos I a XVII da Lei no. 8.666/1993, observadas as disposições do §2º do Ar go 79 da mesma lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CODHAB/DF
15.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CODHAB em caso de rescisão administra va prevista no ar go 77,da Lei no. 8.666/93.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
16.1. Não será admi da a subcontratação do objeto deste Contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serão dirimidos de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e, em especial, com a Lei nº13.303/2016 e no que couber, a Lei nº 8.666/93.
17.2.  O  presente  Contrato  foi  elaborado  segundo  Termo  de  Referência  constante  ao  Processo  nº00392.0000.4523/2018-41 – CODHAB, o qual integra o presente instrumento independente de transcrição.
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18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
18.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CODHAB, na ImprensaOficial, sob a responsabilidade da CONTRATANTE.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1. É competente o foro de Brasília, Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execuçãodeste Contrato.

Havendo irregularidades neste instrumento,  entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, pelotelefone 0800-6449060 (Decreto distrital nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012). (Parecer nº 330/2014-PROCAD
/PGDF).

______________________________________________
Gilson José Paranhos de Paula e Silva

Diretor Presidente
CODHAB/DF

______________________________________________
Elenilson Santos Arara

Supervisor da Unidade de Operacões Brasília
Centro de Integração Empresa Escola -CIEE

Documento assinado eletronicamente por Elenilson Santos Arara, Usuário Externo, em
29/06/2018, às 14:56, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA -
Matr.0000659-9, Presidente, em 02/07/2018, às 17:06, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site: h p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 9157541 código CRC= 6BEFBF35.
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