
CODHAB Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal

Presid6ncia

CONTRATO N ' 083/2017. NOS TERMOS DO
PADRAO N ' 03/2002 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL, E A EMPRESA ISRAEL
CONSTRUTORA LTDA., PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA.

Processo Ro. 392.003.088/201 7

Cliusula Primeira - Das Panes

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

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

4.020. de 25 de setembro de 2007, estando vinculada a Secretaria de Estado de Gest6o

inscrito no CPF sob o no 1 19.788.561-72, residente e domiciliado em Brasilia-DF, com

autorizaQao da Diretoria Executiva da CODHAB/DF, com delegagao de competencia
prevista nas Normas de Planejamento, Orgamento, Finangas, Patrim6nio e
Contabilidade do Distrito Federal (Decreto n ' 32.598/2010) doravante denominada
CODHAB/DF, e a ISRAEL CONSTRUTORA LTDA., com sede no Condominio Morada da
Serra Quadra 48 Lote 23 - Sobradinho - Brasilia-DF, CEP 73.080-260, inscrita no CNPJ
sob o Ro 20.101.881/0001-44, neste ato representado peso seu Representante Legal,
Senhor CLEITON NUNES MAROCCOLO, brasileiro, casado, engenheiro civil. portador
da C6dula de Identidade Ro 118.148.783-4 CBM-DF, Inscrito no CPF sob o n '
344.327.01 1-53. residente e domiciliado nesta Capital; celebram o presente Contrato,
conforme Edital de Credenciamento N ' 001/2016, realizado de acordo com a Lei n '
8.666/93, a qual se sujeitam as panes contratantes tendo em vista o constante do
Processo Administrativo Ro 392.003.088/2017 - CODHAB resolvem firmar o presente

Contrato, mediante as cliusulas e condig6es seguintes:
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CODHAB Companhia de Desenvolvlmenta
Habitacional do Distrito Federal] Presid6ncia

Cliusula Segunda - Do Procedimento

O presente contrato obedece aos termos do Edital de Credenciamento 001/201 6 e seus
anexos, anexado ao processo administrativo n '. 392.001.002/2016, fundamentada no
art. 30 com as demais disposig6es da Lei no 8.666/93.

Cliusula Terceira - Do Objeto

serem realizados em Fercal - Sobradinho/DF

Cliusula Quarta Da Forma e Regime de Execugao

C) contrato sera executado de forma indireta.

global, segundo o disposto da Lei n ' 8.666/93.

sob o regime de empreitada por prego

Cliusula Quinta - Do Valor

O valor total do contrato 6 de RS 33.455,00 (trinta e tr6s mil quatrocentos e cinquenta e
cinco reais), procedente do Orgamento do Distrito Federal para o corrente exercicio, nos
termos da correspondente Lei Orgamentaria Anual.

Cliusula Sexta - Da Dotagao Orgamentiria

6.1 A despesa correr6 a conta da seguinte DotaQao Orgamentaria
1- Unidade Orgamentaria: 28209
11- Programa de Trabalho: 16482620835710001
111- Natureza da Despesa: 339039
IV - Fonte de Recursos: 220

6.2 0 empenho inicial 6 de R$ 40.500,00 (quarenta mil quinhentos reals) valor estimado,
conforme Nota de Empenho n ' 2017NEO1100, emitida em 14/11/2017, sob o evento n '
400091, na modalidade estimativo.

Cliusula S6tima - Do Pagamento

:::l l:HEI $ai:l\111bh$ 1BHgU
pelo Executor do Contrato.

\
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CODHAB Companhia de Desenvolvimenta
Habitacional da Distrito Federal3 Presiddncia

Cliusula Oitava - Do Puzo de Vig6ncia

O contrato teri vig6ncia desde a sua assinatura at6 60 (sessenta) dias

Cliusula Nona - Da responsabilidade da CODHAB

danos que seus agentes, nessa qualidade,
de regresso contra o responsavel nos casos

9.1 0 Distrito Federal responders pelos
causarem a terceiros, assegurado o direito
de dolo e de culpa
9.2 Caber6 a contratante
celebrado com a empresa
assinatura deste, para fiscalizagao
9.3 0 executor ou comiss3o executora
dever6 ter a posse
orQamentaria e das especificag6es
9.4 A Contratante podera exigir a apresentagao
habilitaQao cujos prazos de validade tenham expirado
ser convocada para assinar o contrato, nio o

convocagao.contados da
dilataQao do puzo por igualperrodo
9.5 Fornecer a Contratada, sem 6nus para
projetos t6cnicos, o projeto executivo, plan '
t6cnicas, para o bom
9.6 0s Cadernos de Orientag6es T6cnicas, nos qua
dos servigos para a CODHAB, servo disponibilizadas
9.7 A Contratante por memo do seu Executor
especifica, e entregar conjuntamente o Projeto
9.8 A Contratante deverd garantir por memo

dos servigos, permitindo as condig6es

nomear executor e/ou comissio executora do contrato a ser
credenciada, no puzo de at6 10 dias contados da data de

do mesmo.
do contrato. antes do mesmo assumir a obra,

do processo, dos projetos t6cnicos, do projeto executivo, da planilha
t6cnicas.

de todos os demais documentos de
Caso a empresa credenciada, ao

faga no puzo de lO (dez) dias Oteis
ou nio solicite, com justificativa aceita pda CODHAB,

decairi do direito de celebrar o ajuste.
esta. toda a documentaQao, tal como. os

ilha orgament6ria e todas as especificag6es
andamento da obra.

is constam detalhes para a execugao
is empresas ap6s a contratagao.

do Contrato deverd emitir Ordem de Servigo
a ser executado a Contratada.

do Contrato, prazos definidos para execuQao
necess6rias a realizagao do objeto com

qual dadevisionar o desenvolvimento dos trabalhos, o que n3o exime a Contratada de
sobre os mesmos.

e descredenciar formalmente o pessoal t6cnico da Contratada junto is
aos serviQos contratados.

e operacional dos servigos, sendo de sua
fiscalizagao, supervisao e controle de suas atividades,

executados.
vistoria deverd emitir Laudo, contendo todos os itens

satisfatoriamente.
a conclusio do servigo, caso a CONTRATADA nio
do Contrato deveri elaborar relat6rio informando

uais as pend6ncias ainda existentes para a sua
da CODHAB, o Executor do Contrato

dos servigos at6 o vencimento dos
as multas em conformidade com a Lei n '

suas responsabilidades
9.1 0 Credenciar
suas areas internas e demais entidades ligadas
9.1 I Responsabilizar-se pda gestao t6cnica

a programagao.compet6ncia
verificando e atestando os servigos
9.12 0 Executor do contrato, apes
do contrato n3o cumpridos
9.13 Vencido o puzo estipulado para
solicite seu recebimento, o Executor
sobre a situaQao do servigo e c
conclusio. 9.14 Ap6s a ci6ncia da diregao
continuar6 responsavel peso acompanhamento
prazos legais, quando ent3o servo aplicadas
8.666/93
9.1 5 Por

provis6rio da obra quando da sua conclusao, por6m o recebimento
ap 6s relat6rio conclusivo do Executor do Contrato.
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9.16 0 Recebimento definitivo dos servigos sera feito em at6 1 5 dias corridos, a contar
da lavratura do Termo de Recebimento Provis6rio, observado o disposto na Lei n '
8.666/93, comprovando-se a adequaQao ao objeto do Contrato.

]

Cliusula D6cima Das Obrigag6es e Responsabilidades da Contratada

A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:
10.1 At6 o quinto dia Otis do m6s subsequente, comprovante de recolhimento dos
encargos previdencidrios, resultantes da execugao do Contrato;
1 0.2 Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.
l0.3 Constitui obrigagao da Contratada o pagamento dos salirios e demais verbas
decorrentes da prestagao de servigo.
1 0.4 A Contratada responders pecos danos causados por seus agentes.
l0.5 A Contratada se obriga a manter, durante
toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ela assumidas,
todas as condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas no Edital de Credenciamento
n'.001/201 6 CODHAB-DF
1 0.6 A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:
At6 o quinto dia Otis do m6s subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos
previdenci6rios, resultantes da execugao do Contrato;
l0.7 Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.
l0.8 Constitui obrigagao da Contratada o pagamento dos sa16rios e demais verbas
decorrentes da prestagao de servigo.
l0.9 A Contratada responders pecos danos causados por seus agentes.
10.10 A Contratada se obriga a manter, durante toda a execug3o do contrato, em
compatibilidade com as obrigag6es por ela assumidas, todas as condig6es de
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.
10.11 A recusa injustificada para a assinatura do Contrato tamb6m sujeitara a empresa
credenciada is penalidades dispostas na Lei Federal n ' 8.666/93.
lO.12 A aceitag3o do servigo pda Contratada implicar6 na sua concordincia com os
valores de servigo e puzo de execugao.
lO.13 A Contratada poder6 indycar outra pessoa, na impossibilidade do Responsavel
T6cnico e Respons6vel Legal, para recepgao/entrega dos trabalhos, por memo de
autorizagao por escrito de seu representante legal, a qual deveri ser encaminhada a
CODHAB.

lO.14 Quaisquer alterag6es ocorridas em informag6es prestadas pda CONTRATADA a
CODHAB. como nOmero de telefone e conta corrente, bem como enderego de sua sede
ou na Internet. devem ser. imediatamente, comunicadas formalmente, para que seja
possivel a sua atualizagao no sistema da CODHAB, evitando prejuizos futuros para a
Contratada.

lO.15 A solicitagao de alteragao de enderego deve vir acompanhada do Aditivo ao
Contrato Social da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial, quando for o

lO.16 A CONTRATADA pode solicitar alteragao, no caste de possuir mais de um
representante legal, do nome indicado na convocagao para prestagao de servigos.
lO.17 E obrigagao de a Contratada verificar diariamente, as mensagens recebidas via
Internet, que 6 uma das formas de comunicagao previstas no Edital.
lO.18 A Contratada deve verificar se as informag6es recebidas s5o suficientes e
compativeis com o trabalho a ser realizado e solicitar a Unidade Demandante a
complementagao que julgar necess6ria para prestagao do servigo. formalmente ou por

€©memo do Executor do Contrato.
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lO.19 Zelar para que seus prepostos obedegam is normas disciplinares e
administrativas quando em trinsito pdas depend6ncias desta Companhia.
l0.20 Caso seja verificada insufici6ncia no puzo estipulado, a Contratada pode
formalizar pedido de prorrogagao, com justificativa plausivel, para apreciagao e decisis
da Unidade Demandante da CODHAB, lO(dez) dias antes do encerramento do puzo
l0.21A CONTRATADA deveri iniciar os trabalhos t6cnicos no dia determinado na Ordem
de Servigo, sob pena de ser notificada oficialmente peso executor do contrato.
1 0.22 Caso a CONTRATADA receba 03 (tr6s) notificag6es por n3o ter cumprido o puzo
definido na Ordem de Servigo, podera ser aplicada as penalidades cabiveis. Servo
descontados do puzo contratual de execuQao os atrasos eventualmente ocasionados
por responsabilidade da CODHAB ou do Poder POblico, bem como aqueles oriundos de
caso fortuito e/ou de forma major.
l0.23 Responsabilizar-se t6cnica, civil e criminalmente peta execugao dos servigos e
informag6es produzidas que embasem decis6es da CODHAB, na forma da legislagao em
vigor, e apresentar a respectiva Anotagao de Responsabilidade T6cnica - ART, do CREA,
ou Registro de Responsabilidade T6cnica - RRT, do CAU, devidamente recolhidos, relativa
aos servigos t6cnicos de sua responsabilidade.
l0.24 Responder exclusivamente quanto a falta de qualidade dos servigos
implementados respondendo civil, administrativa e criminalmente por qualquer passivo
aDurado.
l0.25 0rganizar-se t6cnica e administrativamente de modo a cumprir com efici6ncia o
objeto contratual.
l0.26 Proven com recursos humanos e materiais, necessirios a execugao dos servigos
contratados.
l0.27 Cumprir os prazos ajustados para execugao dos servigos, relativos ao objeto
contratual.
l0.28 A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato,
compatibilidade com as obrigag6es assumidas, assim como todas as condig6es de
habilitagao e participagao, exigidas neste credenciamento.
l0.29 Fica vedada a subcontratagao, cess3o ou transfer6ncia, no todo ou em parte, da
execugao do contrato que advier do presente credenciamento, sob pena de rescis3o
contratual.
l0.30 Comunicar imediatamente a CODHAB, quando da constatagao de
desconformidades com os projetos, documentos, t6cnicas construtivas, prazos de obra,
bem como, quando constatada impossibilidades em desenvolver os servigos, ou
qualquer interfer6ncia que possa prejudicar os prazos de entrega preestabelecidos e os
cronogramas aprovados.
l0.31 Propor solugao aos problemas que possam surgir durante a execuQao dos
servlgos.
l0.32 Nenhum pagamento isentari a contratada das responsabilidades contratuais,
quaisquer que sejam, nem implicar6 em aceitagao definitiva dos servigos executados,
total ou parcialmente.
l0.33 Havendo qualquer alteragao na composigao societaria, no quadro permanente de
profissionais ou outro motivo que justifique, inclusive demonstragao de incapacidade de
realizar atividades para as quais este habilitada junto a CODHAB, a Contratada sera
reavaliada quanto a sua capacitagao t6cnica, podendo ser descredenciada ou
considerada nio mats habilitada para uma ou mats modalidades de servigos,
considerada a sua nova realidade.
l0.34 A aus6ncia ou omissio do acompanhamento dos trabalhos por profissional do
quadro t6cnico da CODHAB nio eximiri a empresa das responsabilidades previstas no
Edital de Credenciamento no 001/201 6. /'.,.lIaR-\ /$
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CODHAB Companhia de Desenvolvimento
Habitacianal do Distrita FederalJ Presiddncia

Clgusula D6cima Primeira Da Alteragao Contratual

Toda e qualquer alteragao deveri ser processada mediante a celebragao de Termo
Aditivo, com amparo na Lei n ' 8.666/93, vedada a modificagao do objeto. A alteragao de
valor contratual, decorrente do reajuste de prego, compensagao ou penalizagao
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotag6es orgamentarias,
suplementares, at6 o limite do respectivo valor, dispensa a celebrag3o de aditamento.

Cliusula D6cima Segunda Das Penalidades

O atraso injustificado na execugao, bem como a inexecuQao total ou parcial do Contrato
sujeitara a Contratada a multa prevista na Justificativa de Inexigibilidade de LicitaQao,
descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuizo das sang6es previstas
na Lei n ' 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescis3o unilateral.

Cliusula D6cima Terceira Da Dissolugao

O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto. manifestagao
escrita de uma das panes, com anteced6ncia minima de 20 (vinte) dias, sem interrupgao
do curso normal da execugao do Contrato.

Cliusula D6cima Quarta - Da Rescisio

O Contrato poder6 ser rescindido por ato unilateral da Administragao, reduzido a termo
no respectivo processo, na forma prevista no Edital de Credenciamento n '. 001/2016,
observado o disposto na Lei n ' 8.666/93, sujeitando-se a Contratada is conseq06ncias
determinadas por esse diploma legal, sem prejufzo das demais sang6es cabiveis.

Cliusula D6cima Quinta Dos d6bitos para com a Fazenda Publica

Os d6bitos da Contratada para com o Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal, decorrentes ou n3o do ajuste, servo inscritos em Divida Ativa e cobrados
mediante execuQao na forma da legislagao pertinente, podendo, quando for o caso,
ensejar a rescis5o unilateral do Contrato.

Cliusula D6cima Sexta - Do Executor

A CODHAB, por meio de Resolugao da Presid6ncia, designara um Executor para o
Contrato, que desempenhar6 as atribuig6es previstas nas Normas de Execugao
Orgamentaria, Financeira e Contibil.

€©
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Cliusul
J CODHAB Companhia de C)esenvolvimento

Habitacional do Distrito Federal

Presid6ncia

a D6cima S6tima - Da Publicagao e do Registro

A efic6cia do Contrato fica condicionada a publicag3o resumida do instrumento pda
Administragao, na Imprensa Oficial, at6 o quinta dia Otil do m6s seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no puzo de vinte dias daquela data, ap6s o que deveri ser
providenciado o registro do instrumento.

Cliusula D6cima Oitava - Do Foro

Fica eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dOvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato.

Brasilia.05 de U,7vrv\b\.o ' de 201 7

rh,.:..)itB..-a,-l,.-J
lilbon/'Paranhos

Diretol Presidente
Peso CODHAB

Pda Contratada
Representante Legal
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Familias contempladas por contrato
OSEFA BEZERRA

JOSE ALMEIDA
MARIA DE JESUS

MARIA HELENA

DACINO PEREIRA

EXPEDITA MARIA

ALONE DE FRANCA

oAO DE DEUS

ROSELY SILVA

SIMONETE FERREIRA

MARIA ROSINEIDE

MARIA DE JESUS RODRIGUES

ISRAEL I 081/2017 I FERCAL

ISRAEL I 082/2017 I FERCAL

ISRAEL I 083/2017 I FERCAL

ISRAEL I 084/2017 I FERCAL
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