
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
DO DISTRITO FEDERAL

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

CONTRATO N.º 096/2018 – CODHAB

CONTRATO  DE  COMPRA  E  VENDA  DE  PRODUTO
COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO QUE ENTRE
SI  FAZEM  A  COMPANHIA  HABITACIONAL  DO
DISTRITO   FEDERAL   -   CODHAB  E  GLOBAL
DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA.

Processo no 00392-00009692/2018-78

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, empresa pública dotada de
personalidade jurídica de direito privado, com autorização legisla va de criação dada 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  de  Gestão  do  Território  e  Habitação  -  SEGETH,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº.
09.335.575/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra-06, Bloco “A”, nº 50, 6º andar, Edi cio SEDHAB,
Brasília/DF, neste ato representado por seu Presidente, GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA, brasileiro,
viúvo, arquiteto urbanista, portador da cédula de iden dade nº 305.776, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF
sob o nº 119.788.561-72, residente e domiciliado em Brasília-DF,  com autorização da Diretoria Execu va da
CODHAB/DF,  com  delegação  de  competência  prevista  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 GLOBAL  DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA  , inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
89.237.911/0001-40 com sede na Rodovia BR 116, nº 7.350 - Bairro Portal da Serra - Dois Irmãos - RS, CEP:
93.950-000 - Telefone: (54) 3419-5162 e (54) 3419-9435 , neste ato representado pelo Sr. VINICIUS DA SILVA,
portador  da  cédula  de  iden dade  nº  8099503578,  expedida  pela  SJS/SP  e  inscrito  no  CPF  sob  o  n°
839.250.900-53, residente e domiciliado em Dois Irmãos - RS, na qualidade de Representante Legal, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, com fulcro no Ar go 15, Inciso II, da Lei 8.666/1993 e suas alterações
e no Decreto  nº 5.450/2005 c/c  o  Decreto 7.892/2013,   conforme Pregão eletrônico  Nº 36/2017,  Processo
Administra vo  no  00392-00009692/2018-78  –  CODHAB  resolvem  firmar  o  presente  contrato,  mediante  as
cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1.  O objeto do presente contrato é  aquisição de Microcomputadores  ,  para  atender às  necessidades  da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, conforme condições, quan dades e exigências
estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 036/2017 e seus anexos, e Proposta Comercial de 19/04/2018
(12723218), e Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 36/2017 (13290410), constantes de presente
processo.

1.2.  Especificação do Objeto e Quan dades
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1.2.1. Microcomputador Pessoal Desktop – HP - Elitedesk 800 G3 SFF que  deverão obrigatoriamente apresentar
as seguintes caracterís cas:

Microcomputador avançado- Computador HP Desktop Elitedesk 800 G3 SFF, Wireless, Processador Intel Core
i7-7700, vPro, Memória de 16GB DDR4,HD de 500Gb SATA + SSD de 120 Kingston., DVD-RW, Auto falante interno,
Teclado HP USB ABNT2, Mouse HP USB laser  1.000 dpi,  Windows 10 Pro 64  -  Garan a de 5  anos On-site.
Acompanha Monitor de 23 Polegadas LED IPS com Ajuste de Altura, Rotação, Pivot HP E233.

1.2.2. Quan dade a ser fornecida 60 unidades no valor unitário de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) que
totaliza o montante de R$ 378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

2.1. Os bens serão recebidos:

2.1.1.  Provisoriamente,  a  par r  da  entrega,  para  efeito  de  verificação  da  conformidade  com  as
especificações constantes do Edital e da proposta.

2.1.2. Defini vamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da
proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.

2.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento defini vo no dia do esgotamento do prazo.

2.3.  Caso não atenda as especificações, a empresa será penalizada, pelo não cumprimento do estabelecido no
Edital, bem como estará sujeita as ações penais cabíveis.

2.4. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão
de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

PRAZO DE ENTREGA ENDEREÇO ENTREGA

Máximo  de  60  (sessenta)  dias  corridos  após  a  emissão  da  Nota  de
Empenho à empresa contratada.

CODHAB/DF

Setor  Comercial  Sul,  Quadra  06,
lotes 13/14

 Bloco A, 6º Andar – Ed. Sedhab

CEP:70.306.918 Brasília-DF

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E PAGAMENTO:

3.1. O fornecimento dos produtos, objeto deste Contrato, dar-se-á pelo preço a seguir mencionado:

ITEM QTDE DESCRIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO(COM MARCA/MODELO) UNITÁRIO TOTAL
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01 60 Microcomputador Pessoal Desktop – HP - Elitedesk 800 G3 SFF e
demais caracterís cas constantes no Processo.

R$
6.300,00

R$
378.000,00

Valor Total Contratado: R$ 378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil reais).

3.2.  Nos  preços  mencionados estão  inclusas  todas  as  despesas,  impostos,  tributos  e  encargos  de qualquer
natureza durante o período de vigência deste Contrato.

3.3. Em orientação ao Decreto Distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011, a futura Contratada deverá abrir
uma 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.”

3.4. As empresas de outros estados-membros que não mantenham filiais e/ ou representações no DF, estão
excluídas das exigências do item 6.1, nos termos do inciso III, do parágrafo único do art. 3º do Decreto distrital nº
32.767/2011.

3.5.  O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada,
que deverá 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
Contrato,  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias,  a  par r  da  data  final  do  período  de  adimplemento,  mediante
apresentação, aceitação e atesto do gestor do contrato nos documentos hábeis de cobrança.

3.6. O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado desde que a
licitante vencedora efetue cobrança de forma a permi r o cumprimento das exigências legais, principalmente no
que se refere às retenções tributárias.

3.7.  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.

3.8. Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá fazer constar no corpo do documento
fiscal, ou no campo des nado às informações complementares, a expressão:  “DOCUMENTO EMITIDO POR ME
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL”.

3.9.   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
cumpridas todas as condições pactuadas.

3.10.  Havendo  erro  na  Nota  Fiscal/Fatura  ou  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  ela  será
devolvida  pelo  gestor  à  contratada  e  o  pagamento  ficará  pendente  até  que  ele  providencie  as  medidas
saneadoras.  Nessa  hipótese,  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.

3.11.  Para o pagamento a  CODHAB-DF realizará  consulta  prévia quanto à Regularidade Trabalhista (Cer dão
Nega va de Débito Trabalhista ou Cer dão Posi va de Débitos Trabalhistas com Efeito de Nega va) e ao Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, quanto à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal Federal
(Receita Federal  do Brasil  (cer dão conjunta),  FGTS  e INSS),  Regularidade  Fiscal  Distrital/Estadual/Municipal
(Receita Distrital/ Estadual e Receita Municipal) e Qualificação econômico-financeira (Índices Calculados: SG, LG
e LC), para verificar a manutenção das condições de habilitação, podendo ser consultados nos sí os oficiais de
órgãos e en dades emissores de cer dões, cons tuindo meio legal de prova;
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3.11.1. Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a licitante será no ficada, por escrito, para
que no prazo de 05 (cinco) dias úteis regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob
pena de rescisão contratual;

3.11.2. O prazo es pulado poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério da CODHAB-DF;

3.12. Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada à CODHAB-DF, por meio de carta, ficando
sob inteira responsabilidade da Contratada os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de
informação;

3.13.  O  pagamento  efetuado  pela  CODHAB-DF  não  isenta  a  futura  Contratada  de  suas  obrigações  e
responsabilidades assumidas.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato são procedentes dos orçamentos informados abaixo:

Unidade Orçamentária: 28209

Programa  de  Trabalho:  16.122.6001.8517.9625  –  Manutenção  de  Serviços  Administra vos  Gerais  da
CODHAB/DF.

Natureza da Despesa: 44.90.52 – Locação de mão-de-obra.

Fonte de Recursos: 220 – Diretamente arrecadados.

4.2. O empenho  é de R$ 378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil reais) , conforme Nota de Empenho Nº
2018NE01030 emi da em 15/10/2018 sob o evento 400091 na modalidade global.

CLÁUSULA QUINTA -  DA VIGÊNCIA

5.1.  O prazo  de vigência  contratual  é  de  60  (sessenta)  meses,  contados  a  par r  da  data  de  assinatura  do
Contrato, com eficácia legal após publicação do respec vo extrato do Diário Oficial do Distrito Federal, conforme
o Art. 71 da Lei 13.303/2016 e em consonância com a cláusula oitava deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada obriga-se a:

6.1.1.  Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional  do Distrito Federal-Codhab,  em estrita observância das especificações do
Edital e da proposta, acompanhado da respec va nota fiscal constando detalhadamente as indicações da
marca, fabricante, modelo, po, procedência;

6.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os ar gos 12, 13, 18 e
26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal- Codhab, subs tuir, reparar, corrigir, remover, ou
reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o produto com avarias ou
defeitos;

6.1.3.  Atender prontamente a quaisquer exigências da Companhia de Desenvolvimento Habitacional  do
Distrito Federal- Codhab, inerentes ao objeto da presente licitação;

6.1.4.  Comunicar à Companhia  de Desenvolvimento Habitacional  do Distrito Federal-  Codhab,  no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os mo vos que impossibilitem o
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cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. Manter,  durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

6.1.7. Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.1.8.  Responsabilizar-se  pelas  despesas  dos  tributos,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garan a e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

 6.2. Para os itens definidos no Anexo I – Termo de Referência, que indicam, explicitamente, as condições de
garan a definidas neste parágrafo, a assistência técnica deverá ser prestada por credenciado do fabricante ou
pelo próprio fabricante. A manutenção corre va deverá incluir reposição de peças “on-site” , consertando a peça
defeituosa ou subs tuindo-a por outra com caracterís ca e qualidades iguais ou superiores. Entenda-se como
manutenção  corre va como uma  série  de  procedimentos  des nados  a  recolocar  os  equipamentos  em  seu
perfeito estado de uso e funcionamento, compreendendo subs tuições de peças, a expensas do credenciado ou
Fabricante e de acordo com as seguintes condições:

6.2.1. O credenciado ou Fabricante deverá prover estrutura de Central de Atendimento, gratuita, por meio
de linha telefônica local ou do po 0800, para o acionamento da garan a, devendo funcionar em dias úteis,
das  8  às  18  horas  e  estar  em  funcionamento  a  par r  da  data  de  entrega dos  equipamentos  e  assim
permanecer até o término da garan a dos equipamentos.

6.2.2. Os equipamentos, componentes, ou peças de reposição u lizadas na manutenção corre va serão
novos e de primeiro uso.

6.2.3.  Coleta  de informações,  verificação de peças  com folgas  ou quaisquer outros  procedimentos que
exijam a abertura dos equipamentos, ficará a cargo exclusivamente do Credenciado ou Fabricante.

6.2.4. A garan a e manutenção dos equipamentos fornecidos compreendem os defeitos decorrentes de
projeto,  fabricação,  construção,  montagem,  acondicionamento,  transporte  ou  desgaste  prematuro,
envolvendo, obrigatoriamente, a subs tuição de peças.

6.2.5. No caso de inviabilidade técnica ou econômica do reparo do equipamento, ou em caso de defeitos ou
problemas  persistentes,  o  Credenciado  ou  Fabricante  deverá  promover  a  sua  subs tuição  em  caráter
defini vo por outro de mesmas caracterís cas técnicas e em perfeito estado de funcionamento, sem que
isto  implique  ônus  adicional  para  a  Companhia  de  Desenvolvimento  Habitacional  do  Distrito  Federal-
Codhab. A subs tuição defini va será admi da a critério da Companhia de Desenvolvimento Habitacional
do Distrito Federal- Codhab, após prévia avaliação técnica da Gerencia da Tecnologia da Informação quanto
às condições de uso do equipamento ofertado, em relação aquele a ser subs tuído. A subs tuição deve
ocorrer  no  prazo  máximo de  72  horas,  contadas  do  recebimento  da  no ficação  que  lhe  for  entregue
oficialmente.

6.2.6. Prazo de atendimento e modalidade para a assistência: O prazo máximo para atendimento deverá ser
de 24 horas corridas após a abertura do chamado e para a solução de problemas será de 48 horas corridas
após o comparecimento para atendimento (Não serão considerados os dias não úteis para a contagem
destes prazos). 

6.2.6.1. Para os defeitos não crí cos, que não impliquem a impossibilidade de operação normal do
equipamento, o prazo máximo para o reparo será de, no máximo, 5 (cinco) dias úteis.

6.2.6.2. Se o problema não for resolvido dentro do prazo máximo estabelecido no item 7.2.6 acima, o
equipamento  deverá  ser  integralmente  subs tuído,  sem  ônus  adicional  para  a  Companhia  de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal- Codhab, por outro de qualidade e desempenho
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equivalente.

6.6.2.3.  Decorridos  os  prazos  es pulados,  sem  o  atendimento  devido,  fica  a  Companhia  de
Desenvolvimento  Habitacional  do  Distrito  Federal-  Codhab  autorizada  a  contratar  os  serviços  de
suporte técnico de outra empresa e cobrar da licitante contratada os custos respec vos, sem que tal
fato acarrete qualquer perda da garan a dos equipamentos ofertados.

6.2.7.  Caso  haja  necessidade  de  reparação  dos  equipamentos  ou  componentes  nas  instalações  do
fornecedor, os custos e a documentação necessária de envio dos mesmos ao fornecedor e devolução à
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal- Codhab, devidamente reparados, serão
de total responsabilidade do fornecedor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1.  São obrigações da Contratante:

7.1.1       Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2     verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento defini vo;

7.1.3       comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja subs tuído, reparado ou corrigido;

7.1.4     acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;

7.1.5        efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,  bem como por  qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA  - DA GARANTIA

8.1. Os equipamentos devem possuir garan a por um período mínimo de 60 (sessenta) meses;

8.2. A contratada deve possuir central de atendimento, gratuita, por meio de linha telefônica local ou po (0800)
para  abertura  dos  chamados  de garan a,  comprometendo-se  a  manter  registros  dos  mesmos  constando  a
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta, das 08h às 18h.

8.3. O equipamento ofertado deverá possuir código de iden ficação único para a abertura dos chamados;

Durante o prazo de garan a será subs tuída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo
quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos;

8.4. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se encontram (on-site), em até 2
dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e concluídos em até 4 dias úteis ao de abertura do
chamado;

8.5. A garan a deverá contemplar defeitos de hardware e de todos os so wares vendidos junto com a solução;

8.6.  A garan a deverá  ser  prestada pelo fabricante  do equipamento ou empresa prestadora de serviços de
assistência técnica, que deverá comprovar sua ap dão para desempenho das a vidades, através de Atestado de
Capacidade Técnica.

8.7. A garan a deverá ser do po:

8.7.1.  Diagnós co  e  resolução  de  problemas  on-site  por  um técnico  especializado  de  serviço  no  local
especificado pelo órgão;
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8.7.2. Assistência no local com subs tuição de peças (se necessário) de acordo com a garan a contratada
do equipamento (após a conclusão da resolução de problemas no local);

8.8. O atendimento será das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira;

8.9. Esta modalidade de cobertura de garan a deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a par r da data de
atesto da respec va nota fiscal dos equipamentos fornecidos;

8.10. O fornecedor deverá apresentar Termo de Garan a do Produto, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data de envio do empenho, comprovando que o equipamento ofertado possui a garan a solicitada
neste contrato;

8.11. Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de
sua respec va caixa ou afixados (à sua caixa),  através de envelope plás co de segurança, não sendo aceitas
entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento;

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Com fundamento no ar go 148 a 153  do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da
CODHAB,  qualquer  pessoa sica  ou jurídica  que pra car  atos  em desacordo com este  Regulamento e  pela
inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, mediante o devido
processo administra vo, garan da a prévia defesa, sujeitar-se às seguintes sanções:

I- advertência;

II- multa,na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III- suspensão do direito de par cipar de licitação e impedimento de contratar com a CODHAB/DF,

9.2. A sanção de advertência é cabível sempre que o ato pra cado, ainda que ilícito, não seja suficiente para
acarretar danos a CODHAB/DF , suas instalações, pessoas, imagem ,meio ambiente ,ou a terceiros.

9.3. A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I  - em decorrência da interposição de recursos meramente procras natórios, poderá ser aplicada multa
correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.

II - em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do art. 43, § 1º da Lei
Complementar federal n° 123/2006, conforme previsto no instrumento convocatório e contratual, poderá
ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação
em questão.

III  -  pela  recusa em assinar  o contrato,  aceitar  ou re rar  o instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo
estabelecido pelo instrumento convocatório, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% (cinco por
cento)  do  valor  máximo  estabelecido  para  a  licitação  em
questão.                                                                                                                

IV - no caso de atraso na entrega da garan a contratual, quando exigida, o instrumento convocatório deverá
prever, mediante competente jus fica va, a incidência de multa correspondente a até 5% (cinco por cento)
do  valor  total  do
contrato;                                                                                                                                                              

V  -  nos  demais  casos  de  atraso,  o  instrumento  convocatório  deverá  prever,  mediante  competente
jus fica va, a incidência de multa nunca inferior a 5% (cinco por cento) ou superior a 10% (dez por cento)
sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato;                                                    

VI  -  no  caso  de  inexecução  parcial,  o  instrumento  convocatório  deverá  prever,  mediante  competente
jus fica va, a incidência de multa nunca inferior a 10% (dez por cento) ou superior a 20% (vinte por cento)
sobre  o  valor  da  parcela  não  executada  ou  do  saldo  remanescente  do
contrato;                                                                                 VII - no caso de inexecução total, o instrumento
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convocatório deverá prever, mediante competente jus fica va, a incidência de multa nunca inferior a 20%
(vinte por cento) ou superior a 30% (trinta por cento)sobre o valor da parcela não executada ou do saldo
remanescente do contrato;

9.4. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano à
CODHAB/DF, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

9.5. Estendem-se os efeitos da sanção de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a
CODHAB/DF às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos celebrados:

I- tenham sofrido condenação defini va por pra carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;                 

II - tenham pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;                                                          

III  -  demonstrem não possuir  idoneidade para contratar com a CODHAB/DF em virtude de atos  ilícitos
pra cados. Parágrafo Único. As prá cas enquadradas no inciso II do Caput, conforme disposto no Código de
Conduta das Empresas Fornecedoras da CODHAB/DF e nos termos do Decreto distrital  nº 37.296/2016,
além  de  acarretarem  responsabilização  administra va  e  judicial  da  pessoa  jurídica,  implicará  na
responsabilidade  individual  dos  dirigentes  das  empresas  contratadas  e  dos  administradores/gestores,
enquanto autores, coautores ou par cipes do ato ilícito.

9.6. A aplicação da sanção de suspensão do direito de par cipar de licitação e impedimento de contratar com a
CODHAB/DF, por até 02 (dois) anos será registrada no cadastro de empresas inidôneas de que trata o art. 23 da
Lei federal n° 12.846/2013 e demais normas distritais que regem a matéria.

 CLÁUSULA DÉCIMA – DA DISSOLUÇÃO DO CONTRATO

10.1. O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando para tanto manifestação escrita de uma das
partes,  com antecedência  mínima de 60  (sessenta)  dias,  sem interrupção do curso normal  da  execução do
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – DA RESCISÃO DO CONTRATO

11.1. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses autorizadas pelos ar gos 145 e
146 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB - RILC, jus ficando o mo vo e
assegurado  à  CONTRATADA  o  direito  ao  contraditório  e  à  ampla  defesa,  sujeitando-se  a  CONTRATADA  às
consequências  determinadas  pelo  ar go  148  do  mesmo  diploma  legal,  sem  prejuízo  das  demais  sanções
estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CODHAB/DF

12.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CODHAB em caso de rescisão administra va prevista no ar go
145, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB - RILC.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Não será admi da a subcontratação do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão dirimidos de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e, em especial, com a Lei nº
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13.303/2016 e no que couber, a Lei nº 8.666/93.

14.2.  O  presente  Contrato  foi  elaborado  segundo  o  Termo  de  Referência  constante  ao  Processo  nº
00392-00009692/2018-78 – CODHAB, o qual integra o presente instrumento independente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CODHAB, na Imprensa
Oficial, sob a responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. É competente o foro de Brasília, Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução
deste Contrato.

“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060.”

Pela CODAHB/DF:   

  Gilson José Paranhos de Paula e Silva

Diretor-Presidente

Pela Contratada:

Vinicius da Silva

Procurador

Documento assinado eletronicamente por VINICIUS DA SILVA - RG n° 8099503578 SSP/RS,
Usuário Externo, em 19/10/2018, às 14:59, 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 22/10/2018, às 11:47, 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= 13893500 código CRC= 9156EF94.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
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