
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 Nº 066/2018 – CODHAB

CONTRATO Nº 066/2018 – DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA
HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  -
CODHAB  E  GEO  LÓGICA  CONSULTORIA
AMBIENTAL  LTDA,  PARA  OS  FINS  QUE
ESPECIFICA.

Processo  nº.  00392-00005141/2018-35  –
CODHAB.

A  COMPANHIA  HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  –  CODHAB,  empresa  pública,  dotada  de
personalidade jurídica 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 da Gestão do Território e Habitação - SEGETH, inscrita no CNPJ/MF sob o
no.  09.335.575/0001-30,  com  sede  no  SCS  Quadra  06  Bloco  A  Lotes  13/14,  Setor  Comercial  Sul,
Comissão Permanente de Licitações – 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 e domiciliado nesta
Capital, 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 GEO LÓGICA
CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.657.860/0001-53, e Inscrição Estadual
nº. 07.426.091/001-90 com sede SRTVN QD. 701, Conjunto C, Loja 100, Térreo, Central Empresarial Norte,
Asa Norte, Brasília- DF, CEP 70.719-903, Telefone (61)3327-1777/3030-3464, neste ato representada por
seu Presidente, Cris ano Goulart Simas Gomes, brasileiro, casado, geólogo, residente e domiciliado nesta
Capital, portador da Carteira de Iden dade Profissional nº 10854/D CREA-DF, expedido em 14/05/2014,
inscrito no CPF/MF nº. 783.093.601-34, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,  conforme
Edital de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 17/2018, realizada de acordo com a Lei nº 13.303/2016 e no
que couber a Lei nº 8.666/1993, à qual se sujeitam as partes contratantes tendo em vista o constante do
Processo Administra vo nº 00392-00005141/2018-35 – CODHAB resolvem firmar o presente contrato,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.  Execução de serviços visando a elaboração e implementação do Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas – PRAD da ARIS Sol Nascente, para as áreas de risco geotécnico; áreas contaminadas em
gleissolo; e para as Áreas de Preservação Permanentes/APP onde há necessidade de remoção, mediante a
impossibilidade de regularização fundiária nos termos da legislação vigente, que, neste caso, precisa estar
acompanhada  do  plano  de  desocupação,  em  atendimento  as  necessidades  da  Companhia  de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF.

1.2. As informações complementares sobre o objeto são aquelas discriminadas no Termo de Referência,
Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico Nº 017/2018 desta CODHAB.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

O contrato será executado de forma indireta, em regime de empreitada por preço GLOBAL, segundo o
disposto  no inciso  IV,  do ar go 12  do Regulamento Interno de Licitações,  Contratos  e  Convênios  da
CODHAB - RILC, e, no que couber, no inciso II, art. 42 da Lei nº 13.303, de 2016 e na Lei nº 8.666, de 1993

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor total do presente contrato é de R$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais).

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

4.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis até um ano de vigência deste contrato. Após este período será
reajustado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

O  marco  inicial  para  contagem  da  periodicidade  de  01  (um)  ano,  para  efeito  de
reajuste/repactuação será a data da assinatura deste Contrato.

O marco inicial  para cálculo do índice de reajuste será a data da apresentação da proposta no
processo licitatório.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PROGRAMA DE TRABALHO: 16.451.6208.1968.3197 – Elaboração de Projetos;

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39;

FONTE : 100 – Ordinário não Vinculado;

5.2.  O  empenho  inicial  é  de  R$  500.000,00  (quinhentos  mil  reais)  conforme  Nota  de  Empenho  nº
2018NE00714, emi da em 30/07/2018, sob o evento nº 40001, na modalidade global.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1.  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;

III - Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº
12.440/2011.  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 dões
nega 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);

6.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par r da data de apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento,
com o devido atesto do executor do contrato, na medida em que for cumprido o subitem 10.1.

6.3.   A  Nota  Fiscal/Fatura  deverá  conter  o  nome  da  empresa,  CNPJ,  número  da  Nota  de  Empenho,
números do Banco, Agência e Conta Corrente do fornecedor, descrição do objeto fornecido.

 6.4. As faturas com valores superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverão ser liquidadas mediante
Ordem Bancária creditada em conta corrente no Banco de Brasília S/A – BRB, conforme estabelece  o
"caput" do art. 6º do decreto Distrital 32.767/2011, exceto os pagamentos a empresas de outros Estados
da federação que não mantenham filiais e/ou representações no DF e que venceram processo licitatório
no âmbito deste ente federado (Inciso III do Parágrafo Único do art. 6º do referido Decreto) . Nos demais
casos, a liquidação das faturas se dará por meio de Ordem Bancária creditada em conta corrente indicada
pela futura CONTRATADA.

 6.5. Demais orientações quanto à forma de pagamento são aquelas previstas o item 16 do Termo de
Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS

7.1.  O prazo de elaboração dos produtos 01 e 02 será  no máximo de 270 (duzentos e  setenta)  dias
corridos, e para execução dos produtos 03, 04 e 05 de 570 (quinhentos e setenta dias, totalizando 840
(oitocentos e quarenta dias),contados a par r da emissão da ordem de serviço por esta Companhia.

7.2. O prazo de vigência do contrato será de 960 (novecentos e sessenta) dias corridos contados a par r
da data de publicação do extrato contratual na imprensa oficial do Distrito Federal.

7.3. Não estão incluídos no prazo de execução dos serviços: os prazos de avaliação pela equipe técnica de
acompanhamento, os prazos para eventuais correções e os prazos para reavaliação, bem como os prazos
de análises e apreciação por órgãos externos.

7.4.  O  prazo  de  execução  dos  serviços  poderá  ser  modificado  mediante  aprovação  do  Diretor  de
Regularização desta Companhia, desde que não implique na alteração de vigência contratual.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1. A CONTRATADA obriga-se a:

8.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
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8.1.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares
determinadas pela Administração;

8.1.3. Todos os parâmetros e elementos que subsidiarão os serviços deverão, obrigatoriamente, ser
conferidos pela Contratada;

8.1.4.  Fornecer  todos  os  materiais  e  equipamentos  necessários  para  que  sejam  executados  os
serviços;

8.1.5. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão atender aos padrões de mercado
e deverão sa sfazer as especificações e recomendações constantes no Termo de Referência;

8.1.6.  Fica  reservado  à  Contratante  o  direito  de  rejeitar  os  materiais  que  não  sa sfizerem  aos
padrões exigidos nas especificações constantes no Termo de Referência;

8.1.7. A Contratada não deverá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

8.1.8.  Prestar  todos  os  esclarecimentos  necessários  que  forem  solicitados  pela  Contratante,
obrigando-se a atender de imediato,  todas  as reclamações a  respeito da qualidade dos serviços
prestados;

8.1.9. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra
durante a vigência do contrato, para adoção das medidas cabíveis;

8.1.10. A Contratada deverá respeitar, em todos os seus termos, os projetos enviados/entregues pela
Contratante;

8.1.11. Qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize a realização dos serviços deverá ser
informada imediatamente à Contratante.

8.1.12.  É  obrigação  de a  Contratada entregar  diretamente  as  pranchas  ao  setor  solicitante,  nos
termos e prazos descritos nesse Termo.

8.1.13. Dimensionar corretamente toda infraestrutura necessária à execução dos serviços de forma a
cumprir integramente os procedimentos, qualidade e prazos exigidos.

8.1.14.  Comunicar,  em tempo hábil,  qualquer fato que venha a dificultar o bom andamento dos
serviços, prestando esclarecimentos imediatos sobre problemas relacionados com o objeto deste
Contrato.

8.1.15. A Contratada está proibida de prestar a terceiros quaisquer informações sobre a natureza,
data, prazo ou andamento dos serviços objetos deste instrumento, bem com divulgá-los total ou
parcialmente e por qualquer meio, sem expressa autoridade competente.

8.1.16.  Designar,  por  escrito,  após  a  assinatura  do contrato  e  antes  do  início  da  prestação  dos
serviços,  preposto(s)  que  tenha(m)  poderes  para  resolução  de  possíveis  ocorrências  durante  a
execução dos serviços. Essas ocorrências deverão ser esclarecidas/sanadas no prazo de 48 (quarenta
e oito)  horas.  Este  preposto  deverá  realizar  periodicamente,  em conjunto com a Contratante,  o
acompanhamento técnico das a vidades, visando à qualidade da prestação dos serviços.

8.1.17. Disponibilizar empregados em quan dade necessária que irão prestar serviços, devidamente
registrados em suas carteiras de trabalho.

8.1.18. Manter seu pessoal iden ficado mediante crachás com fotografia recente.

8.1.19.  Além de fornecer os equipamentos de proteção e segurança necessários e adequados à
execução de cada a vidade, a Contratada deverá orientar e fiscalizar sua efe va e correta u lização,
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cabendo-lhe  integral  e  responsabilidade  por  danos  ou  acidentes  advindos  de  negligência  no
cumprimento dessa obrigação.

8.1.20. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus
empregados acidentados ou com mal súbito.

8.1.21. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal e as normas
internas de segurança e medicina do trabalho.

8.1.22. Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de bene cios e encargos.

8.1.23.  Comunicar  à  Contratante  imediatamente  a  subs tuição  de  qualquer  membro  da  equipe
durante a execução dos serviços, se for o caso.

8.1.24. Assumir de forma integral e ilimitada a vinculação trabalhista exclusiva dos empregados, no
desempenho dos  serviços  objeto  deste  Contrato,  autorizando,  desde  já,  a  retenção  dos  valores
correspondentes aos créditos existentes deste Contrato e de outros porventura existentes entre as
partes e, inclusive, da garan a contratual.

8.1.25.  Assumir  o  ônus  pelo  recolhimento  de  todos  os  impostos,  taxas,  tarifas,  contribuições  e
emolumentos  federais,  estaduais  e  municipais,  seguro de acidente  do trabalho,  que incidam ou
venham a incidir  sobre  os  serviços  objeto  do Contrato,  apresentando os  comprovantes,  quando
solicitados pela Contratante.

8.1.26. Assumir todas as responsabilidades legais, danos materiais ou pessoais que forem causados a
terceiros, seja por atos próprios da Contratada, seja por atos de seus operários ou prepostos, sem
que isso venha a reduzir o direito da Contratante de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos
trabalhos contratados, por meio do responsável designado para este fim.

8.1.27.  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  Contratante  ou  a  terceiros
decorrentes  de  culpa  ou  dolo  na  execução  do  contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa
responsabilidade, a fiscalização da Contratante em seu acompanhamento.

8.1.28.  Dispor  de todos os  recursos  materiais  e  humanos para  total  realização dos serviços,  em
conformidade com o Contrato, não havendo nenhuma outra responsabilidade da Contratante quanto
aos custos rela vos ao deslocamento dos empregados da Contratada para a execução de serviços
objeto do presente Termo de Referência

8.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

8.2.1. Emi r Nota de Empenho em favor da contratada;

8.2.2. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

8.2.3. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir seus compromissos,
dentro das normas e condições estabelecidas neste Termo;

8.2.4. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados à contratada mediante apresentação
da Nota Fiscal  devidamente atestada pelo  executor  e  das  cer dões de regularidade fiscal  (GDF,
UNIÃO, FGTS, INSS e TST);

8.2.5. Acompanhar e fiscalizar a entrega do(s) objeto(s);

8.2.6.  Rejeitar  no  todo  ou  em  parte,  os  materiais  entregues  em  desacordo  com  as  obrigações
assumidas pelo fornecedor;

8.2.7.  Será  de  inteira  responsabilidade  do  Contratante  o  conteúdo  do  arquivo  digital  a  ser
enviado/entregue à Contratada.
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CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9.1. Toda e  qualquer  alteração deverá  ser  processada mediante a  celebração de Termo Adi vo,  com
amparo no  Regulamento Interno de Licitações,  Contratos e Convênios da CODHAB -  RILC, e,  no que
couber na Lei nº 13.303/2016  e no 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 penalização
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementar, até
o limite do respec vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS

10.1 Das Espécies

10.1.1. Com fundamento no ar go 148 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios
da CODHAB - RILC, e, no que couber, nos ar gos 82 a 84 da Lei nº.13.303/2016, e no Decreto nº
26.851/06 DF, alterado pelos Decretos nº 26.993/06 e nº 27.069/06, no caso de atraso injus ficado
na execução,  inexecução parcial  ou total  do Contrato,  sem prejuízo das responsabilidades civil  e
penal, assegurada a prévia e ampla defesa e facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão
unilateral do Contrato, a futura Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

I. Advertência;

a)  A  advertência  é  o  aviso  por  escrito,  emi do  quando  o  licitante  e/ou  contratada  descumprir
qualquer obrigação, e será expedido:

a.1)  -  pela  Companhia  de  Desenvolvimento  Habitacional  do  Distrito  Federal,  quando  o
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

a.2) - 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;

II. Multa nos seguintes percentuais:

a) 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;

b) 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;

c) 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;

d) 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;

e) 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;
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f) 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;

g) no caso de inexecução total, o instrumento 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;

III. Suspensão do direito de par cipar de licitação e impedimento de contratar com a CODHAB/DF,
por até 02 (dois) anos;

10.1.2. As hipóteses de aplicabilidade das penalidades previstas nos incisos I e III são as previstas no
Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB - RILC, e, no que couber, nas
Leis nº.13.303/2016 e nº 8.666/93.

10.1.3. As sanções previstas nos incisos I e III deste ar go poderão ser aplicadas juntamente com a
do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respec vo processo, ser apresentada no
prazo de 10 (dez) dias úteis.

10.1.4.  A  multa  será  formalizada  por  simples  apos lamento  contratual,  conforme  Regulamento
Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB - RILC, e, no que couber, na forma da Lei n°
13.303/2016 e da Lei Federal 8.666/1993, sendo executada após regular processo administra vo,
oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
do recebimento da no 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.

10.1.5.  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) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrados judicialmente.

10.1.6.  O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos,  a par r  do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente
normal na repar ção interessada, ou no primeiro dia ú l seguinte.

10.1.7. 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.

10.1.8. A multa poderá ser aplicada cumula vamente com outras sanções, segundo a natureza e a
gravidade da falta come da, consoante o previsto do subitem 10.1.2. e observado o princípio da
proporcionalidade.

10.1.9.  Decorridos  30  (trinta)  dias  de  atraso,  a  nota  de  empenho  e/ou  contrato  deverão  ser
cancelados  e/ou  rescindidos,  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 10.1.1.

10.2. Da Suspensão

10.2.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par cipar de licitação
e  de  contratar  com a  Administração,  e,  se  aplicada  em decorrência  de  licitação na  modalidade

SEI/GDF - 10792431 - Contrato https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

7 of 14 13/08/2018 16:38



pregão,  ainda  suspende  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 de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi da pela COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, a licitante e/ou contratada permanecer
inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital,
os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original
ou cópia auten cada, de forma defini va;

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu
objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, obje vando obter,
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;

10.2.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I - a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, quando o descumprimento da
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na
fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o
contrato.

10.2.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

10.2.4. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as
condutas ali previstas forem pra cadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.

10.3. Das Demais Penalidades

10.3.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que
por quaisquer outros meios pra carem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no
Cadastro  de  Fornecedores  do  Distrito  Federal,  administrado  pela  CODHAB,  estarão  sujeitas  às
seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do 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.

10.3.2.  As  sanções  previstas  no  subitem  10.1  poderão  também  ser  aplicadas  às  empresas  ou
profissionais que, em razão dos contratos regidos pelo Regulamento Interno de Licitações, Contratos
e Convênios da CODHAB - RILC, e, no que couber, pelas Leis Federais Lei n° 13.303/2016, Lei nº
8.666, de 1993 e Leinº 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 atos
ilícitos pra cados.

10.4. Do Direito de Defesa

10.4.1.  É  facultado  à  interessada interpor  recurso contra  a  aplicação  das  penas  de  advertência,
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respec va
no ficação.

10.4.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra cou o ato recorrido,
a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

10.4.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu vos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário;

10.4.4.  Assegurado  o  direito  à  defesa  prévia  e  ao  contraditório,  e  após  o  exaurimento  da  fase
recursal,  a aplicação da sanção será formalizada por despacho mo vado, cujo extrato deverá ser
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita
Federal.

10.4.5.  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 o
www.comprasgovernamentais.gov.br,  e  aos  demais  sistemas eletrônicos de contratação man dos
por órgãos ou en dades da Administração Pública do Distrito Federal.

10.4.6.  Em  conformidade  com  o  Regulamento  Interno  de  Licitações,  Contratos  e  Convênios  da
CODHAB - RILC, e, no que couber, com a Lei nº 13.303/2016, caberá recurso de representação, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis da in mação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do
contrato, de que não caiba recurso hierárquico, dos atos decorrentes dessa Lei.

10.4.7.  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. 148 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB -
RILC, no prazo de 10 (dez) dias úteis da in mação do ato.

10.5. Do Assentamento em Registros

10.5.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

10.5.2.  As  penalidades  terão seus  registros  cancelados  após  o  decurso do  prazo do  ato  que as
aplicou.

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

10.7. Disposições Complementares

10.7.1. As sanções previstas no subitem 10.1.1. do presente capítulo serão aplicadas pelo ordenador
de despesas do órgão contratante.

10.7.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou
na en dade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

11.1.  Os  trabalhos  serão  gerenciados  pela  Diretoria  de  Regularização  da  CODHAB  a  quem  cabe  a
aprovação dos produtos e resultados dos serviços contratados.  A mesma se valerá de uma Comissão
técnica a ser criada para emissão de parecer técnico para subsidiar a decisão final da DIREG. A Comissão e
o  executor  do  contrato  na  DIREG  estabelecerão  em  comum  acordo  o  planejamento  para  o
desenvolvimento dos trabalhos envolvendo o acompanhamento, a análise e a aprovação dos produtos,
assim como os procedimentos de ordem administra va e gerencial, necessários para o andamento dos
trabalhos.

11.2. A gerência do contrato se valerá da realização de reuniões periódicas, conforme calendário a ser
estabelecido entre a Contratante e a Contratada e todo o fornecimento de informações entre a CODHAB e
a contratada será por intermédio do gerente do contrato.

11.3.  Diretrizes e parâmetros não definidos neste Termo de Referência, que sejam requeridos para o
desenvolvimento  sa sfatório  dos  serviços,  serão  fixados  na  reunião  inicial  para  os  trabalhos,  e
complementados,  se  necessário,  ao  longo  da  sua  elaboração,  envolvendo  a  Equipe  responsável  da
Contratante e a Equipe da Contratada.

11.4.  A  Contratante  poderá  solicitar  informações  adicionais  que  se  fizerem  necessárias,  sendo
estabelecido prazos para a apresentação dos mesmos pela Contratada;

11.5. A contratação, subcontratação de material humano, equipamentos, insumos, veículos, combus vel,
alimentação, dentre outras receitas advindas da execução do contrato correrão pela parte Contratada,
devendo esta se pautar no valor global do contrato.

11.6. Fica assegurado ao Contratante e às empresas especializadas à mando do Contratante, o direito de
acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Contratada, com livre acesso aos locais de trabalho
para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

11.7. A ação ou omissão, total ou parcial, da Equipe de Fiscalização não eximirá a Contratada de integral
responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA

12.1. Será exigida a prestação de garan a pela futura Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, nos termos do Art. 116 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e
Convênios da CODHAB - RILC, e, no que couber, do Art. 70 da Lei 13.303/16 (Lei das Estatais), bem como
da Lei 8.666/93, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias a par r da data da celebração do contrato,
sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual;
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12.2. A futura Contratada terá 03 (três) dias uteis apos a assinatura do contrato para apresentar a garan a
supracitada sob pena de nulidade do instrumento contratual e seus desdobramentos;

12.3.  A  CODHAB-DF  ficará  isenta  de  quaisquer  obrigações  de  ressarcimento  contratual  ou  custo  de
implantação dos serviços, caso a futura Contratada não venha cumprir com o subitem “17.2”;

12.4. Em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB -
RILC, e no que couber, com a Lei 13.303/16 (Lei das Estatais),  bem como da Lei 8.666/93, a garan a
poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro;

b) Seguro-garan a; ou

c) Fiança bancária;

12.4.1. A referida garan a não excederá a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e será atualizada, nas
mesmas condições, na hipótese de modificação do contrato originalmente pactuado;

12.4.2. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos
financeiros elevados, a critério da CODHAB/DF, o limite de garan a previsto no item 20.4.1. poderá ser
elevado para até 10% (dez por cento) do valor do contrato;

12.4.3. A garan a prestada pelo contratado será liberada ou res tuída após a execução e recebimento
defini vo do objeto contratual, mediante apresentação de cer dão nega va de regularidade com o INSS
rela va à baixa da matrícula do CEI  e,  quando em dinheiro, atualizada monetariamente com base na
variação do índice da caderneta de poupança;

12.4.4. A Contratada deverá apresentar à CODHAB/DF a garan a de execução contratual, no prazo de até
10 (dez) dias úteis após a celebração do respec vo instrumento, sob pena de aplicação de multa.

12.5. A garan a, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garan a, deverá ter validade durante
a vigência do contrato;

12.6. No caso de garan a na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador
aos bene cios do ar go 827 do Código Civil;

12.7.  A garan a de execução contratual poderá ser alterada quando conveniente a sua subs tuição a
pedido da contratada e desde que aceita pela CODHAB/DF;

12.8.  Caso a rescisão se der sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos
prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado terá este ainda direito
a devolução da garan a;

12.9. A validade da garan a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de
mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual;

12.10. A garan a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.10.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;

12.10.2. Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

12.10.3. As multas moratórias e puni vas aplicadas pela Contratante à futura Contratada;

12.10.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela
futura Contratada;
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12.11. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da
futura  Contratada,  a  garan a  por  ela  prestada  será  liberada  ou  res tuída  e,  quando  em  dinheiro,
atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DISSOLUÇÃO DO CONTRATO

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 QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

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 QUINTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CODHAB/DF

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 SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Contrato.

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 nº 13.303/2016 e no que couber, a Lei nº 8.666/93.

17.2.  O  presente  Contrato  foi  elaborado  segundo  o  Termo  de  Referência  constante  ao  Processo  nº
00392.0000.4523/2018-41  –  CODHAB,  o  qual  integra  o  presente  instrumento  independente  de
transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

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,

SEI/GDF - 10792431 - Contrato https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

12 of 14 13/08/2018 16:38



no telefone 0800-6449060.”

P/ CODHAB/DF:

Gilson Paranhos

Diretor – Presidente

P/ CONTRATADA:              

  Cris ano Goulart Simas Gomes

Presidente

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES, Usuário
Externo, em 06/08/2018, às 14:38, 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 06/08/2018, às 18:19, 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= 10792431 código CRC= 6C85CD0C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 12/13 - Bairro Asa Sul - CEP 71.988-001 - DF
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