
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 098/2018

CODHAB  CONTRATO  Nº  098/2018  –  DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA  HABITACIONAL  DO  DISTRITO
FEDERAL  -CODHAB  E  ALVORADA  SERVIÇOS  DE
REFORMA EM GERAL LTDA-ME, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA.

Processo nº. 00392-00001926/2018-39

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
Setor  Comercial  Sul,  Quadra-06,  Bloco  “A”,  Lotes  13/14,  6º  andar,  Edi cio  Sede,  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 ALVORADA SERVIÇOS DE
REFORMA EM GERAL LTDA-ME, com sede na QS 401, CONJ G LOTE 06 E 07. S/N, SALA 202, SAMAMBAIA–
Brasília –DF CEP 72.319-527, inscrita no CNPJ sob o nº 11.545.051/0001-15, neste ato representado pelo seu
Representante Legal, Senhor EDMILSON ROSA MARTINS DE CARVALHO, brasileiro, casado, empresário, natural
de Independência -  CE,  portador da Cédula de Iden dade nº 1.306.534 SESP/DF,  Inscrito no CPF sob o nº
539.235.611-72, residente e domiciliado em QR 402, CONJ. 17, S/N, CASA 09, Samambaia, CEP 72.318-017 -
Brasília/DF,  doravante  denominada  simplesmente  CONTRATADA,  conforme  Edital  de  Licitação  mediante
TOMADA DE PREÇO No. 008/2018,  realizada de acordo com a Lei nº 13.303/2016 (Estatuto das  Estatais),
notadamente, os ar gos 68 a 84, e, no que couber, à Lei nº 8.666/93, à qual se sujeitam as partes Contratantes
tendo em vista o constante do Processo Administra vo nº 00392-00001926/2018-39  –  CODHAB  resolvem
firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto desta contratação é a prestação de serviços de arquitetura e/ou engenharia e serviço social para
assessorarem a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF na execução do
seu Programa de Assistência Técnica para Melhorias Habitacionais em Áreas de Regularização de Interesse
Social  (ARIS),  que ocorre  em conformidade  com o Projeto  na  Medida,  um dos eixos  do Programa Habita
Brasília, do Governo do Distrito Federal, e que dá execução à Lei Federal nº 11.888/2008, conforme os projetos
técnicos, especificações, serviços e orçamentos.

1.2. A localidade objeto da prestação dos serviços conforme o Edital de Licitação TP 008/2018, em seu LOTE nº
04 é a de São Sebas ão.
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CLÁUSULA SEGUNDA - CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços a serem executados são aqueles descritos no ITEM 5 – DESCRIÇÃO DETALHADA DOS OBJETOS
constante do Projeto Básico, Anexo I do Edital de Tomada de Preços nº 008/2018 desta CODHAB e todos os
seus anexos, os quais integram o presente instrumento independente de transcrição.

2.2. A CONTRATADA deverá executar os serviços com estrita observância ao que dispõe o Edital de Tomada de
Preço no. 008/2018 e seus Anexos, sua proposta, os termos deste contrato e os demais elementos constantes
do  Processo  Administra vo  no.  00392-00001926/2018-39,  que  integram  o  presente  instrumento,
independente de transcrições.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. A CONTRATADA obriga-se a:

3.1.1. Cumprir e zelar pelo cumprimento dos Postos e serviços auxiliares de assistência técnica da CODHAB/DF,
estabelecidos neste documento e nos ajustes deles decorrentes, bem como respeitar todas as demais normas
e condições estabelecidas pela CODHAB/DF.

3.1.2. Prestar os serviços em estrita observância às melhores soluções técnicas, às disposições contratuais, às
diretrizes da CONTRATANTE e demais normas técnicas per nentes, bem como à legislação federal, estadual e
municipal.  Também devem ser observadas as regulamentações do Poder  Público  e das concessionárias de
serviços públicos.

3.1.3. Zelar para que seus prepostos obedeçam às normas disciplinares e administra vas quando em trânsito
pelas dependências da CODHAB/DF.

3.1.4.  Responsabilizar-se  técnica,  civil  e  criminalmente  pela  execução  dos  serviços,  bem  como  pelas
informações produzidas que fundamentam decisões da CONTRATADA.

3.1.5.  Responsabilizar-se  diretamente  nos  casos  em  que  a  CONTRATANTE  verificar  falta  de  qualidade  nos
serviços  implementados,  de  modo a  responder  civil,  administra va  e  criminalmente por  quaisquer  danos
apurados.

3.1.6. Organizar-se técnica e administra vamente de modo a cumprir com eficiência o objeto contratual.

3.1.7. Dispor dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos serviços contratados.

3.1.8. Cumprir os prazos ajustados para execução dos serviços, rela vos ao objeto contratual.

3.1.9.  Comunicar imediatamente à  CONTRATANTE quando da constatação  de irregularidades nos projetos,
documentos, técnicas constru vas, prazos de obras. Assim também deve proceder nos casos em que verificar
impossibilidades no desenvolvimento dos serviços, bem como qualquer interferência que possa prejudicar os
prazos de entrega pré- estabelecidos e os cronogramas aprovados.

3.1.10. Propor soluções para os problemas que possam surgir durante a execução dos serviços.

3.1.11.  Readequar,  a  pedido  da  CONTRATANTE  e  de  modo  tempes vo,  a  sua  equipe  técnica  quando  o
desempenho de suas a vidades não atender ao definido em contrato, mantendo o atendimento das mesmas
condições de qualificação técnica exigidas no edital.

3.1.12.  Não divulgar e nem fornecer a terceiros  dados e informações referentes  aos  serviços realizados,  a
menos que expressa e previamente autorizados pela CODHAB/DF.

3.1.13. Realizar integralmente os serviços e, nos casos em que haja erros ou imperfeições técnicas, refazer ou
corrigir às suas expensas.

3.1.14. Instalar um posto/escritório, num prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a par r da publicação no
Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na localidade da prestação dos serviços, onde deverá estar presente a
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sua equipe técnica munida dos equipamentos apropriados de comunicação para, caso necessário, contatar os
seus demais membros com vistas ao acompanhamento in loco.

3.1.15. Quando houver diligência de membros da CODHAB/DF aos locais onde os profissionais da CONTRATADA
prestam  serviços,  a  presença  destes  será  solicitada.  Na  hipótese  de  não  serem  localizados,  o  fato  será
considerado como falta sujeita à multa contratual, nos termos do item 12 - Penalidades deste Projeto Básico.

3.1.16.  Todo  o  material  gerado  em  virtude  do  desenvolvimento  dos  trabalhos,  dos  serviços  e  relatórios
especificados,  sejam intermediários  ou  finais,  serão  de  propriedade  exclusiva  da  CODHAB/DF,  não  sendo
permi do à CONTRATADA a cessão, retenção, venda ou emprés mo dos mesmos.

3.1.17. Apresentar a respec va Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emi da pelo CREA, ou o Registro
de  Responsabilidade  Técnica  (RRT),  emi do  pelo  CAU/BR,  devidamente  recolhidos,  rela vos  aos  serviços
técnicos de sua responsabilidade.

3.1.18. A empresa contratada deverá apresentar, antes do início efe vo dos trabalhos, o arquiteto responsável
técnico que coordenará, supervisionará e orientará diariamente todos os trabalhos a serem executados ao
longo do Contrato, bem como seu subs tuto eventual.

3.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

3.2.1. Nomear, formalmente, o (s) seu (s) preposto (s) para fiscalização do contrato, no prazo de até 10 (dez)
dias contados a par r da data de sua assinatura.

3.2.2.  Fornecer  à  CONTRATADA,  sem ônus  para  esta,  toda  a documentação  em  meio  digital  necessária  e
per nente para realização dos serviços previstos, ou que venham a ser desenvolvidos;

3.2.3.  Supervisionar  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  sem  que,  para  isso,  a  CONTRATADA  se  exima  da
responsabilidade sobre os mesmos;

3.2.4. Credenciar e descredenciar formalmente o pessoal técnico da CONTRATADA junto às suas áreas internas
e demais en dades ligadas aos serviços contratados;

3.2.5. Autorizar, previamente, se for o caso, e desde que devidamente jus ficadas, a realização de despesas
consideradas como custos reembolsáveis e que sejam necessárias ao desenvolvimento dos serviços;

3.2.6.  Responsabilizar-se  pela  gestão  técnica  e  operacional  dos  serviços,  sendo  de  sua  competência  a
programação,  fiscalização,  supervisão  e  controle  das  a vidades,  verificando  e  atestando  os  serviços
executados.

3.2.7.  De  posse  da  classificação  de  risco  e  salubridade,  de  acordo  com  o  item  5.1.2.1,  a  CONTRATANTE
procederá com a autorização para a CONTRATADA iniciar a elaboração do projeto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS

4.1. O PRAZO DE EXECUÇÃO das obras é aquele previsto no item 18 do Projeto Básico, Anexo I do Edital de
Tomada  de  Preços  nº  008/2018  desta  CODHAB/DF,  a  par r  da  emissão  da  ordem  de  serviço  pelo
executor/comissão executora  do Contrato obedecendo às etapas  do cronograma sico-financeiro,  devendo
qualquer  atraso  e/ou  desvio  em  relação  ao  cumprimento  das  etapas  previstas  serem  obrigatoriamente
jus ficado previamente ao executor do contrato.

4.2. O PRAZO DE VIGÊNCIA deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a par r da assinatura do mesmo
entre os CONTRATANTES.

4.3. Não estão incluídos no prazo de execução das obras os prazos de avaliação pela equipe técnica e os prazos
para eventuais correções e reavaliação dos serviços executados pelo executor do contrato da CODHAB/DF;

4.4. Sendo necessário e devidamente jus ficado, os prazos de execução dos serviços, avaliação e correção das
imperfeições, poderão ser alterados pelo executor do contrato, desde que respeitado o prazo de vigência do
contrato.
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4.5.  Os  serviços  serão  executados  dentro  do  prazo  de  vigência  do  contrato,  observando  as  etapas  do
cronograma sico-financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

O valor global dos empreendimento deste contrato é de R$ R$ 547.012,18 ( quinhentos e quarenta e sete mil,
doze reais e dezoito centavos ).

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Unidade Orçamentária: 28209

Programa de Trabalho: 16.482.6208.3571.0001 – Melhorias Habitacionais

Natureza de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos: 100 – Ordinário não Vinculado

6.2.  O  empenho  inicial  é  no  valor  de  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais)  conforme  Nota  de  Empenho
2018NE01106, emi da em 18/10/2018, sob o evento 400091, modalidade es ma vo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio
e Contabilidade do Distrito Federal,  mediante aprovação dos serviços contratados e apresentação de Nota
Fiscal e das cer dões de regularidade fiscal, previdenciária e de idoneidade, de acordo com Cronograma Físico-
Financeiro  aprovado  pelo  executor  do  Contrato,  liquidada  em  até  30  (trinta)  dias  de  sua  apresentação,
devidamente  atestado  pelo  executor  do  Contrato,  bem  como  mediante  a  apresentação  de  cer dões  de
regularidade fiscal e trabalhista, por meio de crédito em conta corrente, em nome da CONTRATADA, junto ao
Banco  de  Brasília  S/A  –  BRB.  Serão  realizados  pagamentos  mensais,  que  correspondem às  medições  dos
serviços efe vamente realizados.

7.2. O prazo para pagamento, após o devido “atesto” pelo executor do Contrato, será de até 30 (trinta) dias
corridos,  contados  a  par r  da  data  da  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura,  acompanhada  dos  demais
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA.

7.3. A Nota Fiscal/Fatura será emi da pela CONTRATADA de acordo com o seguinte procedimento: ao final de
cada  mês  da  execução  contratual,  conforme  previsto  no  Cronograma  Físico-Financeiro,  a  CONTRATADA
apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha.

7.4.  O  pagamento  somente  será  efetuado  após  o  “atesto”,  pela  FISCALIZAÇÃO,  da  Nota  Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos:

7.5. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada  pela  CONTRATADA  com  os  serviços  efe vamente  executados,  bem  como  às  seguintes
comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

7.5.1. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Cer ficado de Regularidade do FGTS – CRF;
Cer dão Nega va da Previdência Social – CND ou Posi va com Efeito de Nega vas, caso seja impossível ás
contratadas apresentarem as cer dões nega vas em época própria), correspondentes ao mês da úl ma nota
fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente
iden ficados;

7.5.2. Da regularidade fiscal (Cer dão Conjunta Nega va de Débitos rela vos a Tributos Federais e à Dívida
A va da União ou Posi va com Efeito de Nega vas; Cer dão Nega va de Débitos junto ao Distrito Federal ou
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Posi va com Efeito de Nega vas), constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada
no ar go 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

7.5.3. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à úl ma nota fiscal ou fatura que tenha
sido paga pela Administração.

7.6.  Havendo  erro  na  apresentação  de  qualquer  dos  documentos  exigidos  nos  subitens  anteriores  ou
circunstância  que impeça a  liquidação  da despesa,  o  pagamento ficará  pendente  até  que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

7.7. Antes do pagamento, a CONTRATANTE realizará consulta online ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores  (SICAF)  e,  se  necessário,  aos  sí os  oficiais,  para  verificar  a  manutenção  das  condições  de
habilitação  da  Contratada,  devendo  o  resultado  ser  impresso,  auten cado  e  juntado  ao  processo  de
pagamento.

7.8. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o fornecimento ver
sido  prestado  e  atestado.  Tal  hipótese  ensejará,  entretanto,  a  adoção  das  providências  tendentes  ao
sancionamento da empresa e rescisão contratual.

7.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da
Instrução Norma va n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive
quanto ao ar go 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

7.10.  Quanto ao Imposto Sobre Serviços  de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto  na Lei
Complementar nº 116, de 2003, e legislação aplicável.

7.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, ins tuído pelo ar go 12 da Lei Complementar
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime,
em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o
ar go 6° da Instrução Norma va RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

7.12.  O  pagamento  será  efetuado por  meio  de  Ordem Bancária  de  Crédito,  mediante  depósito  em conta
corrente, no Banco de Brasília S/A - BRB.

7.13. Será considerado como data de pagamento, o dia em que constar como emi da a ordem bancária para
pagamento.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 Das Espécies

8.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan da a
prévia defesa, ficam sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto Distrital  nº 26.851,  de
30/05/2006,  publicado no DODF nº 103,  de  31/05/2006,  pg.  05/07,  alterado pelos  Decretos Distritais  nºs
26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006 e Decreto nº 35.831/2014 de 19/09/2014:

a) advertência;

b) multa; e

c)suspensão  temporária  de  par cipação  em  licitação,  e  impedimento  de  contratar  com  a  Companhia  de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada
segundo a natureza e a gravidade da falta come da.

8.1.2.  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 o certame, ensejar o
retardamento  da  execução  do  seu  objeto,  comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer  fraude  fiscal;  a
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penalidade  será  aplicada  por  prazo  não  superior  a  5  (cinco)  anos,  e  a  licitante  e/ou  contratada  será
descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato  e  das  demais  cominações  legais,  aplicadas e  dosadas  segundo a  natureza e  a  gravidade da falta
come da;

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

8.2. Da Advertência

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

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

8.2.1.2.  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.

8.3. Da Multa

8.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão
contratante,  por  atraso  injus ficado  na  entrega  ou  execução  do  contrato,  e  será  aplicada  nos  seguintes
percentuais:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de
serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (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);

b) 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  obrigacionais
adimplidas  em  atraso,  em  caráter  excepcional,  e  a  critério  do  órgão  contratante,  quando  o  atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da
obrigação contratada; (Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 2014);

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo
de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re rar
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na
entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado
sobre a parte inadimplente; e

e)  até  20% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  do  contrato/nota  de empenho,  pelo  descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 2014);

8.3.2. A multa será formalizada por simples apos lamento contratual, na forma Lei n° 13.303/2016, e no que
couber, a Lei Federal 8.666/1993 e será 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:

a) mediante desconto no valor da garan a depositada do respec vo contrato;

b) mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

c) mediante procedimento administra vo ou judicial de execução.

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

8.3.4. 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.

8.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

a) o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e

b) a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec vos custos de cobrança.

8.3.6. 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 8.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade.

8.3.7. 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 8.3.1.

8.3.8.  A sanção pecuniária  prevista no inciso  IV do subitem 8.3.1 não se aplica  nas  hipóteses  de rescisão
contratual que não ensejam penalidades.

8.4. Da Suspensão

8.4.1.  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, 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:

a)  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;

b)  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;

c) por até 12 (doze) meses, quando a licitante 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

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

e) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, obje vando obter, para si ou
para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

f) tenha pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação; e

g) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;

8.4.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

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

8.4.2.2. 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.

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

8.4.4. 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.
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8.5. Das Demais Penalidades

8.5.1.  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:

8.5.2. 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

8.5.3. aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 8.4.3 e 8.4.4.

8.5.4. As sanções previstas nos subitens 8.4 e 8.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais
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:

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

b) tenham pra cado atos ilícitos, visando frustrar os obje vos da licitação; e

c)  demonstrarem não possuir  idoneidade para  contratar  com a  Administração,  em virtude de atos  ilícitos
pra cados.

8.6. Do Direito de Defesa

8.6.1.  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.

8.6.2. 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.

8.6.3.  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;

8.6.4.  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:

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

b) o prazo do impedimento para licitar e contratar;

c) o fundamento legal da sanção aplicada; e

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

8.6.5.  Após  o  julgamento  dos  recursos,  ou  transcorrido  o  prazo  sem  a  sua  interposição,  a  autoridade
competente pela aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sí o www.codhab.df.gov.br e
aos demais sistemas eletrônicos de contratação man dos por órgãos ou en dades da Administração Pública do
Distrito Federal.

8.6.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com
fundamento nos subitens 8.2 e 8.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples
apos lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.

8.6.7. De acordo com o inciso §1º do art 59 da Lei nº 13.303, de 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.

8.6.8. 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
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nº 13.303/2016, no prazo de 10 (dez) dias úteis da in mação do ato.

8.7. Do Assentamento em Registros

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

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

8.8. Da Sujeição a Perdas e Danos

8.8.1.  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.

8.9. Disposições Complementares

8.9.1. As sanções previstas nos subitens 8.2, 8.3 e 8.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo ordenador de
despesas do órgão contratante.

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

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1.  A  CONTRATANTE  nomeará  um  Gestor/Fiscal  tular  e  um  suplente  para  executar  a  fiscalização  deste
Contrato,  o  qual  registrará  todas as  ocorrências  e  as  deficiências  verificadas  em relatório,  cuja  cópia  será
encaminhada à CONTRATADA, obje vando a imediata correção das irregularidades apontadas.

9.2. A existência e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade, única,
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto ora contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA – ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO

A CODHAB poderá designar também uma Equipe Técnica de Recebimento e Fiscalização formada por técnicos
da CODHAB além do Executor/Comissão executora do Contrato para acompanhar e fiscalizar o cumprimento
do contrato, ficando os Órgãos da Estrutura Orgânica desta Companhia no dever de prestar à equipe designada
o apoio que ela vier a requisitar para o desempenho de suas a vidades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA

10.1. Será exigida a prestação de garan a pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato, conforme disposto no § 2º, art. 70 da Lei 13.303/2016 a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias
corridos a par r da data da celebração do contrato,  sob pena de aplicação das sanções cabíveis,  inclusive
rescisão contratual.

10.2. A garan a poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou tulos da dívida pública;

b) Seguro-garan a; ou

c) Fiança bancária.

10.3.  Não será  aceita  a  prestação de garan a que não cubra  todos os  riscos  ou prejuízos  eventualmente
decorrentes  da  execução do  contrato,  tais  como a  responsabilidade  por  multas  e  obrigações  trabalhistas,
previdenciárias ou sociais.

10.4. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no Banco de Brasília S/A - BRB, mediante
depósito iden ficado a crédito da Contratante.
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10.5.  Caso  a  opção seja  por  u lizar  tulos  da dívida  pública,  estes  devem ter  sido  emi dos  sob a  forma
escritural,  mediante  registro  em  sistema  centralizado  de  liquidação  e  de  custódia  autorizado  pelo  Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

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

10.7. 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.

10.8.  No  caso  de  alteração  do  valor  do  contrato,  ou  prorrogação  de  sua  vigência,  a  garan a  deverá  ser
readequada ou renovada nas mesmas condições.

10.9.  Se  o  valor  da  garan a  for  u lizado,  total  ou  parcialmente,  pela  Contratante,  para  compensação  de
prejuízo  causado no decorrer  da  execução contratual  por  conduta da Contratada,  esta  deverá  proceder  à
respec va reposição no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que ver sido no ficada.

10.10. 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.

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

a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações
nele previstas;

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

c) As multas moratórias e puni vas aplicadas pela Contratante à Contratada;

d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela Contratada.

10.12. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da
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 SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

12.1.  A  CONTRATANTE poderá rescindir  este  Contrato nas  hipóteses  autorizadas  pelo  ar go  83,  da  Lei  nº
13.303/2016, jus ficando o mo vo e assegurando à CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa,
sem prejuízo das demais sanções estabelecidas neste Contrato.

12.2. O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial,
sem que caiba à CONTRATADA, direito à indenização de qualquer espécie.

12.3.  Se  quaisquer  das  partes  contratantes,  em  bene cio  da  outra,  permi r,  mesmo  por  omissão,  a
inobservância,  no todo ou em parte,  de quaisquer  das cláusulas e condições do presente contrato e seus
anexos, tal  fato não poderá liberar, desonerar, afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as
quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Não será permi da a subcontratação para os produtos principais, objeto deste Contrato.

13.2. Por não se tratarem de profissionais caracterís cos de uma empresa de arquitetura ou engenharia, será
permi da a subcontratação para o profissional assistente, bem como para o assistente administra vo.

13.3.  Caso  pretenda  fazê-la,  será  de  inteira  responsabilidade  da  CONTRATADA  -  não  havendo  nenhuma
corresponsabilidade da CODHAB/DF -, todas as obrigações decorrentes da subcontratação, tais como as que
tratem dos aspectos jurídicos, tributários, e trabalhistas advindas do procedimento.
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13.4. Caso ocorra algum atraso decorrente de questões rela vas à subcontratação, sob nenhuma hipótese a
CONTRATADA poderá  transferir  a  responsabilidade  do  ocorrido  para  terceiros,  devendo  se  responsabilizar
integralmente pelo mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e, em especial, com a Lei nº
13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODHAB/DF (RILC/CODHAB).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente contrato será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal sob a responsabilidade da CODHAB/DF.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – 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, no
telefone 0800-6449060.”

__________________________________________

Gilson José Paranhos de Paula e Silva

Diretor-Presidente

CODHAB/DF

__________________________________________

Edmilson Rosa Mar ns de Carvalho

Representante Legal

ALVORADA SERVIÇOS DE REFORMA EM GERAL LTDA

Documento assinado eletronicamente por EDMILSON ROSA MARTINS DE CARVALHO - RG nº;
1306534 SSP/DF, Usuário Externo, em 19/10/2018, às 16:23, 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 14:50, 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.
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