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PROCESSO: Nº 392.000.170/2017 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO  
 
DATA:     20/04/2017 
HORA DA LICITAÇÃO: 10:00  - Horário de Brasília 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL: N° 01/2017-CODHAB/DF  
LOCAL: Setor Comercial Sul Quadra 06, Bloco A, Lote 50, 6º andar, sala de 
Reunião  
 
EMAIL:  licitacoes@codhab.df.gov.br 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar a construção de 18 

(dezoito) praças públicas, no Empreendimento do Riacho Fundo II, 5ª Etapa, Residencial Parque, RA 

XXI, conforme os projetos técnicos, MDE e orçamento, contidos nos Anexos deste Edital, sob as 

condições aqui estabelecidas em atendimento à Política Habitacional do Governo do Distrito Federal, 

conforme orientações e especificações contidas no presente Termo de Referência. 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO PRESENCIAL 

 

A CODHAB – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO 

FEDERAL, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, para contratação do objeto especificado 

no Anexo I deste Edital, por intermédio de sua Pregoeira Lucimar Pinheiro de Deus, designada 

conforme a Resolução nº 100.000.204/2016, de 03 de junho de 2016, publicada no DODF nº 105 de 

03 de junho de 2016 e Equipe de Apoio, designados na mesma Resolução,  torna público para 

conhecimento dos interessados que, na data, horário e local acima indicado, fará realizar 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO por lote, de 

acordo com as condições deste Edital e seus Anexos. 

Esta licitação observará as condições estabelecidas no presente Edital, bem como os preceitos 

do direito público, em especial as disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, do Decreto 

Distrital nº: 33.880 de 28/08/2012, da Lei Complementar nº123, de 14/12/2006, e 

subsidiariamente, os dispositivos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e pela Lei 

nº 13.303/2016, Portaria nº 40, de 31 de junho de 2008, Lei nº 5.901, de 02 de agosto de 

2016, Decreto Distrital nº 37.189, de 16 de março de 2016. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que 

dele fazem parte integralmente. 

 

Os envelopes contendo a “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

serão recebidos no endereço retro mencionado, na sessão pública de processamento do 

mailto:licitacoes@codhab.df.gov.br
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Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 

certame.  

 

Caso seja decretado feriado, ou qualquer outro motivo de força maior, as reuniões previstas 

serão realizadas no primeiro dia útil subsequente. Este Edital está disponível gratuitamente no 

site: www.codhab.df.gov.br.  

1. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1.1. Para impugnar o presente Edital qualquer licitante poderá fazê-lo até 2 (dois) dias úteis que 
antecederem a abertura da sessão publica, na forma eletrônica, via e-mail 
licitacoes@codhab.df.gov.br , cabendo ao (à) Pregoeiro (a) decidir sobre a petição.  

1.1.1. Caberá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, conforme art. 18, § 1º, 
do Decreto n.º 5.450/2005. 

1.1.2. Acolhida à impugnação, será definida e publicada nova data para realização do certame 
somente se houver alteração no tocante à formulação da proposta de preços. 

1.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser envidados ao 
pregoeiro, até dois dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, na forma 
eletrônica via e-mail licitacoes@codhab.df.gov.br , cabendo ao (à) Pregoeiro (a) decidir sobre a 
petição. 

1.2.1. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro (a) por meio de 
fax ao número informado pelo interessado e no site www.comprasnet.gov.br, ficando todos 
os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro 
(a). 

1.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 10.520/2002, até dois dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, na forma eletrônica, via e-mail licitacoes@codhab.df.gov.br. 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta 
licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital. 

2.1.1. Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, nos termos do § 1º, art. 1º do Decreto 3.722, de 09 de janeiro de 2001, publicado no 
D.O.U. de 10 de janeiro de 2001 e art. 4° do Decreto Distrital n° 23.546/03, desde que 
atendido o disposto nos subitens 5.2, 5.3 e 5.4 deste Edital; ou   

2.1.2. Que não estejam cadastradas no SICAF ou que estiverem com seus cadastramentos 
vencidos, desde que atendidas às exigências do subitem 5.1 do edital. 

2.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 
proponentes às condições deste Edital. 

2.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato dela 
decorrente: 

http://www.codhab.df.gov.br/
mailto:licitacoes@codhab.df.gov.br
mailto:licitacoes@codhab.df.gov.br
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2.3.1. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem 
no país, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, 
direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como as que estejam 
punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com o Distrito Federal. 

2.3.1.1. Empresas que estejam temporariamente suspensas de participar de licitação ou de 
contratar com a Administração, em qualquer órgão ou entidade, seja federal, estadual, 
distrital ou municipal, da Administração Pública direta ou indireta. (Parecer nº 202/2011 
– PROCAD/PGDF) 

2.3.2. Empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas. 

2.3.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

2.3.4. O autor do Termo de Referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.  

2.3.5. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de 
referência, ou do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto 
ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

2.3.6. É vedada a pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção 
seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da 
administração pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função 
de confiança por meio de:  (Decreto Distrital nº 32.751/11, art. 8º) 

I - contrato de serviço terceirizado;  

II - contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens;  

III - convênios e os instrumentos equivalentes. 

2.4. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o 
(s) mesmo (s) item(s). 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao (à) Pregoeiro (a) por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega 
dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 

3.2. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de propostas, lances verbais e praticar 
todos os atos neste Pregão (artigo 4º, inciso VI, da Lei n.º 10.520/2002). 

3.2.1  O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração e/ou particular com  
firma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os 
atos inerentes ao certame, em nome do proponente e acompanhada de documento 
comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.  

3.2.1.1. Em sendo instrumento público de procuração, fica dispensada a verificação dos 
documentos que comprovem os poderes do outorgante. 

3.2.2. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
apresentar o respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.3. Na ocasião do credenciamento, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar 
desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, devendo para isso, DECLARAR, para fins legais, sob as penas da lei, que cumprem 
os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas 
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condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, que estão 
aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus artigos 42 a 49 e que não se 
enquadram nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 

4. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

4.1. Na data, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital ou no primeiro dia útil subseqüente, na 
hipótese de não haver expediente nessa data, em sessão pública dirigida pelo (a) pregoeiro (a), serão 
recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e documentação de habilitação. 

4.2. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão entregar ao (à) Pregoeiro (a), em 
envelopes separados e fechados, não transparentes, a "PROPOSTA" e a “DOCUMENTAÇÃO”, 
contendo na parte externa o número do Edital, o nome da empresa, o local, a data e a hora da 
realização do certame. 

 

a) Envelope 01 - DOCUMENTAÇÃO 

Número do Pregão 

Razão Social da empresa licitante 

Data, Horário e Local da Abertura; 

b) Envelope 02 – PROPOSTA DE PREÇO 

Número do Pregão 

Razão Social da empresa licitante 

Data, Horário e Local da Abertura. 

 

4.3. Após a abertura da sessão pelo (a) Pregoeiro (a), não mais serão admitidos novos proponentes. 

4.4. Aberta à sessão serão prestados esclarecimentos sobre a condução do procedimento aos 
participantes do certame. 

4.5. O (a) Pregoeiro (a) procederá a imediata abertura e a verificação da conformidade das propostas 
com os requisitos estabelecidos no Edital. 

4.6 No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço por lote, observados os prazos 
máximos para entrega, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade e demais condições estabelecidas neste Edital. 

4.7. O (A) Pregoeiro (a) poderá se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos 
internos e externos, bem como aos órgãos requisitantes do serviço objeto deste Pregão, a fim de 
obter parecer que possibilite melhor julgamento das especificações dos produtos cotados, definindo 
nova data para continuidade da sessão licitatória. 

4.8. Durante o julgamento será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os 
requisitos estabelecidos no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em 
desacordo. 

4.9. A desclassificação da proposta da licitante importa na preclusão do seu direito de participar da fase 
de lances verbais. 

4.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem desconto/preços globais ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 

4.11. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 

4.12. Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente 
inexeqüíveis, assim entendidos: 

I – preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço estimado 
constante deste Ato Convocatório/Anexo; 
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II - inexeqüíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, 
quando o licitante será convocado para demonstrar a exeqüibilidade do preço ofertado, e, se 
não demonstrado, será desclassificado. 

4.13. Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos preços 
oficiais ou estimados pelos órgãos interessados. O desrespeito a essa regra levará os itens/lotes 
a serem considerados fracassados, caso não se obtenha êxito com a negociação a ser solicitada, 
seguindo a ordem de classificação. 

4.14. Será identificada pelo(a) Pregoeiro(a) a proposta de menor preço neste caso maior desconto, o 
qual classificará as demais em ordem crescente até 10 % (dez por cento) inferior em relação à de 
maior desconto e desclassificará as propostas que não atenderem às exigências do edital. 

4.15. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 4.7, o (a) Pregoeiro 
(a) classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus 
autores ofereçam lances verbais, quaisquer que sejam os preços neste caso os maiores descontos 
oferecidos nas propostas escritas. 

4.16. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço. 

4.16.1. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo (a) 
Pregoeiro (a), ficará excluída dessa etapa e será mantido o seu último preço apresentado 
para efeito de ordenação das propostas. 

4.17. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, será 
realizado sorteio, em ato público. 

4.18. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes do item 9 deste Edital. 

4.19. Encerrada a etapa competitiva, serão ordenadas as ofertas exclusivamente pelo critério de 
menor preço por lote. 

4.20. Não havendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço neste caso maior desconto e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro 
negociar diretamente com o licitante para que seja obtido melhor preço neste caso maior desconto. 

4.21. Ocorrendo empate nas condições estabelecidas no artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 e 
seus incisos, será assegurado, como critério de desempate, preferência para as microempresas e 
empresas de pequeno porte (caput do art. 44 da Lei Complementar 123/2006). 

4.22. O (A) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e ao valor, da primeira 
classificada, decidindo motivadamente a respeito. 

4.23. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo 
licitante que a tiver formulado. 

4.24. Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

4.24.1. A adjudicação será realizada por lote. 

4.25. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o (a) 
Pregoeiro (a) examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta aceita, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o 
objeto, podendo o pregoeiro negociar com o mesmo para que seja obtido melhor preço. 

4.25.1. nas situações previstas no subitem 4.25, o (a) pregoeiro (a) poderá negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
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4.26. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes 
que, ao final, será assinada pelo (a) Pregoeiro (a), pela equipe de apoio e pelos representantes 
presentes. 

4.27. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital 
e seus Anexos, a proposta será desclassificada. 

5. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

5.1. Conforme art. 43 da Lei Complementar 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 
2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

5.1.1. A não-regularização da documentação, dentro do prazo concedido, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 
de junho de 1993, e neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

5.2 Por força do que dispõe o artigo 44 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte, terão tratamento diferenciado e favorecido, 
observados as seguintes regras: 

5.2.1 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

5.2.1.1 Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º do artigo 44 
da Lei Complementar nº 123/06 será de até 5% (cinco por cento) superior ao 
melhor preço. 

5.2.2. Para efeito do disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06, ocorrendo o 
empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

5.2.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

5.2.2.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do inciso I do caput do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 
1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 

5.2.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre em situação de empate, será 
efetuado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta.  

5.2.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no “caput” do artigo 45 da Lei 
Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame. 

5.2.3.1. O disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
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5.2.3.2. No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar 
nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item e/ou lote em situação 
de empate, sob pena de preclusão do direito. 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. A proposta deverá ser datilografada ou digitada em computador, no idioma português do Brasil, e 
apresentada sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas devem estar 
preferencialmente numeradas e rubricadas, e a última deverá ser assinada pelo representante legal 
da licitante, devendo constar: 

a) nome da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito 
Federal. 

b) conter preços unitários e  valor global , para cada lote do serviço cotado. O valor deverá ser 
indicado em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de divergência entre o valor em 
algarismo e por extenso, o valor por extenso, devendo estar inclusos nos preços finais 
todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas 
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, considerando o modelos  
de Planilha Orçamentária disponibilizadas no site www.codhab.df.gov.br juntamente com o 
Edital. 

     b.1)  

I. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as 
parcelas relativas à mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços; 

II. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade 
os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

III. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da 
expressão “verba” ou de unidades genéricas. 

IV. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive 
em forma percentual; 

V.Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de 
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados 
como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser 
cotados na planilha orçamentária; 

VI.Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de 
materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, 
compatível com a natureza do objeto; 

VII.As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 
estabelecidos na legislação tributária; 

VIII. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não 
deverão ser incluídos no BDI, nos termos do artigo 9º, II, do Decreto 7.983, de 2013; 

 

c) Conter as especificações técnicas claras e detalhadas dos serviços de forma a demonstrar 
que atendem plenamente ao Anexo I deste Edital. 

d) prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
da data de sua entrega. 

http://www.codhab.df.gov.br/
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e) Conter prazo para inicio do serviço de acordo com o constante no Termo de Referência, 
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 

f) Conter declaração de ciência do prazo de execução de acordo com o constante no Termo 
de Referência 

 

6.2. Caso os prazos de que trata o item 6.1 não estejam expressamente indicados na proposta, os 
mesmos serão considerados como se nela estivessem, quando não consignar prazos divergentes 
dos definidos neste edital. 

6.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe 
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a 
sanar evidentes erros formais. 

6.4. Se na proposta a especificação estiver incompleta, esta será considerada igual à exigida no 
presente Edital, obrigando-se o proponente a executar os serviços de forma que atenda 
plenamente às condições deste Edital. 

6.5. Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos preços 
oficiais ou estimados pelos órgãos interessados, tanto para os itens quanto para os respectivos 
lotes. O desrespeito a essa regra levará os lotes a serem considerados fracassados, caso não se 
obtenha êxito com a negociação a ser solicitada, seguindo a ordem de classificação. 

 

6.6. Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da 
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço 
ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da 
contratação. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1 Para habilitarem-se na presente licitação as empresas deverão apresentar as documentações 
relacionadas abaixo: 

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – Prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; e 

III – Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente 
registrado na Junta Comercial para comprovação do ramo de atividade e do capital 
social, quando for o caso. 

 

7.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em 
características com o objeto desta licitação, ( , por intermédio da apresentação de 
atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado; 

  

II - Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável 
(is) técnico (s), da região a que estiverem vinculados. 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                           PREGÃO PRESENCIAL N

o
 01/2017 – CODHAB/DF 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília DF   
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TEL: (61) 3214-1830 Folha:    9 

Processo: 392.000.170/2017 
Mat.: 688-2     Rub.: 

 

 

7.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

I – Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei 
nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos 
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser 
apresentadas às certidões de cada um dos distribuidores; 

II – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios.  

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por 
balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 
(LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das 
seguintes fórmulas: 

 
          ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG = --------------------------------------------------------------------------------------------- 
          PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 
ATIVO CIRCULANTE 

LC = ----------------------------------------------------------------------------- 
PASSIVO CIRCULANTE 

 
   ATIVO TOTAL 

SG = -------------------------------------------------------------------------------------------- 
          PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

c) A licitante que apresentar resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos 
índices acima, deverá comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por 
cento) do valor total estimado para o item cotado constante do Anexo I, que deverá 
recair sobre o montante dos itens que pretenda concorrer. A comprovação deverá 
ser feita relativamente à data da apresentação da documentação, pelo balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social ou pelo Registro 
comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social. (conforme Decisão nº 
5876/2010-TCDF) 

 

7.1.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

I – Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, em plena validade, para as empresas 
com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, que poderá ser obtida através do site 
www.fazenda.df.gov.br; 

II – Certidão Negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o 
disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

http://www.fazenda.df.gov.br/
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III – Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante 
certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 
administrados, conforme preconizado no artigo 1º do Decreto n.º 6.106/2007; 

IV – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital da sede do 
licitante; 

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, 
devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990. 

VI – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT  ou Positiva com Efeitos de Negativa, 
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (em www.tst.jus.br), em cumprimento à Lei nº 
12.440/2011, visando a comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho. 

 

7.1.5. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

I – Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) 

anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 

qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93) e  

mão-de-obra infantil nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013.  

7.2. Declarar, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida 
somente se houver fato impeditivo);  

7.3. É OBRIGATÓRIO às empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal apresentar 
Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria 
de Estado de Fazenda do  Distrito Federal, em plena validade, conforme dispõe o subitem 7.1.4 
inciso I, do Edital. 

7.4. Às empresas CADASTRADAS e HABILITADAS PARCIALMENTE no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF deverão apresentar somente os documentos elencados nos 
subitens 7.1.2,  inciso VI do 7.1.4  e  7.1.5, deste Edital. 

7.4.1. A habilitação fica condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como da 
validade dos documentos cadastrais e de habilitação parcial por meio de consulta “on-line” ao 
SICAF, no ato da abertura do certame, que será impressa sob forma de “Declaração de Situação”, 
que instruirá o processo, nos termos dos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93, do artigo 3º do Decreto 
n.º 3.722/2001 e da Instrução Normativa - SLTI Nº 02, de 11 de outubro de 2010, alterada pela 
Instrução Normativa - SLTI Nº 1, de 10 de fevereiro de 2012; 

 

7.5. A empresa cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do 
Fornecedor”, impresso na reunião de abertura, algum documento com validade vencida, deverá 
encaminhar o respectivo documento, em plena validade, a fim de comprovar a regularidade do 
mesmo. 

7.6. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório ou mediante cotejo das cópias com os originais pelo (a) 
pregoeiro (a) ou por membro da equipe de apoio ou publicação em órgão de imprensa oficial. 

7.7. Em nenhuma hipótese será aceito protocolo de entrega em substituição aos documentos 
relacionados neste Edital e nem documento com prazo de validade vencido.  

https://aplicacao2.jt.jus.br/cndtCertidao/legislacao/L12440.pdf
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7.8. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou 
todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à 
matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.  

7.9. Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento comercial, 
industrial e de prestação de serviços da empresa. 

7.10. Quando o documento e/ou certidões apresentadas não informarem a sua validade deverão estar 
datados dos últimos 90 (noventa) dias, exceto as certidões de comprovação de aptidão técnica e 
Certidão de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial. 

8. DO RECURSO  

8.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, para apresentação das 
razões do recurso. 

8.1.1. A apresentação das contras-razões dos demais licitantes ocorrerá no prazo de até 03 
(três) dias úteis após o prazo do recorrente. 

8.1.2. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita ao 
final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer. 

8.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

8.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na CPL da 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal  - CODHAB,   no Setor Comercial 
Sul, Quadra 06, lotes 13/14, bloco “A”, 5º Andar, Ed. SEDUMA, CEP: 70.306-918, Brasília-DF. 

8.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 
sessão deste Pregão, implicará decadência do direito da licitante, podendo o (a) Pregoeiro (a) 
adjudicar os objetos à(s) vencedora(s). 

8.5. Caberá ao (à) Pregoeiro (a) receber, examinar, instruir e decidir os recursos impetrados contra 
suas decisões, e,  em mantendo a decisão, submeter à Diretoria da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal  - CODHAB a decisão final. 

8.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

9. DAS PENALIDADES 

9.1 - Das Espécies  

9.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, 
garantida 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:  

I - advertência;  

II - multa; e 

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com 
a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e dosada 
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.  

a) Para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta,  não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
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falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será 
aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e 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 cometida; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

9.1.2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

9.2 - Da Advertência 

9.2.1 - A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir 
qualquer obrigação, e será expedido:  

I - pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - 
CODHAB, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento 
licitatório; e 

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

9.3 - Da Multa  

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

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 
até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;  

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 
valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do 
órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;  

III - 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;  

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato ou retirar 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 

V- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo 
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.  

9.3.2 - A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da 
Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada 
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a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 

notificação, nos termos do § 3
o
 do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:  

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;  

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.  

9.3.3 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 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. 

9.3.4 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente 
normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.  

9.3.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:  

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

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança.  

9.3.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 9.1.2 e observado o princípio da 
proporcionalidade.  

9.3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em 
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 
9.3.1.  

9.3.8 - A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 9.3.1 não se aplica nas hipóteses de 
rescisão contratual que não ensejam penalidades.  

9.4 - Da Suspensão 

9.4.1 - A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação 
e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade 
pregão, ainda suspende o registro  cadastral  da licitante e/ou   contratada no Cadastro de 
Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto Distrital 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, emitida pela 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - 
CODHAB, 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 autenticada, de forma definitiva; 

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, 
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação;  
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b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

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

9.4.2 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

I - a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - 
CODHAB, 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 retirar a nota de 
empenho ou assinar o contrato.  

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

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

9.5 - Da Declaração de Inidoneidade 

9.5.1 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade 
equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual.  

9.5.2 - A declaração de inidoneidade prevista neste item 9.5 permanecerá em vigor enquanto 
perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir 
a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da 
sanção.  

9.5.3 - A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito 
Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou 
vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe 
o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993.  

9.6 - Das Demais Penalidades 

9.6.1 - As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que 
por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no 
registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB, estarão sujeitas às 
seguintes penalidades:  

I - suspensão temporária do certificado 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 9.5; 

III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 9.4.3 e 9.4.4. 

9.6.2 - As sanções previstas nos subitens 9.4 e 9.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou 

profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais n
o
s 8.666, de 1993 ou 

10.520, de 2002:  

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos;  

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude de atos ilícitos praticados.  

9.7 - Do Direito de Defesa 
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9.7.1 -  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 
respectiva notificação.  

9.7.2 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 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.  

9.7.3 - 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 consecutivos, exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário;  

9.7.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase 
recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, 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. 

9.7.5 - 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 sítio www.codhab.df.gov.br na aba Editais 

, e comunicado ao Comprasnet e demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos 
ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 

9.7.6 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções 
aplicadas com fundamento nos subitens 9.2 e 9.3 deste capítulo de penalidades, as quais se 
formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 
1993. 

9.8 - Do Assentamento em Registros 

9.8.1 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.  

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

9.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos 

9.9.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto Distrital 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. 

9.10 – Disposições Complementares 

 9.10.1 – As sanções previstas nos subitens 9.2, 9.3 e 9.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo 
ordenador de despesas do órgão contratante. 

9.10.2 – Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão 
ou na entidade. 

10. DO CONTRATO 

http://www.codhab.df.gov.br/
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10.1. Contrato terá vigência de 180 dias a contar de sua assinatura, com eficácia a partir data de sua 

publicação, sendo seu extrato publicado no DODF, a expensas do Contratante, podendo ser 

prorrogado na forma da Lei. 

10.2. Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei 8.666/93, podendo ser 

substituído pela Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, nos termos do § 4º, do art. 62 da 

Lei nº 8.666/93, quando a interessada será convocada para assinar o respectivo instrumento, 

dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas na lei n.º 8.666/93 e alterações subseqüentes. 

10.2.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato 

ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido 

de licitar e de contratar com a Administração, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de 

até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

10.3. Por ocasião da celebração do contrato será exigida da licitante vencedora a prestação de uma 
das seguintes garantias: 

I - caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos 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; (redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004) 

II - seguro-garantia;  ou, 

III - fiança bancária. 

10.1.1 Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, parágrafo 
2º). 

10.1.2 A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição 
financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do 
capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo 
fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002. 

10.1.3 Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 

a) somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, 
atualizada monetariamente; 

b) poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais 
multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da 
indenização eventualmente cabível.  Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser 
reconstituída; 

c) ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências 
administrativas ou judiciais. 

10.1.4 Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia 
exigida será considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na 
imediata anulação da N.E (nota de empenho) emitida. 
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10.4. O prazo para assinatura do contrato será de até 03 (três) dias úteis contados a partir da 
intimação do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração. 

10.5. A recusa em assinar o contrato sem motivo justificado, devidamente aceito pela Administração, 
implicará nas Sanções cabíveis à espécie, bem como na aplicação das prescrições insculpidas no 
art. 7° da Lei 10.520/02. 

10.6. Por ocasião da assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 
comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser 
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços, nos termos 
do Inciso XIII, do Art. 55 da Lei n. 8.666/93. 

10.7 . O critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a variação efetiva do custo de 
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, que reflitam a variação dos 
insumos utilizados, desde a data prevista para apresentação da proposta, até a data do 
adimplemento de cada parcela. 

10.8 A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida pelo índice INPC apurado 
durante o período ou aquele que vier a substituí-lo. Devendo a contratada para tanto, apresentar 
Planilha de Custos e Formação de Preços, com demonstração analítica. 

10.9 O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus Anexos e a proposta 
apresentada pela licitante vencedora. 

10.10 O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 da Lei 
n.º 8.666/93 e suas alterações. 

10.11 Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e 
seus eventuais termos aditivos, no Diário Oficial do Distrito Federal. 

10.12 O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os desdobramentos 
dos artigos 79 e 80, todos da Lei 8.666/93. 

10.13. Será designado um executor para o contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições 

contidas nas Normas de Execução Orçamentária e Financeiras vigentes e Decreto Distrital n.º 

32.598/2010. 

10.14. Quando do contrato será exigido a licitante vencedora, a apresentação da inscrição no 

Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF, como contribuinte do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISS, para empresa estabelecida em outra unidade da federação, sem filial no 

Distrito Federal, nos termos da Lei n.º 5.319, de março de 2014. 

10.15. É expressamente proibido o uso de mão de obra infantil, nos termos da Lei Distrital nº 5.061 

de 08 de março de 2013. 

10.16.   O Contrato subordina-se ao Termo Padrão, em conformidade com o Decreto Distrital nº 
23.287 de 17/10/2002 do Distrito Federal. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo 
relacionados: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta 
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PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 
30.4.2007; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 

IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT  ou Positiva com Efeitos de Negativa, 
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (em www.tst.jus.br), em cumprimento à Lei nº 
12.440/2011, visando a comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho. 

11.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da 
Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de 
pagamento. 

11.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela 
devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo 
pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC. 

11.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

11.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 

I – Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

11.6. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da Lei 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, 
oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
do recebimento da notificação, nos termos do § 3° do art. 86, da Lei 8.666/93. 

11.7. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou 
superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante 
crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto 
deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de 
acordo com o Decreto Distrital n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 
18/02/2011. 

12. DA ENTREGA DO SERVIÇO 

12.1. O serviço deverá ser entregue no prazo e condições estabelecidos neste edital e seus anexos, 
contado a partir da data de recebimento da Nota de Empenho, em dia de expediente do órgão 
solicitante, em seu horário de funcionamento. 

12.2. Será recebido o serviço: 

I – provisoriamente - mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação da 
conformidade do serviço com o solicitado; 

II – definitivamente - mediante termo circunstanciado, após verificar que o serviço entregue 
possui todas as características, no que tange a quantidade solicitada e qualidade 
solicitada neste Edital. 

12.3. Após o recebimento definitivo do serviço, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento; 

12.4. O recebimento provisório ou definitivo não exime a Contratada da responsabilidade civil pela 

https://aplicacao2.jt.jus.br/cndtCertidao/legislacao/L12440.pdf
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solidez, segurança e funcionamento do objeto fornecido. 

12.4. Se a licitante vencedora deixar de entregar o serviço dentro do prazo estabelecido, sem 
justificativa por escrito e aceita pela Administração, ficará sujeita às penalidades previstas neste 
Edital. 

13. DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por executor interno do ajuste, 
especialmente designado pelo Órgão Requisitante, que anotará em registro próprio todas as  
ocorrências, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados, 
além das atribuições contidas nas Normas de Execução Orçamentária e Financeira do Distrito 
Federal; 

13.2. Não obstante a Contratada seja única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços definidos neste edital e seus anexos, a Contratante reserva-se o direito de exercer a mais 
ampla fiscalização sobre os serviços, por intermédio de representante especificamente 
designado, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, podendo: 

I - Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se torne necessária; 

II - Exigir a substituição de qualquer empregado ou preposto da contratada que, a seu critério, 
venha a prejudicar o bom andamento dos serviços; 

III - Determinar a reexecução dos serviços realizados com falha, erro ou negligência, lavrando 
termo de ocorrência do evento;  

13.3   O serviço deverá ser entregue conforme disposto no Anexo I; 

 

14. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

14.1. Os serviços deverão ser executados no local indicado pelo contratante, devendo os mesmos 
ser concluídos e entregues nos prazo definidos pelos órgãos contratantes, de acordo com o 
preestabelecido no Anexo I deste edital (Termo de Referência). 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório; 

15.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos 
(empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, 
encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação 
dos serviços; 

15.3. Responsabilizar-se das eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que 
seja o valor, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste Ato Convocatório; 

15. 4.  Comprovar, mês a mês, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha 
de pagamento dos empregados destinados para a prestação dos serviços; 

15.5. Constitui obrigações da contratada o disposto no Termo de Referência ( anexo I)  do presente 
edital. 

15.6. Para atendimento à CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, a licitante deve 

comprovar quando da assinatura do contrato, que possui em seu corpo técnico, 

profissional (is) de nível superior, ARQUITETO ou ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CAU 
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ou CREA, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente 

registrado(s) no CAU ou CREA da região onde foram executados os serviços, 

acompanhados da respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico) expedida por estes 

conselhos, que comprovem ter os profissionais, executados para órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, federal ou estadual, municipal ou do Distrito 

Federal. 

 

COMPROVAÇÃO 

 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1. Indicar o executor interno do Contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93 e Decreto Distrital n.º 
32.598/2010; 

16.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 

16.3. Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elemento e informações que se 
fizerem necessários  à execução dos serviços; 

16.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades  observadas no 
serviço; 

16.5. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer 
débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do Objeto Contratado; 

 16.6.   Constitui obrigação da contratante o disposto no Termo de Referência (Anexo I)  do presente 
edital. 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. A falta de assinatura e/ou data e/ou rubrica em documentos emitidos pela licitante 
apresentados no envelope de Documentação e/ou proposta, poderá ser suprida pelo 
representante legal presente à sessão de abertura deste Pregão com poderes para esse fim; 

17.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover 
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 
classificação e habilitação. 

17.3. Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota de Empenho oriundo deste Edital será 
dirigido à autoridade responsável pela emissão do mesmo, a quem caberá o deferimento ou não 
do pedido. 

17.4. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a 
proposta da licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública. 

17.5. À Presidência da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB fica 
reservado o direito de revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, e o dever de anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do 
artigo 49 da Lei n.º 8.666/93. 

17.6 É facultado à Administração, quando a licitante vencedora não firmar o Termo de Contrato no prazo 
e condições ora estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
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para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive 
quanto aos preços, de conformidade com ato convocatório. 

17.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 
8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º, II). 

17.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes 
para mais ou para menos, conforme o caso (Lei n.º 8.666/93, art. 65, § 5º). 

17.9. Não serão aceitos pedidos de esclarecimentos, recursos ou impugnações encaminhadas por 
Fax-símile.  

17.10. É permitida a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Pregão; 

 

17.10.1. Para fins de eventual subcontratação fica estipulado o limite de até 20% (vinte 

por cento) do valor atribuído ao contrato. 

17.10.2. As empresas subcontratadas também devem comprovar, para a CODHAB, que 

estão em situação regular fiscal e previdenciária e que entre seus diretores, 

responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários empregados ou ocupantes 

de cargo comissionado na ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

17.10.3. Será obrigatória que a contratada para utilizar o mecanismo de subcontratação solicite 

previamente autorização à CODHAB, para o quantitativo e para as partes do objeto que se 

pretenda subcontratar. 

17.10.4. No caso de subcontratação de parcela da obra, a contratada original deve exigir 

da subcontratada comprovação de capacidade técnica dos serviços a serem 

subcontratados, e apresentar à CODHAB para devida análise e autorização. 

17.10.5. Ao utilizar a subcontratação de serviços, a contratada não será isenta de suas 

responsabilidades contratuais e legais. 

17.11.  O resultado de julgamento do certame será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. 

17.12.  O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17.13. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no 
endereço mencionado no preâmbulo, ou através do fone xx-61- 3214-1830. 

17.14. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à 

Corrupção, no telefone 0800-6449060 (Decreto Distrital nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012). 

                                                 

 

Brasília,            de              de  2017. 

 

 

___________________________________ 

Lucimar Pinheiro de Deus 

Pregoeira 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

Processo 392-000.170/2017 

 

1. OBJETO 

 

1.1 O objeto deste Projeto Básico é  a construção de 18 (dezoito) praças públicas, no 

Empreendimento do Riacho Fundo II, 5ª Etapa, Residencial Parque, RA XXI, conforme os 

projetos técnicos, MDE e orçamento, contidos nos Anexos I.a a I.c, sob as condiçoes aqui 

estabelecidas em atendimento à Política Habitacional do Governo do Distrito Federal. 

 

2. OBJETIVO 

 

2.1 O objetivo será a contratação de empresa especializada para executar as obras de   

18 (dezoito) praças públicas localizadas na 5ª Etapa do Riacho Fundo II – Parque do 

Riacho.   

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

3.1 Contextualização - O Empreendimento Parque do Riacho foi lançado por meio do 

Edital de Chamamento nº 15/2011, para a implantação de um empreendimento habitacional 

a ser contratado no âmbito do programa federal Minha Casa Minha Vida. O empreendimento 

contempla a produção de 5.904 unidades habitacionais, destinadas às famílias enquadradas 

na faixa 01 do programa (renda familiar de até R$ 1.600,00). 

 

3.2 O empreendimento Residencial Parque do Riacho está localizado na antiga faixa de 

domínio do Metrô - 5ª etapa do Riacho Fundo II, área definida no PDOT à oferta de áreas 

habitacionais. O Projeto Urbanístico de Parcelamento está consubstanciado na URB/MDE 

031/2012 e NGB’S 031/2012, 033/2012 e 034/2012, aprovado pelo Decreto nº 33.976, de 9 

de novembro de 2012, registrado no 4º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, em 

07/03/2013, sob matrícula nº 24.791. O parcelamento ocupa uma área de 97,5070ha, 

incorporada ao patrimônio do Distrito Federal. Os imóveis inicialmente registrados em nome 

da TERRACAP foram repassados ao Distrito Federal, por meio de Escritura Pública de 

Doação, lavrada no 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília-DF.   

 

3.3 O empreendimento foi licenciado ambientalmente pelo Instituto do Meio Ambiente e 

dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM (Licença Prévia - LP nº 68/2012 e sua 

retificação nº 17/2012 e Licença de Instalação – LI nº 66, de 10 de dezembro de 2012, válida 
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por dois anos). 

 

3.4 A empresa selecionada pelo Edital de Chamamento nº 15/2011, a saber, a JC Gontijo 

Engenharia S/A, contratou, em maio de 2013, o empreendimento junto ao Banco do Brasil 

S/A, agente financeiro autorizado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, operação que 

contempla a produção de 5.904 (cinco mil e novecentos e quatro) unidades habitacionais 

coletivas e a implantação da infraestrutura interna. A estimativa populacional do 

empreendimento é de 23.616 habitantes, considerando-se o índice populacional de 4,0 

habitantes por habitação (PDAD 2010/2011). 

 

3.5 Nesse contexto, a execução das obras de urbanização aos conjuntos residenciais do 

referido empreendimento é de responsabilidade da Administração Pública, onde a 

construção das 18 (dezoito) praças trará qualificação aos espaçoes públicos do loteamento, 

consubstanciado nos Projetos de Urbanismo e Parcelamento URB 031/12 e URB 009/13.   

 

3.6 Estas obras visam dar condições de viabilidade operacional ao empreendimento,  no 

que concerne à urbanização, qualidade de vida à população, lazer e áreas de convivio com 

melhor qualidade ambiental.  Além disso, 13 (treze) lotes para Equipamentos públicos 

comunitários (educação, saúde, esporte, ação social, segurança etc) estão distribuídos 

próximos às praças, onde as mesmas poderão ser utilizadas como ponto de apoio e 

atividades complementares para  as Secretarias e a Comunidade local.  

 

3.7  As famílias já residentes nas quadras habitacionais solicitam a urgente construção 

das praças no empreendimento, cumprindo ao Governo do Distrito Federal buscar soluções 

para o caso.  
 

4. LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1 O local para execução da construção das praças públicas  está situado no 

Empreeendimento Parque do  Riacho Fundo II, 5ª Etapa, conforme projetos e croqui de 

localização do empreendimento constantes no Anexo I.a e Anexo I.b  deste Projeto Básico, 

assim distribuídas: 

 

4.1.1  Este projeto, PSG 048/12, complementa o projeto de urbanismo URB 031/12, 

registrado em cartório, no que diz respeito ao paisagismo das praças definidas no referido 

projeto de urbanismo. Neste trecho que vai da Quadra QN 12D à QS03 – CJ 08 estão as 

seguintes praças: 

 Praça do Ipê Roxo 
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 Praça do Ipê Amarelo 

 Praça do Ipê Rosa 

 Praça do Ipê Branco 

 Praça do Mulungu Coral 

 Praça do Jequitibá Rosa 

 Praça do Pau de Óleo 

 Praça da Sucupira Preta 

 Praça do Ipê da Mata 

 Praça do Pau Pereira 

 

4.1.2 O segundo trecho vai da Quadra QS 3 – CJ09 à QS31, e foi criado através do projeto 

URB 009/13. Nele estão as seguintes praças: 

 Praça do Jequitibá Vermelho 

 Praça da Sucupira Branca 

 Praça dos Ipês 

 Praça da Sapucaia 

 Praça da Barriguda 

 Praça do Olho de Cabra 

 Praça do Tamboril da Mata 

 Praça do Angico 

 

5. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO 

 

5.1 A empresa contratada executará a construção das praças públicas no Empreendimento 

Parque do Riacho Fundo II, 5ª Etapa, conforme memorial descritivo e projetos contidos no 

Anexo I.a e I.b, bem como os serviços especificados em planilha orçamentária contida no 

Anexo I.c deste Projeto Básico. 

6. REGIME DE EXECUÇÃO 

 

6.1 O serviço constante do projeto básico deverá ser realizado por execução indireta em 

regime empreitada global. 
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7. ESTIMATIVA DE CUSTOS DA CONTRATAÇÃO 

 

7.1 O custo total da contratação será de R$ 16.727.741,23 ( dezesseis milhões, setecentos 

e vinte e sete mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos)., segundo as 

planilhas orçamentárias constantes no Resumo da Planilha de Serviços e Preços constantes 

deste Projeto Básico: 

 

GRUPO ITEM PRAÇA VALOR  ÁREA ENDEREÇO 

1 

1 Praça do Ipê Roxo  682.109,15 3.037,54 QN 12D 

2 Praça do Ipê Amarelo 822.553,91 4.162,60 QN 12C 

3 Praça do Ipê Rosa 1.014.812,06 5.415,64 QN 12 B 

4 Praça do Ipê Branco 828.974,07 4.534,06 QN 5C 

TOTAL GRUPO 1 3.348.449,19 

2 

5 Praça do Mulungu Coral 862.023,03 4.731,65 QC 13 CJ 03 

6 Praça do Jequitibá Rosa 1.283.931,91 7.573,59 QC 13 CJ 05 

7 Praça do Pau de Óleo 811.446,94 4.382,38 QC 13 CJ 08 

8 Praça da Sucupira Preta 1.234.325,59 6.455,07 QC 05 CJ 04 

TOTAL GRUPO 2 4.191.727,47 

3 

9 
Praça do Ipê Amarelo da 
Mata 745.172,18 3.598,22 QC 05 CJ 08 

10 Praça do Pau Pereira 1.354.291,08 8.428,93 QC 01 

11 Praça do Jequitibá Vermelho 775.767,27 4.130,72 QS 05 

12 Praça da Sucupira Branca 425.561,30 2.503,67 QS 07 

13 Praça dos Ipês 970.425,56 7.295,29 QS 09 e QS 11 

TOTAL GRUPO 3 4.271.217,39 

4 

14 Praça da Sapucaia 1.724.309,83 11.105,95 QS 15 

15 Praça da Barriguda 503.093,71 2.766,71 QS 17 LT02 

16 Praça do Olho de Cabra 727.338,46 3.638,33 QS 19 L3 

17 Praça do Tamboril da Mata 606.730,26 3.131,50 QS 25 CJ 03 L4 

18 Praça do Angico 1.354.874,92 9.092,62 QS 31 CJ 03 

TOTAL GRUPO 4 4.916.347,18 

TOTAL GERAL (1+2+3+4) 16.727.741,23 
 

8. PRAZOS  

 

8.1. O prazo da execução das obras será no máximo de 03 (três)  meses corridos, 

contatos a partir da emissão da Ordem de Serviço. 

1. O prazo para início das obras será de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 

da Ordem de Serviço expedida pela CODHAB; 
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2. A CONTRATADA deverá apresentar em até 10(dez) dias corridos da assinatura do 

contrato, o cronograma físico financeiro para análise e aprovação da fiscalização. 

3. A CONTRATADA deverá apresentar em até 05 (cinco) dias corridos da emissão da 

Ordem de Serviço, o Diagrama de Gantt apontando todos os caminhos críticos da obra. 

8.2. O prazo para  execução dos serviços deverá obedecer às etapas do cronograma 

físico-financeiro, devidamente aprovado pela fiscalização, devendo qualquer atraso e /ou 

desvio em relação ao cumprimento das etapas previstas serem obrigatoriamente 

justificadas previamente à FISCALIZAÇÃO do Contrato, que deverá analisar a justificatia do 

atraso, notificar, advertir ou aplicar a penalidade cabível no caso de justificativa 

inconsistente, ou aceitar a justificativa, mensiurar possíveis aditivos ou glosas de material e 

mão-de-obra, e solicitar um novo cronograma físico financeiro; 

8.3. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a 

partir da publicação do extrato do contrato em Diário Oficial, podendo ser prorrogado, desde 

que atendido aos casos previstos no § 1º e no § 2º do Artigo 57, da Lei no. 8.666/93. 

 

9. REAJUSTAMENTO 

 

9.1 Em período inferior a 01 (um) ano, os preços serão fixos e irreajustáveis, de acordo com 

o art. 28 da Lei 9.069/95. Ultrapassado esse período, os mesmos poderão ser reajustados 

anualmente aos serviços remanescentes, nos termos da Lei nº 10.192/2001, adotando-se o 

INCC – Índice Nacional da Construção Civil da FGV. O marco inicial para contagem da 

periodicidade de um ano, para efeito de reajuste/repactuação será a data da apresentação 

da proposta, desde que o contrato seja assinado no prazo de sua validade. 

 

10.  MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 

 

10.1. Os fiscais da obra aferirão as medições de serviço por meio de vistoria da obra e 

conferência dos dados inseridos na Planilha de Levantamento de Serviços (PLS), ao término 

de cada etapa intermediária, conforme cronograma físico-financeiro, atestando as notas 

fiscais emitidas e encaminharão à Diretoria Financeira da CODHAB. 

10.2. As medições serão realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da 

Administração com base no cronograma aprovado, contados a partir do início efetivo dos 

serviços, considerando os serviços efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente 

no período. Entendem-se como serviços concluídos satisfatoriamente aqueles formalmente 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo estipulado. 

10.3. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros, deverão 

ser considerados na composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma, 

considerados na medição. 
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11.  PAGAMENTOS 

 

11.1. O prazo para pagamento será de até 30 (Trinta ) dias corridos, contados a partir da 

data da apresentação na Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos 

comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada; 

11.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

1. 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 e memória de cálculo detalhada. 

11.2.1.1. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão 

original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia 

correspondente, ficando a cargo da FISCALIZAÇÃO aprovar a quitação antecipada do valor 

respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços definidos como 

críticos. 

11.2.1.2. Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá 

apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social. 

11.2.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 

naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

2. A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da 

apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia 

relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, 

inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de 

comprovada procedência legal. 

11.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 

serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar 

o cronograma na etapa subsequente. 

11.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratante não exime a 

Contratada de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva 

dos serviços executados. 

11.2.2.3. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição 

definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de 

cálculo detalhada. 

11.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pela FISCALIZAÇÃO, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos 

no Edital. 
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1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, 

bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

11.3.1.1. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Certificado de 

Regularidade do FGTS – CRF; Certidão Negativa da Previdência Social - CND), 

correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados 

diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados; 

11.3.1.2. Da regularidade fiscal (Certidão conjunta Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Débitos junto ao Distrito 

Federal), constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso 

ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e 

11.3.1.3. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota 

fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração. 

11.4. 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. 

11.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta online ao SICAF e, se 

necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da 

Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 

pagamento. 

1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se 

o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção 

das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

11.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 

1991.  

1. Quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 

disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação aplicável. 

2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 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 artigo 6° da Instrução 

Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

11.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 

depósito em conta corrente, no Banco de Brasília S/A - BRB. 
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11.8. Será considerado como data de pagamento, o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

 

12. ORDEM DE SERVIÇO E LOGÍSTICA DE ATUAÇÃO  

 

12.1. A empresa contratada poderá iniciar os trabalhos, somente após o recebimento da 

Ordem de Serviço – OS; 

12.2. A Ordem de Serviço somente poderá ser emitida após apresentação de toda 

documentação necessária para o início dos trabalhos, tais como: 

1. Apresentação do cronograma físico-financeiro pela CONTRATADA para análise e 

aprovação da fiscalização. 

2. Alvarás e licenças que se fizerem necessárias para dar início às obras, sendo os 

custos para obtenção das documentações de exclusividade da CONTRATADA; 

3. A FISCALIZAÇÃO deverá emitir uma Ordem de Serviço para cada etapa de obra 

prevista em cronograma físico-financeiro, sendo considerado como etapa de obra o conjunto 

de serviços a serem prestados para cada medição. 

12.3. A empresa contratada deverá apresentar em até 05 (cinco) dias corridos a contar da 

emissão da Ordem de Serviço, os engenheiros responsáveis técnicos que coordenarão, 

supervisionarão e orientarão diariamente todos os trabalhos a serem executados ao longo 

do Contrato, bem como seus substitutos eventuais. 

12.4. A Contratada deverá manter no local do serviço um diário de ocorrências, com 

páginas numeradas em 03 (três) vias, sendo 02 (duas) destacáveis, contendo o registro de 

fatos normais do andamento dos trabalhos, como: entrada e saída de equipamentos, 

trabalhos em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de 

obra, inclusive para as atividades de suas subcontratadas. Não obstante, a Contratada 

também se obriga a manter em arquivo a disposição da fiscalização, o registro de fatos e 

comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão 

e aprovação de trabalhos e etapas de montagem, autorização para substituição de materiais 

e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos trabalhos, irregularidades 

e providências a serem tomadas pela Contratada e fiscalização. Toda documentação deverá 

ser repassada quinzenalmente em forma de relatório para aos fiscais da obra, formalmente 

designado pela Contratante. 

12.5. A execução da obra contratada será planejada e controlada através do cronograma 

físico-financeiro e Diagrama de Gantt que demonstre as etapas de caminho crítico, a ser 

elaborado pela CONTRATADA e submetido à FISCALIZAÇÃO da CODHAB em no máximo 05 

(cinco) dias úteis após a liberação da Ordem de Serviço, para aprovação. 

12.6. A programação da execução integral do serviço contratado deverá ser previamente 

submetida à fiscalização para aprovação, em particular, o cronograma com as datas de 

execução dos trabalhos que eventualmente implicarem em desligamento parcial ou total da 

energia, abastecimento de água, barulho, poeira, etc. Nestes casos, os transtornos deverão 
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ser comunicados inclusive aos moradores, vizinhos e indivíduos diretamente afetados pelos 

trabalhos. 

12.7. Durante a execução do serviço, a Contratada deverá: 

1. Submeter previamente à aprovação da fiscalização: 

12.7.1.1. Até 05 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o projeto de mobilidade, 

definindo o contingenciamento de pessoal e equipamentos, bem como dispor o cronograma, 

plano de execução dos trabalhos e Diagrama de Gantt apontando as etapas definidas como 

caminho crítico. 

12.7.1.2. Eventuais ajustes no cronograma e plano de execução da obra ao longo dos 

trabalhos, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos 

trabalhos. 

12.7.1.3. Todos os materiais e métodos executivos a serem aplicados. 

12.7.1.4. Qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no 

plano de execução da obra. 

12.7.1.5. Os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados na 

construção objeto do contrato. 

2. Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução da obra, 

como água, esgoto, energia elétrica e telefones, sem ônus adicionais à CODHAB. 

3. Manter instalações, empregados, ferramentas e equipamentos em número, 

qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato no local do serviço. 

4. Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em 

tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no 

cronograma e plano de execução do serviço objeto do contrato. 

5. Alocar os recursos necessários à administração e execução do serviço, inclusive os 

destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato. 

6. Executar os ajustes nas parcelas concluídas do serviço ou em execuções 

determinadas pela fiscalização. 

7. Comunicar imediatamente à fiscalização, qualquer ocorrência de fato anormal ou 

extraordinário que ocorra no local dos trabalhos. 

8. Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na 

vizinhança do local da obra, programando adequadamente as atividades executivas. 

12.8. Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente observados pela 

Contratada, antes e durante a execução da obra, devendo a mesma relatar à fiscalização 

qualquer eventual incoerência, falha ou omissão, porventura constatada quando da sua 

interpretação. 

12.9. Nenhum trabalho adicional ou modificação poderá ser efetivado pela Contratada sem 

a prévia e expressa autorização formal da fiscalização, respeitadas todas as disposições e 

condições estabelecidas no contrato. 
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12.10. Todas as eventuais modificações no projeto durante a execução das etapas dos 

serviços serão documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e 

complementações dos elementos integrantes do projeto, incluindo-as em seus laudos. 

12.11. A Contratada ficará obrigada a cumprir integralmente o objeto deste Projeto Básico, 

respeitando-se as quantidades e valores unitários constantes nos projetos, especificações 

técnicas e planilhas orçamentárias fornecidas. 

12.12. Não serão admitidas modificações em projeto ou obra sem a prévia formalização de 

consulta ao Engenheiro ou Arquiteto Fiscal, e emissão do correspondente Termo Aditivo ao 

Contrato, suprimindo e/ou acrescendo serviços/itens, e da Nota de Empenho, quando for o 

caso; 

12.13. Caberá à Contratada manter no canteiro de obra medicamentos básicos e pessoal 

orientado para os primeiros socorros nos acidentes que eventualmente ocorram durante a 

execução dos trabalhos nos termos da NR 18. 

12.14. A Contratada fornecerá a seus empregados todos os equipamentos de proteção 

individual exigidos pela NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: 

capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, avental de couro para solda, 

luvas e mangas de proteção, luvas e botas de borracha ou com biqueira de aço, cintos de 

segurança, e demais equipamentos em conformidade com a natureza dos trabalhos em 

execução; 

12.15. A Contratada manterá organizada, limpa e em bom estado de higiene as instalações 

do canteiro de obra, especialmente as vias de circulação, passagens, escadarias, refeitórios 

e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e 

detritos em geral; 

12.16. A Contratada deverá sinalizar com placas de advertência, cones, faixas de alerta e 

interdição, os locais em que a execução dos serviços estiver próxima de locais de circulação 

de pessoas ou veículos; 

12.17. A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o 

trânsito de pessoas e a circulação de materiais, não obstruir portas e acessos; 

12.18. Caberá à Contratada comunicar à fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à 

autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de 

acidente que ocorrer durante a execução da obra, inclusive princípios de incêndio. 

 

13. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS 

 

13.1. Para as etapas intermediárias, a aceitação dos serviços estará condicionada à 

apresentação e aceitação da planilha de medição dos serviços, ao preenchimento e 

assinatura do diário de ocorrência de obras, e à perfeita execução dos serviços segundo os 

projetos e especificações fornecidos de acordo com as etapas do cronograma físico-

financeiro, vistoriadas e aprovadas pela Comissão executora do contrato. 
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13.2. Para o Aceite da obra concluída, a aceitação dos serviços deverá seguir as seguintes 

premissas: 

13.3. ACEITE 

1. Concluída a obra, a CONTRATADA deverá solicitar, por escrito e dentro de 05 (cinco) 

dias úteis, seu Aceite Provisório; 

2. O Aceite será efetuado pela FISCALIZAÇÃO do Contrato designada pelo Diretor-

Presidente da CODHAB; 

3. As pendências relatadas pela FISCALIZAÇÃO deverão ser sanadas pela CONTRATADA 

em 30 dias corridos, ficando a liberação da fatura condicionada ao cumprimento de tais 

pendências. 

4. O termo de Aceite definitivo será emitido em até 90 (noventa) dias corridos da 

emissão do termo de Aceite Provisório, desde que atendidos todos os apontamentos 

registrados pelos fiscais, dirimidas todas as dúvidas e equacionadas todas as pendências 

verificadas nas etapas de execução, observado o disposto no Art.69 da Lei nº. 8666/93 e 

republicado no DOU de 06/07/94. 

5. A CONTRATADA, para as demais pendências, terá um prazo máximo de 07 (sete) dias 

corridos, para realizar a manutenção e resolver a pendência, após a solicitação da comissão 

executora do contrato designada, que em caso excepcional poderá estender esse prazo; 

6. Com a emissão do Termo de Aceite Definitivo, fica estabelecido, a partir da data de 

sua emissão, o compromisso da CONTRATADA com o cumprimento do prazo irredutível de 

05 (cinco) anos, mencionados no artigo 618, caput e parágrafo único – do Código Civil 

Brasileiro de 2002. 

“Art. 618. - Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o 

empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de cinco anos, pela 

solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”. 

“Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser 

a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias ao aparecimento do vício ou defeito.” 

7. Após o Aceite Provisório da obra, a CONTRATADA responderá pelas garantias 

integrais e quando necessário dará manutenção, sem qualquer ônus e sem prejuízo do que 

prevê a legislação específica: 

13.4. LIMPEZA 

1. A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo as 

instalações, equipamentos e aparelhos apresentarem perfeito funcionamento. 

2. Todas as instalações deverão estar definitivamente ligadas; 

3. Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela CONTRATADA; 

4. A obra será entregue com o terreno externo perfeitamente regularizado e retiradas 

inclusive, as construções relativas ao canteiro, consideradas de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA. 
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14. SUBCONTRATAÇÃO 

 

14.1. Para fins de eventual subcontratação fica estipulado o limite de até 20% (vinte por 

cento) do valor atribuído ao contrato. 

14.2. As empresas subcontratadas também devem comprovar, para a CODHAB, que estão 

em situação regular fiscal e previdenciária e que entre seus diretores, responsáveis técnicos 

ou sócios não constam funcionários empregados ou ocupantes de cargo comissionado na 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

14.3. Será obrigatória que a contratada para utilizar o mecanismo de subcontratação 

solicite previamente autorização à CODHAB, para o quantitativo e para as partes do objeto 

que se pretenda subcontratar. 

14.4. No caso de subcontratação de parcela da obra, a contratada original deve exigir da 

subcontratada comprovação de capacidade técnica dos serviços a serem subcontratados, e 

apresentar à CODHAB para devida análise e autorização. 

14.5. Ao utilizar a subcontratação de serviços, a contratada não será isenta de suas 

responsabilidades contratuais e legais. 

 

15. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

 

15.1. Nomear preposto para durante o período de vigencia do contrato, representá-lo na 

execução do contrato; 

1. Entende-se por preposto o profissional Responsável Técnico pela obra registrado no 

CONSELHO e com vínculo comprovado com a contratada; 

15.2. Somente executar as obras objeto deste Projeto Básico, devendo seguir 

exclusivamente os projetos e especificações fornecidos, além de garantir a perfeita 

execução das obras, devendo qualquer alteração só ter validade por meio de documento 

formal encaminhado pelo executor do contrato à empresa contratada, acompanhado da 

devida justificativa quanto à sua alteração devendo a Comissão executora do contrato 

mensurar possíveis aditivos ou glosas de material e mão de obra, e solicitar um novo 

cronograma fisico-financeiro e diagrama de Gatt. 

15.3. Elaborar o cronograma físico-financeiro detalhado e apresentar à fiscalização em até  

10 (dez ) dias corridos após assinatura do contrato, o qual será subemtido a aprovação da 

FISCALIZAÇÃO; 

15.4. Elaborar o Diagrama de Gantt por especialidade apontando todos os caminhos 

críticos e apresentar à fiscalização em até 05 (cinco) dias corridos após emissão da Ordem 

de Serviço; 

15.5. Iniciar a obra somente após emissão da Ordem de Serviço pela FISCALIZAÇÃO; 
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15.6. Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início 

dos serviços, de reunião de alinhamento de expectativas contratuais com a FISCALIZAÇÃO 

do contrato; 

15.7. Garantir o pleno funcionamento e bom estado de conservação da obra e das peças; 

15.8. Providenciar e manter a qualificação técnica adequada dos profissionais envolvidos 

no fornecimento dos serviços contratados; 

15.9. Corrigir, alterar e/ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços não 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO, conforme prazod definidos por esta; 

15.10. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaiquer 

esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser 

solicitados pelo CONTRATANTE; 

15.11. Cumprir o cronograma físico-financeiro da obra, devendo qualquer desvio em relação 

ao cumprimento das etapas previstas, ser obrigatorieamente justificado previamente à 

Comissão executora do contrato que deverá analisar a justificativa do atraso e aplicar a 

penalidade cabível, no caso de justificativa inconsistente, ou aceitar a justificativa, atestar o 

pagamento somente dos serviços efetivamente executados, mensurar possíveis aditivos ou 

glosas de material e mão de obra, e solicitar um novo cronograma físico e Diagrama de 

Gantt; 

15.12. Dar condições para que a fiscalização da obra por meio da Comissão Executora do 

contrato possa vistoriar, acompanhar e fiscalizar a obra, devendo qualquer exigencia, 

modificações ou solicitação de reparos exigidos pelo executor do contrato ser formalmente 

encaminhado à contratada que deverá cumprir fielmente; 

15.13. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, 

defeitos ou imperfeições apontadas, poderá a Contratante efetuar os reparos e substituições 

necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando os custos decorrentes, 

independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada; 

15.14. Em nenhuma hipótese a contratada poderá impedir o acesso da fiscalização às obras 

objeto deste Projeto Básico; 

15.15. Comunicar formalmente à FISCALIZAÇÃO do contrato, se for o caso, modificações a 

serem executadas na obra em função de falhas ou inconsistências detectadas de projetos, 

apresentar uma solução preliminar, cabendo à FISCALIZAÇÃO do contrato analisar, avaliar e 

aceitar ou recusar a proposta, bem como solicitar a correção e elaboração do projeto as built 

(como construído); 

15.16. A Contratada poderá utilizar recurso fotográfico digital para registro da evolução das 

parcelas da obra executadas, bem como, de possíveis anomalias porventura identificadas ao 

longo da execução dos trabalhos. 

15.17. Ao término do período de vigência contratual, a Contratada deverá entregar à CODHAB 

todo o material fotográfico, em mídia digital, juntamente com os laudos, diário de 

ocorrências e demais documentos inerentes à obra executada; 
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15.18. A Contratada será responsável pela observâncias das leis, decretos, portarias, normas 

federais e/ou distritais, regulamentos, resoluções e instruções normativas direta ou 

indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e 

fornecedores sendo que, durante a execução da obra, a Contratada deverá:  

1. Providenciar junto ao CREA/DF ou conselho respectivo, em até 10 (dez) dias corridos 

após emissão da Ordem de Serviço, as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s 

referentes ao objeto do Contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei Federal no 

6496/1977. O documento é necessário para os engenheiros responsáveis técnicos da obra, 

devendo a Contratada arcar com as correspondentes taxas para registro no CREA/DF ou 

conselho respectivo; 

2. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo da 

obra; 

3. Obter junto ao INSS o certificado de matrícula relativo ao objeto do contrato para 

possibilitar o licenciamento da execução da obra, nos termos do artigo 220 do Decreto no 

3.048/1999; 

4. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos 

à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 

alocado na obra objeto do contrato; 

5. Atender às normas técnicas da ABNT e das concessionárias/ órgãos locais, além das 

normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos 

em lei e no caderno de encargos, na condição de única responsável por acidentes e danos 

que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas 

na execução da obra objeto do contrato; 

15.19. Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos 

os projetos técnicos, dos detalhes, das especificações e dos demais componentes 

integrantes da documentação técnica fornecida pela CODHAB para a execução da obra e/ou 

serviços. 

15.20. Os quantitativos apresentados nas planilhas constantes no Anexo I.c deste Projeto 

Básico deverão ser seguidos, devendo qualquer divergência ser justificada e comunicada à 

FISCALIZAÇÃO do Contrato, cabendo a estas analisar a justificativa verificando a 

necessidade de aditivar ou glosar material e/ou serviço. 

15.21. Após a assinatura do Contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todas as 

condições e conhecimento sobre a região de execução das obras e de conhecimento pleno 

dos projetos e especificações, não cabendo qualquer alegação posterior sobre 

desconhecimento entre os mesmos. 

15.22. A CONTRATADA deverá proceder às suas expensas à retirada de licenças, alvarás, e 

outros documentos. 
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15.23. Fornecer e instalar placas de obra, em obediência às posturas distritais, e ao CREA-

DF. 

15.24. Providenciar, durante toda a execução da obra, adequada proteção dos pedestres, 

vizinhos e das instalações existentes, de modo a garantir a estanqueidade dos trabalhos 

contra eventuais riscos, transtornos e possíveis danos materiais e/ou pessoais, causados 

pela execução dos trabalhos, ficando exclusivamente sob responsabilidade da 

CONTRATADA os custos e/ou despesas provenientes dos possíveis danos causados; 

15.25. Caberá à empresa CONTRATADA o fornecimento, por todo o período em que se fizer 

necessário, da totalidade do ferramental, mão-de-obra, máquinas e aparelhos, inclusive sua 

manutenção, substituição, reparo e seguro, visando o andamento satisfatório da obra e/ou 

serviço e a sua conclusão no prazo fixado em Contrato; 

15.26. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE; 

15.27. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

15.28. Responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de desconhecimento, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto; 

15.29. Apresentar cópia autenticada ou original dos seguintes documentos de comprovação 

de regularidade no cumprimento de obrigações trabalhistas, em até 15 (quinze) dias 

contados da solicitação pelo CONTRATANTE: 

1. Cópias do livro de registro; 

2. Cópias das carteiras de trabalho; 

3. Certidão Negativa dos Débitos Salariais; 

4. Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas; 

5. Declaração de Inexistência de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à 

Criança e ao Adolescente; 

6. Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED; 

7. Comprovação do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou 

contracheques, acompanhada da devida comprovação de recebimento pelos empregados; 

8. Guia de recolhimento do INSS; 

9. Gui de recolhimento do FGTS; 

10. GFIP (com discriminação dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado); 

11. Listagem, assinada pelos empregados, comprobatória do pagamento do auxílio 

alimentação e do vale-transporte. 

15.30. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por: 

1. Não observância das técnicas estatuídas no Decreto Federal nº 92.100 de 10/12/85, 

MARE; 

2. Falta de execução global dos serviços executados; 
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3. Falta de segurança e perfeição das obras e serviços realizados e sua consequente 

demolição e reconstrução solicitadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo Autor do projeto; 

4. Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Distrito Federal ou a 

terceiros; 

5. Infrações e/ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer regulamentos ou 

legislação específica vigentes no Distrito Federal, no que se refere aos serviços contratados; 

6. Pela recuperação completa dos objetos em caso de intervenção/alteração durante a 

obra; 

15.31. SEGUROS E ACIDENTES 

1. Correrá por conta exclusiva da Contratada, a responsabilidade de quaisquer acidentes 

durante a execução das obras/serviços contratados, bem como as indenizações que 

possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com as obras/serviços, ainda 

que ocorridos fora do canteiro de obras. 

2. A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as exigências das Normas 

Regulamentares (NR) aprovada pela Portaria nº 3.214 de 08/06/1978, e em especial a NR-18 

que trata das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

3. A CONTRATADA deverá atender à Lei Federal n.º 6514 de 22.12.77 - CLT, relativa à 

segurança e medicina do trabalho: 

“Art. 162 - As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do 

Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina 

do trabalho”. (SESMET) 

“Art. 163 - Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA), de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos 

estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas”. 

4. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 

“NR-4 - O dimensionamento do SESMET vincula-se à gradação do risco da atividade principal e 

ao número total de empregados do estabelecimento constantes dos Quadros I e II desta 

norma. (aplicado somente para empresas que possuam acima de 50 empregados)”. 

“NR-5 - A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo 

com as proporções mínimas estabelecidas no Quadro I desta norma. (Aplicado somente às 

empresas que para execução do contrato, possuam acima de 50 empregados)”. 

15.31.4.1. Caberá à CONTRATADA manter no canteiro de obras, material necessário à 

prestação de primeiros socorros, guardado em local adequado, e aos cuidados de pessoas 

treinadas para tal fim; 

15.31.4.2. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras os equipamentos de 

proteção contra incêndio, na forma da legislação em vigor; 
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15.32. Para o caso de interesse da contratada em subcontratar, deverá a contratada solicitar 

autorização da CODHAB para a especialidade pelo qual se pretende subcontratar conforme 

item 14 deste Projeto Básico; 

15.33. A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, incompreensão dúvidas ou 

esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por 

qualquer ônus decorrente desses fatos; 

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

16.1. Caberá a Contratante nomear executor do Contrato a ser celebrado com a empresa 

com no mínimo 01(um) titular e 01 (um) suplente; 

16.2. Expedir a Ordem de Serviço para cada etapa intermediária de obra prevista em 

cronograma físico-financeiro; 

1. Somente expedir Ordem de Serviço da etapa posterior quando a etapa anterior estiver 

totalmente concluída ou quando da justificativa pela CONTRATADA quanto ao não 

cumprimento dos serviços previstos no cronograma e mediante reapresentação de novo 

cronograma-físico financeiro incluindo os serviços não cumpridos na etapa anterior, desde 

que aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 

16.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas da 

CODHAB quanto ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos 

empregados do CONTRATADO; 

16.4. Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e 

possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou 

previstas; 

16.5. Permitir acesso dos empregados do CONTRATADO às suas dependências, sempre 

que necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados; 

16.6. Solicitar reparo, correção, remoção, substituição, alteração e/ou refazimento dos 

serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 

16.7. Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorrência de quaisquer imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

16.8. Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas 

as formalidades e exigências do contrato; 

16.9. Comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no 

cumprimento do contrato; 

16.10. O processo, Projeto Básico, os projetos técnicos executivos, e as especificações 

técnicas deverão ser repassados por inteiro à Comissão Executora do contrato antes da 

mesma assumir a obra; 

16.11. Por meio da FISCALIZAÇÃO do contrato, desempenhar as atividades relacionadas no 

item 17 deste Projeto Básico; 
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17. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DA QUALIDADE 

 

17.1. A CODHAB deverá designar formalmente o(s) profissional (is) responsável (is) técnico 

(s) que deverá (ão) responder pelas atribuições inerentes ao (s) fiscal (is) do contrato, 

titulares e suplentes, ao exercício da atividade 12 (fiscalização de obra e serviço) 

estabelecida pela Resolução CONFEA nº 218, de 29 de junh de 1973, em conformidade com 

o artigo 67 da Lei nº 8.666/93. A estes caberá a responsabilidade de aocmonhar a execução 

do Contrato, aferir as medições das diversas etapas de execução, em conformidade com a 

cronograma fisico-financeiro, e emitir o termo de recebimento provisório e definitivo de 

conclusão da obra. 

17.2. A CONTRATADA deverá arcar com os custos oriundos ao recolhimento no CREA-DF 

das taxas relativas aos registros de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART.) dos 

responsáveis técnicos pela obra. 

17.3. Eventuais dúvidas durante o período de vigência contratual deverão ser dirimidas pela 

fiscalização formalmente designada pela CODHAB. 

17.4. Todos os ensaios e medições consequentes à análise técnica deverão ser 

devidamente registrados em formulários específicos a serem encaminhados à fiscalização, 

do qual conste a data e horário de realização (leitura), o nome do técnico executante, a 

assinatura da pessoa responsável e os parâmetros e normas técnicas de referência. 

17.5. A Contratante realizará inspeções periódicas nas obras, a fim de verificar o 

cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação 

dos equipamentos de proteção individual e dispositivos de proteção de máquinas e 

ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais 

condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho. 

17.6. A presença da fiscalização durante a execução da obra, quaisquer que sejam os atos 

praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 

corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e exclusivamente pela 

execução do serviço, inclusive pelos trabalhos executados por suas subcontratadas, na 

forma da legislação em vigor. 

17.7. Durante a execução do contrato, o fiscal do contrato poderá solicitar à Contratada 01 

(uma) via (ou cópia) das notas fiscais de simples remessa dos materiais e equipamentos por 

ela adquiridos e que se constituam em parte do fornecimento; sendo que, no ato da entrega 

destes à Contratada no canteiro de obras, o executor do contrato poderá supervisionar a 

conferência qualitativa e quantitativa, com base nas especificações nos itens constantes da 

planilha de composição de custos e formação de preços discriminados em Contrato. 

17.8. A supervisão realizada no ato da entrega da obra pela Contratada não se constituirá 

em aceite ou recebimento a ser atestado pelo fiscal da CODHAB, muito embora, este goze da 
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prerrogativa de rejeitar parcialmente ou totalmente a obra, caso fique constatado que não 

corresponde às especificações técnicas discriminadas em Contrato. 

17.9. Independentemente das ações de acompanhamento e controle da execução da obra, 

as medições serão realizadas em conformidade com o cronograma físico-financeiro, com 

foco no escopo das parcelas da obra efetivamente executadas, visando à plena e perfeita 

conclusão do objeto contratual. 

17.10. À FISCALIZAÇÃO fica assegurado o direito de: 

1. Solicitar Diário de Obras, devidamente preenchido na obra; 

2. Solicitar a retirada imediata da obra, do engenheiro, mestre ou qualquer operário que 

não corresponda técnica ou disciplinarmente às exigências. (a efetivação desta medida não 

implicará em modificação do prazo ou condições do Contrato); 

3. Exigir o cumprimento de todos os itens das especificações; 

4. Ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar 

sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não 

ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de emissão da ORDEM DE 

SERVIÇO correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço 

executado, ou em material posto na obra. 

 

17.11. Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações da FISCALIZAÇÃO à 

CONTRATADA, ou vice-versa, serão registradas no Diário de Obras, podendo ainda ser 

transmitidas por escrito, em folha de papel ofício devidamente numerada e em duas vias, 

uma das quais ficará em poder da firma CONTRATADA e a outra com a CONTRATANTE; 

17.12. Para qualquer obra/serviço mal executado, a FISCALIZAÇÃO da CODHAB reservar-se-

á o direito mandar modificar, mandar refazer, substituir da forma e com os materiais que 

melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete solicitação de ressarcimento financeiro por 

parte da CONTRATADA, nem extensão do prazo para conclusão da obra; 

17.13. No Diário de Obras deverão constar as anotações: 

1. Pela CONTRATADA: 

a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) As consultas à FISCALIZAÇÃO; 

c) As datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma fisíco-

financeiro aprovado; 

d) Os acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço; 

e) As respeostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

f) A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da obra 

e/ou serviço; 

g) Medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados; 

h) Interrupções no fornecimento de energia elétrica e /ou água; 

i) Efetivo diário de operários presentes; 
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j) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro. 

2. Pela FISCALIZAÇÃO: 

a) Preenchimento dos cabeçalhos; 

b) Atestado da veracidade dos registros previstos n item “a” anterior; 

c) Juízo formado sobre o andamento da obvra /serviço, tenso em vista os projetos, 

especificações, prazos e cronogramas; 

d) Observações relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA NO Diário de Obras; 

e) Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com 

correspondência simultanea para a Direção da CONTRATANTE; 

f) Restrições que lhe pareçam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 

desempenho da CONTRATADA, seus prepostose sua equipe; 

g) Determinação de providências para cumprimento dos termos do Contrato, dos 

projetos e especificações; 

h) Aprovação das medições para faturamento; 

i) Outros fatos ou observações cujo se torne conveniente ao trabalho da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

17.14. Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira 

qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas pelas normas da ABNT, das 

concessionárias ou/órgãos locais, e por estas especificações; 

17.15. Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, ser submetido à 

apreciação e aprovação da FISCALIZAÇÃO da CODHAB, quer através do próprio material, 

quer através de catálogos técnicos; 

17.16. As amostras dos materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de 

convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, deverão ser cuidadosamente 

conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer 

tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já 

empregados. 

 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

1. Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a CONTRATADA 

se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e 

administrativa necessária ao andamento conveniente aos trabalhos.  

2. A CONTRATADA deverá manter a disposição das obras e serviços, engenheiros e 

técnicos, legalmente habilitados, além de auxiliares de comprovada competência. 
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3. Caberá à CONTRATADA providenciar pessoal especializado para obtenção do 

acabamento desejado, bem como perfeita vigilância nos locais de execução das 

obras/serviços até sua entrega provisória. 

4. A CONTRATADA providenciará, sempre que solicitados, à sua custa, a realização de 

todos os ensaios, verificações e prova de materiais fornecidos e de serviços executados, 

fornecimento de protótipos, bem como os reparos que se tornem necessários, para que os 

trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 

5. A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra, em ordem, cópias de todos os 

projetos, detalhes, cronogramas, Diagrama de Gantt, especificações, planilhas 

orçamentárias, alvarás e licenças que se fizerem necessárias. 

6. A CONTRATADA será responsável por todas as instalações preliminares relacionadas 

à limpeza de terreno, fornecimento de água e luz, transporte, local para depósito de material 

e outros serviços que se fizerem necessários. 

7. Os vestiários e sanitários poderão ser edificados em área contígua, sendo que, 

admite-se a locação de sanitário químico. 

8. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, reparar quaisquer elementos que 

porventura sejam danificados em decorrência das obras aqui especificadas. 

9. A execução da obra e/ou serviço obedecerá às normas e métodos previstos na ABNT 

– Associação Brasileira de Normas Técnicas, considerando-se as indicações contidas nos 

projetos, nos detalhes e nas especificações. 

18.2. DIVERGÊNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES. 

1. Não caberá à CONTRATADA alegação de desconhecimento ou omissões em 

orçamento. 

2. À CONTRATADA, fica vetado o atendimento a qualquer solicitação de modificação, 

durante a execução das obras, proveniente de pessoas não autorizadas. 

18.3. RECURSOS E ARBITRAGENS 

1. Para qualquer decisão da FISCALIZAÇÃO sobre assuntos não previstos no Projeto 

Básico, nos desenhos de projetos e detalhes inerentes a cada obra e/ou serviço ou no 

contrato de que faz parte, a CONTRATADA poderá interpor recurso administrativo junto à 

Diretoria Executiva da CODHAB para obter decisões superiores, caso se sinta prejudicada. 

2. Caso a CONTRATADA não atenda as solicitações e ou não resolva as pendências, 

poderá ser penalizada conforme estabelecido em Contrato. 

3. À CONTRATADA, fica vetado o atendimento a qualquer solicitação de modificação, 

durante a execução das obras, proveniente de pessoas não componentes da FISCALIZAÇÃO 

do Contrato. 

 

19. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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19.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo da 

construção civil, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a 

todas as exigências, inclusive quanto à documentação, exigidas pelo Edital e seus Anexos. 

19.2. Não serão admitidos consórcios.   

19.3. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 

nº 8.666, de 1993, não poderão participar.  

19.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 

licitante. 

 

20. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA 

 

Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados. 

20.1. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável 

(is) técnico (s), da região a que estiverem vinculados. 

1. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou 

inscritos no CREA ou no CAU do Distrito Federal, deverão ser providenciados, se exigido pelo 

conselho, os respectivos vistos deste órgão regional, caso necessário, por ocasião da 

assinatura do contrato. 

2. O(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa deverão possuir vínculo com a 

proponente no momento da contratação; 

20.2. Para atendimento à CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, a licitante deve 

comprovar que possuirá em seu corpo técnico, profissional (is) de nível superior, ARQUITETO 

ou ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CAU ou CREA, detentor de atestado(s) de 

responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CAU ou CREA da região onde foram 

executados os serviços, acompanhados da respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico) 

expedida por estes conselhos, que comprovem ter os profissionais, executados para órgão 

ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal ou estadual, municipal ou do 

Distrito Federal,. 

 

21. PROPOSTA DE PREÇO 

 

21.1. A licitante não poderá apresentar quantitativo diferente e preço unitário e global 

superiores àqueles constantes da Planilha Orçamentária elaborada pelo órgão. 

21.2. A licitante não poderá apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração; 
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21.3. A licitante não poderá apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 

do contrato. 

 

22. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

 

22.1. O julgamento das propostas será  om base no critério de menor preço por lote, 

observados os subitens do item 21 deste Projeto Básico. 

22.2. A Comissão Licitação procederá à classificação das empresas em ordem 

decrescente, em função da proposta de preço apresentada, sendo denominada como 

classificação original. 

 

23. GARANTIA 

 

23.1. A empresa contratada prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor global da proposta, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma das seguintes 

modalidades: 

I - caução em dinheiro ou títulos públicos,  

II - seguro-garantia; ou  

III - fiança bancária.  

23.2. A licitante contratada tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da data da 

assinatura do contrato firmado, para efetivar a prestação da garantia e apresentar o 

comprovante respectivo. 

23.3. Para corrigir eventuais imperfeições verificadas na execução do contrato ou no caso 

de sua rescisão por culpa exclusiva da empresa, a CODHAB/DF poderá utilizar-se da 

garantia, revertendo-a efetiva e definitivamente a seu favor, na sua totalidade ou pelo saldo 

que apresentar, sem prejuízo das perdas e danos apurados. 

23.4. A contratada se compromete a repor ou a completar a garantia na hipótese de 

utilização parcial ou total, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data em que for 

notificada pela CODHAB/DF, mediante correspondência entregue com contra recibo. 

23.5. Em se tratando de fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa 

renúncia pelo fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro. 

23.6. Em se tratando de caução em títulos da dívida pública, estes devem ser emitidos 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, de acordo com o estabelecido pela Lei n.º 

11.079, de 30 de dezembro de 2004. 
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23.7. Os depósitos para garantia serão obrigatoriamente efetuados no BRB Banco de 

Brasília, à ordem do Diretor-Presidente da CODHAB/DF, conforme estabelecido no Decreto 

n.º 93.872/ 1986. 

23.8. A garantia prestada pela empresa selecionada será liberada ou restituída após a plena 

execução do contrato firmado entre a empresa e a CODHAB. Quando a garantia for realizada 

em dinheiro, a mesma deverá ser atualizada monetariamente, de acordo com a legislação 

em vigor.  

 

24. PENALIDADES 

 

24.1. Pela inexecução parcial ou total do contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à 

CONTRATADA, garantida a prévia defesa, as penalidades, isoladas ou cumulativamente, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis, conforme Capitulo IV da Lei no 8.666/1993 e Decreto 

Distrital no 26.851/2006: 

 

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

25.1. São anexos do presente Projeto Básico, que serão disponibilizados no site da 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF  

(www.codhab.df.gov.br):  

 

1. ANEXO I.a: Projetos Técnicos (PSG48/12) 

2. ANEXO I.b: MDE 048/2012 

3. ANEXO I.c: Orçamentos 

4. ANEXO I.d: Minuta de Contrato 

 

25.2. A autoridade competente poderá revogar o Edital de Licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

25.3. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto ou 

reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as 

empresas participantes. 

25.4. Se houver indícios de conluio entre as empresas participantes ou de qualquer outro 

ato de má-fé, a Comissão de Licitação comunicará os fatos verificados ao Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para as providências devidas. 

 

25.5. É proibido a qualquer empresa ou consórcio participante tentar impedir o curso 

normal do presente processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios 

http://www.codhab.df.gov.br/
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meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas 

aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei nº 8.666/93. 

25.6. Nenhuma indenização será devida às empresas ou consórcios participantes pela 

elaboração de proposta ou apresentação de documentos relativos à licitação. 

 

Brasília, 03/04/2017. 

 

 

 
JUNIA SALOMÃO FEDERMAN 
Diretora de Produção Habitacional 
DIPRO/CODHAB 
 

 

Nota: Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 

telefone: 0800-6449060. (Redação extraída do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012). 
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ANEXO I.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projetos Técnicos (PSG48/12) 
 

 

 

O presente anexo se encontra disponível no site (http://www.codhab.df.gov.br/pagina/39)  

 

 

 

 

 

 

http://www.codhab.df.gov.br/pagina/39
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ANEXO I.b:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDE 048/2012 
 

 

 

 

O presente anexo se encontra disponível no site (http://www.codhab.df.gov.br/pagina/39) 
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ANEXO I.c: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orçamentos 
 

 

 

 

 

O presente anexo se encontra disponível no site (http://www.codhab.df.gov.br/pagina/39) 

 

 

http://www.codhab.df.gov.br/pagina/39
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A N E X O I.d 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº        /2017 – CODHAB/DF 

 

CONTRATO Nº  /2017 – DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA HABITACIONAL 

DO DISTRITO FEDERAL  CODHAB/DF E 

______________,PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

Processo no. 392-000.170/2017. 

 

Pelo presente Instrumento, de um lado a COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – 

CODHAB, empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com autorização 

legislativa 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”, nº 50, 5º. andar, Edifício Sofia, Brasília/DF, neste ato representado 

na pessoa de seu Diretor-Presidente GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA, brasileiro, 

portador da Carteira de Identidade nº 305.776-SSP/DF e do CPF nº 119.788.561-72, residente e 

domiciliado nesta Capital, com autorização da Diretoria Executiva 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 CONSTRUTORA  __________________,  inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________________, com 

sede em Brasília - DF, neste ato representada por seu Diretor, __________________, brasileiro, casado, 

portador da cédula de identidade n° __________________,  expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF sob o 

n°__________________, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, conforme Edital de Licitação mediante PREGÃO N.º xx/2017, realizada de acordo com 

a Lei no. 8.666/93, à qual se sujeitam as partes contratantes tendo em vista o constante do Processo 

Administrativo nº 392-000.170/2017– CODHAB/DF resolvem firmar o presente contrato, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Este contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para executar as obras de   

18 (dezoito) praças públicas localizadas na 5ª Etapa do Riacho Fundo II – Parque do Riacho.   

 

O projeto PSG 048/12 (folhas 189 e 190 do Processo 392.000.170/2017), complementa o projeto de 

urbanismo URB 031/12, registrado em cartório, no que diz respeito ao paisagismo das praças definidas 

no referido projeto de urbanismo. Neste trecho que vai da Quadra QN 12D à QS03 – CJ 08 estão as 

seguintes praças: 
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Praça do Ipê Roxo 

 Praça do Ipê Amarelo 

 Praça do Ipê Rosa 

 Praça do Ipê Branco 

 Praça do Mulungu Coral 

 Praça do Jequitibá Rosa 

 Praça do Pau de Óleo 

 Praça da Sucupira Preta 

 Praça do Ipê da Mata 

 Praça do Pau Pereira 

 

O segundo trecho vai da Quadra QS 3 – CJ09 à QS31, e foi criado através do projeto URB 009/13. Nele 

estão as seguintes praças: 

 

 Praça do Jequitibá Vermelho 

 Praça da Sucupira Branca 

 Praça dos Ipês 

 Praça da Sapucaia 

 Praça da Barriguda 

 Praça do Olho de Cabra 

 Praça do Tamboril da Mata 

  Praça do Angico 

 

 

Parágrafo Primeiro – Caracterização dos serviços: A empresa contratada executará a construção 

das praças públicas no Empreendimento Parque do Riacho Fundo II, 5ª Etapa, conforme Projetos 

Técnicos de Paisagismo, Memorial Descritivo e Projetos das praças contidos nos Anexo I.a, I.b 

respectivamente, bem como os serviços especificados em Planilha Orçamentária contida no Anexo 

I.c do Projeto Básico. 

 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA deverá executar os serviços com estrita observância ao que 

dispõe o Edital de PREGÃO n.º xx/2017 e seus Anexos, sua proposta, os termos deste contrato e os 

demais elementos constantes do Processo Administrativo no. 392-000.170/2017, que integram o 

presente instrumento, independente de transcrições.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

A CONTRATADA obriga-se a: 
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1. Nomear preposto para durante o período de vigencia do contrato, representá-lo na execução do 

contrato; 

2. Entende-se por preposto o profissional Responsável Técnico pela obra registrado no CONSELHO 

e com vínculo comprovado com a contratada; 

3. Somente executar as obras objeto deste Projeto Básico, devendo seguir exclusivamente os 

projetos e especificações fornecidos, além de garantir a perfeita execução das obras, devendo qualquer 

alteração só ter validade por meio de documento formal encaminhado pelo executor do contrato à 

empresa contratada, acompanhado da devida justificativa quanto à sua alteração devendo a Comissão 

executora do contrato mensurar possíveis aditivos ou glosas de material e mão de obra, e solicitar um 

novo cronograma fisico-financeiro e diagrama de Gatt. 

4. Elaborar o cronograma físico-financeiro detalhado e apresentar à fiscalização em até  10 (dez ) 

dias corridos após assinatura do contrato, o qual será subemtido a aprovação da FISCALIZAÇÃO; 

5. Elaborar o Diagrama de Gantt por especialidade apontando todos os caminhos críticos e 

apresentar à fiscalização em até 05 (cinco) dias corridos após emissão da Ordem de Serviço; 

6. Iniciar a obra somente após emissão da Ordem de Serviço pela FISCALIZAÇÃO; 

7. Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início dos 

serviços, de reunião de alinhamento de expectativas contratuais com a FISCALIZAÇÃO do contrato; 

8. Garantir o pleno funcionamento e bom estado de conservação da obra e das peças; 

9. Providenciar e manter a qualificação técnica adequada dos profissionais envolvidos no 

fornecimento dos serviços contratados; 

10. Corrigir, alterar e/ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços não aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO, conforme prazod definidos por esta; 

11. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaiquer 

esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados 

pelo CONTRATANTE; 

12. Cumprir o cronograma físico-financeiro da obra, devendo qualquer desvio em relação ao 

cumprimento das etapas previstas, ser obrigatorieamente justificado previamente à Comissão 

executora do contrato que deverá analisar a justificativa do atraso e aplicar a penalidade cabível, no 

caso de justificativa inconsistente, ou aceitar a justificativa, atestar o pagamento somente dos serviços 

efetivamente executados, mensurar possíveis aditivos ou glosas de material e mão de obra, e solicitar 

um novo cronograma físico e Diagrama de Gantt; 

13. Dar condições para que a fiscalização da obra por meio da Comissão Executora do contrato 

possa vistoriar, acompanhar e fiscalizar a obra, devendo qualquer exigencia, modificações ou 

solicitação de reparos exigidos pelo executor do contrato ser formalmente encaminhado à contratada 

que deverá cumprir fielmente; 

14. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou 

imperfeições apontadas, poderá a Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por 

meios próprios ou de terceiros, transformando os custos decorrentes, independentemente do seu 

montante, em dívida líquida e certa da Contratada; 

15. Em nenhuma hipótese a contratada poderá impedir o acesso da fiscalização às obras objeto 

deste Projeto Básico; 

16. Comunicar formalmente à FISCALIZAÇÃO do contrato, se for o caso, modificações a serem 

executadas na obra em função de falhas ou inconsistências detectadas de projetos, apresentar uma 
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solução preliminar, cabendo à FISCALIZAÇÃO do contrato analisar, avaliar e aceitar ou recusar a 

proposta, bem como solicitar a correção e elaboração do projeto as built (como construído); 

17. A Contratada poderá utilizar recurso fotográfico digital para registro da evolução das parcelas da 

obra executadas, bem como, de possíveis anomalias porventura identificadas ao longo da execução dos 

trabalhos. 

18. Ao término do período de vigência contratual, a Contratada deverá entregar à CODHAB todo o 

material fotográfico, em mídia digital, juntamente com os laudos, diário de ocorrências e demais 

documentos inerentes à obra executada; 

19. A Contratada será responsável pela observâncias das leis, decretos, portarias, normas federais 

e/ou distritais, regulamentos, resoluções e instruções normativas direta ou indiretamente aplicáveis ao 

objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores sendo que, durante a execução da 

obra, a Contratada deverá:  

20. Providenciar junto ao CREA/DF ou conselho respectivo, em até 10 (dez) dias corridos após 

emissão da Ordem de Serviço, as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto 

do Contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei Federal no 6496/1977. O documento é 

necessário para os engenheiros responsáveis técnicos da obra, devendo a Contratada arcar com as 

correspondentes taxas para registro no CREA/DF ou conselho respectivo; 

21. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que 

vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo da obra; 

22. Obter junto ao INSS o certificado de matrícula relativo ao objeto do contrato para possibilitar o 

licenciamento da execução da obra, nos termos do artigo 220 do Decreto no 3.048/1999; 

23. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 

legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado na obra 

objeto do contrato; 

24. Atender às normas técnicas da ABNT e das concessionárias/ órgãos locais, além das normas e 

portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei e no caderno 

de encargos, na condição de única responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a 

pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na execução da obra objeto do contrato; 

25. Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os 

projetos técnicos, dos detalhes, das especificações e dos demais componentes integrantes da 

documentação técnica fornecida pela CODHAB para a execução da obra e/ou serviços. 

26. Os quantitativos apresentados nas planilhas constantes no Anexo I.c deste Projeto Básico 

deverão ser seguidos, devendo qualquer divergência ser justificada e comunicada à FISCALIZAÇÃO do 

Contrato, cabendo a estas analisar a justificativa verificando a necessidade de aditivar ou glosar 

material e/ou serviço. 

27. Após a assinatura do Contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todas as condições e 

conhecimento sobre a região de execução das obras e de conhecimento pleno dos projetos e 

especificações, não cabendo qualquer alegação posterior sobre desconhecimento entre os mesmos. 

28. A CONTRATADA deverá proceder às suas expensas à retirada de licenças, alvarás, e outros 

documentos. 

29. Fornecer e instalar placas de obra, em obediência às posturas distritais, e ao CREA-DF. 

30. Providenciar, durante toda a execução da obra, adequada proteção dos pedestres, vizinhos e das 

instalações existentes, de modo a garantir a estanqueidade dos trabalhos contra eventuais riscos, 
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transtornos e possíveis danos materiais e/ou pessoais, causados pela execução dos trabalhos, ficando 

exclusivamente sob responsabilidade da CONTRATADA os custos e/ou despesas provenientes dos 

possíveis danos causados; 

31. Caberá à empresa CONTRATADA o fornecimento, por todo o período em que se fizer necessário, 

da totalidade do ferramental, mão-de-obra, máquinas e aparelhos, inclusive sua manutenção, 

substituição, reparo e seguro, visando o andamento satisfatório da obra e/ou serviço e a sua conclusão 

no prazo fixado em Contrato; 

32. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

33. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

34. Responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de desconhecimento, incompreensão, dúvidas 

ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto; 

35. Apresentar cópia autenticada ou original dos seguintes documentos de comprovação de 

regularidade no cumprimento de obrigações trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da 

solicitação pelo CONTRATANTE: 

a. Cópias do livro de registro; 

b. Cópias das carteiras de trabalho; 

c. Certidão Negativa dos Débitos Salariais; 

d. Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas; 

e. Declaração de Inexistência de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança 

e ao Adolescente; 

f. Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED; 

g. Comprovação do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou contracheques, 

acompanhada da devida comprovação de recebimento pelos empregados; 

h. Guia de recolhimento do INSS; 

i. Gui de recolhimento do FGTS; 

j. GFIP (com discriminação dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado); 

k. Listagem, assinada pelos empregados, comprobatória do pagamento do auxílio 

alimentação e do vale-transporte. 

36. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por: 

37. Não observância das técnicas estatuídas no Decreto Federal nº 92.100 de 10/12/85, MARE; 

38. Falta de execução global dos serviços executados; 

39. Falta de segurança e perfeição das obras e serviços realizados e sua consequente demolição e 

reconstrução solicitadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo Autor do projeto; 

40. Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Distrito Federal ou a terceiros; 

41. Infrações e/ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer regulamentos ou legislação 

específica vigentes no Distrito Federal, no que se refere aos serviços contratados; 

42. Pela recuperação completa dos objetos em caso de intervenção/alteração durante a obra; 

 

SEGUROS E ACIDENTES 
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43. Correrá por conta exclusiva da Contratada, a responsabilidade de quaisquer acidentes durante a 

execução das obras/serviços contratados, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a 

terceiros por fatos relacionados com as obras/serviços, ainda que ocorridos fora do canteiro de obras. 

44. A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as exigências das Normas Regulamentares (NR) 

aprovada pela Portaria nº 3.214 de 08/06/1978, e em especial a NR-18 que trata das condições e meio 

ambiente de trabalho na indústria da construção. 

45. A CONTRATADA deverá atender à Lei Federal n.º 6514 de 22.12.77 - CLT, relativa à segurança e 

medicina do trabalho: 

“Art. 162 - As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, 
estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho”. (SESMET) 
“Art. 163 - Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), de 
conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais 
de obras nelas especificadas”. 
46. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 

“NR-4 - O dimensionamento do SESMET vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número 
total de empregados do estabelecimento constantes dos Quadros I e II desta norma. (aplicado somente 
para empresas que possuam acima de 50 empregados)”. 
“NR-5 - A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com as 
proporções mínimas estabelecidas no Quadro I desta norma. (Aplicado somente às empresas que para 
execução do contrato, possuam acima de 50 empregados)”. 
47. Caberá à CONTRATADA manter no canteiro de obras, material necessário à prestação de 

primeiros socorros, guardado em local adequado, e aos cuidados de pessoas treinadas para tal fim; 

48. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras os equipamentos de proteção contra 

incêndio, na forma da legislação em vigor; 

49. Para o caso de interesse da contratada em subcontratar, deverá a contratada solicitar 

autorização da CODHAB para a especialidade pelo qual se pretende subcontratar conforme item 14 

deste Projeto Básico; 

50. A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, incompreensão dúvidas ou esquecimento 

de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente 

desses fatos; 

51. Para atendimento à CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, a licitante deve comprovar 

quando da assinatura do contrato, que possui em seu corpo técnico, profissional (is) de nível 

superior, ARQUITETO ou ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CAU ou CREA, detentor de 

atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CAU ou CREA da região 

onde foram executados os serviços, acompanhados da respectiva CAT (Certidão de Acervo 

Técnico) expedida por estes conselhos, que comprovem ter os profissionais, executados para 

órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal ou estadual, municipal ou 

do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços relativos a seguir: 

 

 Limpeza, regularização de terreno. 

 Execução de pavimentação – piso concreto, piso cimentado, piso intertravado,           

asfalto, meio fio. 

 Fornecimento e instalação de mobiliário 
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 Serviços de pintura, instalação hidrosanitárias e elétrica 

 

 

A CODHAB/DF obriga-se a: 

1. Caberá a Contratante nomear executor do Contrato a ser celebrado com a empresa com no 

mínimo 01(um) titular e 01 (um) suplente; 

2. Expedir a Ordem de Serviço para cada etapa intermediária de obra prevista em cronograma 

físico-financeiro; 

1.2.1. Somente expedir Ordem de Serviço da etapa posterior quando a etapa anterior estiver totalmente 

concluída ou quando da justificativa pela CONTRATADA quanto ao não cumprimento dos serviços 

previstos no cronograma e mediante reapresentação de novo cronograma-físico financeiro incluindo os 

serviços não cumpridos na etapa anterior, desde que aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 

3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas da CODHAB quanto 

ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados do CONTRATADO; 

4. Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis 

interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas; 

5. Permitir acesso dos empregados do CONTRATADO às suas dependências, sempre que 

necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados; 

6. Solicitar reparo, correção, remoção, substituição, alteração e/ou refazimento dos serviços não 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 

7. Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

8. Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as 

formalidades e exigências do contrato; 

9. Comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

contrato; 

10. O processo, Projeto Básico, os projetos técnicos executivos, e as especificações técnicas 

deverão ser repassados por inteiro à Comissão Executora do contrato antes da mesma assumir a obra; 

11. Por meio da FISCALIZAÇÃO do contrato, desempenhar as atividades relacionadas no item 17 

deste Projeto Básico; 

 

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DA QUALIDADE 

 

1. A CODHAB deverá designar formalmente o(s) profissional (is) responsável (is) técnico (s) que 

deverá (ão) responder pelas atribuições inerentes ao (s) fiscal (is) do contrato, titulares e suplentes, ao 

exercício da atividade 12 (fiscalização de obra e serviço) estabelecida pela Resolução CONFEA nº 218, 

de 29 de junh de 1973, em conformidade com o artigo 67 da Lei nº 8.666/93. A estes caberá a 

responsabilidade de aocmonhar a execução do Contrato, aferir as medições das diversas etapas de 

execução, em conformidade com a cronograma fisico-financeiro, e emitir o termo de recebimento 

provisório e definitivo de conclusão da obra. 

2. A CONTRATADA deverá arcar com os custos oriundos ao recolhimento no CREA-DF das taxas 

relativas aos registros de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART.) dos responsáveis técnicos 

pela obra. 
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3. Eventuais dúvidas durante o período de vigência contratual deverão ser dirimidas pela 

fiscalização formalmente designada pela CODHAB. 

4. Todos os ensaios e medições consequentes à análise técnica deverão ser devidamente 

registrados em formulários específicos a serem encaminhados à fiscalização, do qual conste a data e 

horário de realização (leitura), o nome do técnico executante, a assinatura da pessoa responsável e os 

parâmetros e normas técnicas de referência. 

5. A Contratante realizará inspeções periódicas nas obras, a fim de verificar o cumprimento das 

medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de 

proteção individual e dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos 

trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de 

segurança e saúde no trabalho. 

6. A presença da fiscalização durante a execução da obra, quaisquer que sejam os atos praticados 

no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a 

Contratada, que responderá única e exclusivamente pela execução do serviço, inclusive pelos trabalhos 

executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor. 

7. Durante a execução do contrato, o fiscal do contrato poderá solicitar à Contratada 01 (uma) via 

(ou cópia) das notas fiscais de simples remessa dos materiais e equipamentos por ela adquiridos e que 

se constituam em parte do fornecimento; sendo que, no ato da entrega destes à Contratada no canteiro 

de obras, o executor do contrato poderá supervisionar a conferência qualitativa e quantitativa, com base 

nas especificações nos itens constantes da planilha de composição de custos e formação de preços 

discriminados em Contrato. 

8. A supervisão realizada no ato da entrega da obra pela Contratada não se constituirá em aceite 

ou recebimento a ser atestado pelo fiscal da CODHAB, muito embora, este goze da prerrogativa de 

rejeitar parcialmente ou totalmente a obra, caso fique constatado que não corresponde às 

especificações técnicas discriminadas em Contrato. 

9. Independentemente das ações de acompanhamento e controle da execução da obra, as 

medições serão realizadas em conformidade com o cronograma físico-financeiro, com foco no escopo 

das parcelas da obra efetivamente executadas, visando à plena e perfeita conclusão do objeto 

contratual. 

 

À FISCALIZAÇÃO fica assegurado o direito de: 

1. Solicitar Diário de Obras, devidamente preenchido na obra; 

2. Solicitar a retirada imediata da obra, do engenheiro, mestre ou qualquer operário que não 

corresponda técnica ou disciplinarmente às exigências. (a efetivação desta medida não implicará em 

modificação do prazo ou condições do Contrato); 

3. Exigir o cumprimento de todos os itens das especificações; 

4. Ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a 

CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro 

de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO correspondente, 

qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado, ou em material posto na obra. 

5. Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, ou 

vice-versa, serão registradas no Diário de Obras, podendo ainda ser transmitidas por escrito, em folha de 
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papel ofício devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficará em poder da firma 

CONTRATADA e a outra com a CONTRATANTE; 

6. Para qualquer obra/serviço mal executado, a FISCALIZAÇÃO da CODHAB reservar-se-á o direito 

mandar modificar, mandar refazer, substituir da forma e com os materiais que melhor lhe convier, sem 

que tal fato acarrete solicitação de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensão 

do prazo para conclusão da obra; 

7. No Diário de Obras deverão constar as anotações: 

 

8. Pela CONTRATADA: 

k) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

l) As consultas à FISCALIZAÇÃO; 

m) As datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma fisíco-financeiro 

aprovado; 

n) Os acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço; 

o) As respeostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

p) A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da obra e/ou serviço; 

q) Medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados; 

r) Interrupções no fornecimento de energia elétrica e /ou água; 

s) Efetivo diário de operários presentes; 

t) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro. 

 

9. Pela FISCALIZAÇÃO: 

j) Preenchimento dos cabeçalhos; 

k) Atestado da veracidade dos registros previstos n item “a” anterior; 

l) Juízo formado sobre o andamento da obvra /serviço, tenso em vista os projetos, especificações, 

prazos e cronogramas; 

m) Observações relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA NO Diário de Obras; 

n) Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência 

simultanea para a Direção da CONTRATANTE; 

o) Restrições que lhe pareçam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho 

da CONTRATADA, seus prepostose sua equipe; 

p) Determinação de providências para cumprimento dos termos do Contrato, dos projetos e 

especificações; 

q) Aprovação das medições para faturamento; 

r) Outros fatos ou observações cujo se torne conveniente ao trabalho da FISCALIZAÇÃO. 

 

10. Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e 

satisfarão rigorosamente às condições estipuladas pelas normas da ABNT, das concessionárias 

ou/órgãos locais, e por estas especificações; 

10. Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, ser submetido à 

apreciação e aprovação da FISCALIZAÇÃO da CODHAB, quer através do próprio material, quer através 

de catálogos técnicos; 
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11. As amostras dos materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente 

autenticadas por esta e pelo construtor, deverão ser cuidadosamente conservadas no canteiro de obras 

até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita 

correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 

1. O prazo da EXECUÇÃO DAS OBRAS será no máximo de 03 (três)  meses corridos, contatos a 

partir da emissão da Ordem de Serviço. 

2. O prazo para início das obras será de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem 

de Serviço expedida pela CODHAB; 

3. A CONTRATADA deverá apresentar em até 10(dez) dias corridos da assinatura do contrato, o 

cronograma físico financeiro para análise e aprovação da fiscalização. 

4. A CONTRATADA deverá apresentar em até 05 (cinco) dias corridos da emissão da Ordem de 

Serviço, o Diagrama de Gantt apontando todos os caminhos críticos da obra. 

5. O prazo para  execução dos serviços deverá obedecer às etapas do cronograma físico-financeiro, 

devidamente aprovado pela fiscalização, devendo qualquer atraso e /ou desvio em relação ao 

cumprimento das etapas previstas serem obrigatoriamente justificadas previamente à FISCALIZAÇÃO 

do Contrato, que deverá analisar a justificatia do atraso, notificar, advertir ou aplicar a penalidade cabível 

no caso de justificativa inconsistente, ou aceitar a justificativa, mensiurar possíveis aditivos ou glosas 

de material e mão-de-obra, e solicitar um novo cronograma físico financeiro; 

 

6. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação 

do extrato do contrato em Diário Oficial, podendo ser prorrogado, desde que atendido aos casos 

previstos no § 1º e no § 2º do Artigo 57, da Lei no. 8.666/93. 

 

 

Parágrafo Primeiro – O prazo para execução dos serviços é de 03 (três)  meses corridos, contado a 

partir da emissão da ordem de serviço emitida pelo executor do contrato da CODHAB/DF, dentro da 

vigência do contrato, acrescidos dos prazos de avaliação e eventuais correções, conforme abaixo: 

Parágrafo Segundo – Não estão incluídos no prazo de execução dos serviços os prazos de avaliação 

pela equipe técnica; os prazos para eventuais correções e reavaliação pelo executor do contrato da 

CODHAB/DF;  

Parágrafo Terceiro – Sendo necessário e devidamente justificado, os prazos de execução dos 

serviços, avaliação e correção das imperfeições, poderão ser alterados pela Comissão Executora do 

Contrato, desde que respeitado o prazo de vigência do contrato. 

Parágrafo Quarto – O prazo para execução do objeto deste contrato só admitirá prorrogação para 

atendimento dos casos previstos nos incisos de I a IV, do § 1º, observado o § 2º do Artigo 57, da Lei 

no. 8.666/93. 

Parágrafo Quinto – Os serviços serão executados dentro do prazo de vigência do contrato, 

observando-se o cronograma físico-financeiro. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 
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O valor total do presente contrato é de R$                           

 

Parágrafo Primeiro – Em período inferior a 01 (um) ano, os preços serão fixos e irreajustáveis, de 

acordo com o art. 28 da Lei 9.069/95. Ultrapassado esse período, os mesmos poderão ser 

reajustados anualmente aos serviços remanescentes, nos termos da Lei nº 10.192/2001, adotando-

se o INCC – Índice Nacional da Construção Civil da FGV. 

Parágrafo Segundo – O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de 

reajuste/repactuação será a data da apresentação da proposta, desde que o contrato seja assinado 

no prazo de sua validade. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:  

 

I. Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110.9565 – Execução de Obras de Urbanização – 

CODHAB; 

II. Natureza da Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações; 

III. Fonte de Recursos: 135 – Operações de Créditos Internas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

O prazo para pagamento será de até 30 (Trinta ) dias corridos, contados a partir da data da 

apresentação na Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do 

cumprimento das obrigações da Contratada, mediante crédito em conta corrente, em nome da 

CONTRATADA, junto ao Banco de Brasília S/A - BRB.  

A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

 

Parágrafo Primeiro – 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 e memória de cálculo detalhada. 

1. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original 

constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, 

ficando a cargo da FISCALIZAÇÃO aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não 

fique constatado atraso na execução dos serviços definidos como críticos. 

2. Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar comprovação 

de matrícula da obra junto à Previdência Social. 

3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 

contratual, quando for o caso. 

 

Parágrafo Segundo – A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data 

da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada 

pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à 

obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 
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1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas 

os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa 

subsequente. 

2. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratante não exime a Contratada de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

3. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 

aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

 

Parágrafo Terceiro – O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pela FISCALIZAÇÃO, da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos no 

Edital. 

1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às 

seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

2. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Certificado de Regularidade do 

FGTS – CRF; Certidão Negativa da Previdência Social - CND), correspondentes ao mês da última nota 

fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, 

nominalmente identificados; 

3. Da regularidade fiscal (Certidão conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Débitos junto ao Distrito Federal), constatada através de 

consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e 

4. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que 

tenha sido paga pela Administração. 

 

Parágrafo Quarto – 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. 

 

Parágrafo Quinto – Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, 

deverão ser reapresentados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

1. A fatura/nota fiscal deverá ser encaminhada e acompanhada de carta endereçada à CODHAB/DF, 

Órgão responsável pela liberação do atestado de execução dos serviços. 

 

Parágrafo Sexto – Havendo rejeição da nota fiscal/fatura, motivada por erro ou incorreção, o prazo de 

pagamento passará a ser contabilizado a partir da data de sua reapresentação. 

 

Parágrafo Sétimo – A CODHAB/DF não autorizará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de 

paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada ou ainda, enquanto não tenha sido 

indenizado o dano provocado. 
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Parágrafo Oitavo – Nestas hipóteses a CODHAB/DF efetuará a retenção/desconto do valor da multa 

na seguinte ordem: 1) no valor da garantia depositada; 2) no valor das parcelas devidas à Contratada; 

e 3) mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

 

Parágrafo Nono – Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da administração, a 

parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do 

efetivo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC. 

 

Parágrafo Décimo – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 

que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária, quando for o caso. 

 

Parágrafo Décimo Primeiro – Caso haja multa por inadimplemento contratual, a mesma será 

descontada do valor total do respectivo contrato. 

 

Parágrafo Décimo Segundo – Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta online ao SICAF e, 

se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da 

Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o 

fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 

providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

 

Parágrafo Décimo Terceiro – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  

1. Quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na 

Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação aplicável. 

2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 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 artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

 

Parágrafo Décimo Quarto – O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, 

mediante depósito em conta corrente, no Banco de Brasília S/A - BRB. 

 

Parágrafo Décimo Quinto – Será considerado como data de pagamento, o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária para pagamento. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS 

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente contrato, serão 

aplicadas as penalidades estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 01/2017 e seus Anexos, 

bem como as constantes dos seguintes Decretos: 
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-Decreto no. 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no. 103 de 31 de maio de 

2006, pag. 05 e 07, Decreto 26.993/2006 publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 

13/julho/2006 (1ª alteração), Decreto 27.069/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 

15/agosto/2006 (2ª alteração), que regulam a aplicação das sanções administrativas previstas nas 

Leis Federais no. 8.666/93 de 21/06/1993 (Lei das Licitações e Contratos Administrativos) e 

10.520/2002 de 17/07/2002 (Lei do Pregão). 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO 

A CODHAB/DF designará Comissão Executora de no mínimo 01 (um) titular, 01 (um) suplente e 

01 (um) membro, formada por técnicos da CODHAB, para o presente contrato com a incumbência de 

supervisionar, fiscalizar e acompanhar sua execução, na forma do Artigo 67 da Lei no. 8.666/93. Esta 

supervisão não exime a CONTRATADA da total responsabilidade pela perfeita execução dos serviços, 

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 atividades. 

 

CLÁUSULA NONA – DA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Parágrafo Primeiro – Os fiscais da obra aferirão as medições de serviço por meio de vistoria da obra e 

conferência dos dados inseridos na Planilha de Levantamento de Serviços (PLS), ao término de cada 

etapa intermediária, conforme cronograma físico-financeiro, atestando as notas fiscais emitidas e 

encaminharão à Diretoria Financeira da CODHAB. 

Parágrafo Segundo – As medições serão realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério 

da Administração com base no cronograma aprovado, contados a partir do início efetivo dos serviços, 

considerando os serviços efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente no período. 

Entendem-se como serviços concluídos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo estipulado. 

Parágrafo Terceiro – Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros, 

deverão ser considerados na composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma, 

considerados na medição. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ORDEM DE SERVIÇO E LOGÍSTICA DE ATUAÇÃO EM OBRA 

 

Parágrafo Primeiro – A empresa contratada poderá iniciar os trabalhos, somente após o recebimento 

da Ordem de Serviço – OS; 

Parágrafo Segundo – A Ordem de Serviço somente poderá ser emitida após apresentação de toda 

documentação necessária para o início dos trabalhos, tais como: 

1. Apresentação do cronograma físico-financeiro pela CONTRATADA para análise e aprovação da 

fiscalização. 

2. Alvarás e licenças que se fizerem necessárias para dar início às obras, sendo os custos para 

obtenção das documentações de exclusividade da CONTRATADA; 

3. A FISCALIZAÇÃO deverá emitir uma Ordem de Serviço para cada etapa de obra prevista em 

cronograma físico-financeiro, sendo considerado como etapa de obra o conjunto de serviços a serem 

prestados para cada medição. 

Parágrafo Terceiro – A empresa contratada deverá apresentar em até 05 (cinco) dias corridos a contar 
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da emissão da Ordem de Serviço, os engenheiros responsáveis técnicos que coordenarão, 

supervisionarão e orientarão diariamente todos os trabalhos a serem executados ao longo do Contrato, 

bem como seus substitutos eventuais. 

Parágrafo Quarto – A Contratada deverá manter no local do serviço um diário de ocorrências, com 

páginas numeradas em 03 (três) vias, sendo 02 (duas) destacáveis, contendo o registro de fatos 

normais do andamento dos trabalhos, como: entrada e saída de equipamentos, trabalhos em 

andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de obra, inclusive para as 

atividades de suas subcontratadas. Não obstante, a Contratada também se obriga a manter em arquivo 

a disposição da fiscalização, o registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual, 

como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de trabalhos e etapas de montagem, 

autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de 

execução dos trabalhos, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e fiscalização. 

Toda documentação deverá ser repassada quinzenalmente em forma de relatório para aos fiscais da 

obra, formalmente designado pela Contratante. 

Parágrafo Quinto – A execução da obra contratada será planejada e controlada através do cronograma 

físico-financeiro e Diagrama de Gantt que demonstre as etapas de caminho crítico, a ser elaborado pela 

CONTRATADA e submetido à FISCALIZAÇÃO da CODHAB em no máximo 05 (cinco) dias úteis após a 

liberação da Ordem de Serviço, para aprovação. 

Parágrafo Sexto – A programação da execução integral do serviço contratado deverá ser previamente 

submetida à fiscalização para aprovação, em particular, o cronograma com as datas de execução dos 

trabalhos que eventualmente implicarem em desligamento parcial ou total da energia, abastecimento de 

água, barulho, poeira, etc. Nestes casos, os transtornos deverão ser comunicados inclusive aos 

moradores, vizinhos e indivíduos diretamente afetados pelos trabalhos. 

Parágrafo Sétimo – Durante a execução do serviço, a Contratada deverá: 

1. Submeter previamente à aprovação da fiscalização: 

1.1 Até 05 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o projeto de mobilidade, definindo o 

contingenciamento de pessoal e equipamentos, bem como dispor o cronograma, plano de execução 

dos trabalhos e Diagrama de Gantt apontando as etapas definidas como caminho crítico. 

1.2 Eventuais ajustes no cronograma e plano de execução da obra ao longo dos trabalhos, de modo 

a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos. 

1.3 Todos os materiais e métodos executivos a serem aplicados. 

1.4 Qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução 

da obra. 

1.5 Os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados na construção 

objeto do contrato. 

2. Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução da obra, como água, 

esgoto, energia elétrica e telefones, sem ônus adicionais à CODHAB. 

3. Manter instalações, empregados, ferramentas e equipamentos em número, qualificação e 

especificação adequados ao cumprimento do contrato no local do serviço. 

4. Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil 

nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de 

execução do serviço objeto do contrato. 
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5. Alocar os recursos necessários à administração e execução do serviço, inclusive os destinados 

ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a 

incidir sobre o objeto do contrato. 

6. Executar os ajustes nas parcelas concluídas do serviço ou em execuções determinadas pela 

fiscalização. 

7. Comunicar imediatamente à fiscalização, qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário 

que ocorra no local dos trabalhos. 

8. Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local 

da obra, programando adequadamente as atividades executivas. 

Parágrafo Oitavo – Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente observados pela 

Contratada, antes e durante a execução da obra, devendo a mesma relatar à fiscalização qualquer 

eventual incoerência, falha ou omissão, porventura constatada quando da sua interpretação. 

Parágrafo Nono – Nenhum trabalho adicional ou modificação poderá ser efetivado pela Contratada sem 

a prévia e expressa autorização formal da fiscalização, respeitadas todas as disposições e condições 

estabelecidas no contrato. 

Parágrafo Décimo – Todas as eventuais modificações no projeto durante a execução das etapas dos 

serviços serão documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e complementações dos 

elementos integrantes do projeto, incluindo-as em seus laudos. 

Parágrafo Décimo Primeiro – A Contratada ficará obrigada a cumprir integralmente o objeto deste 

Projeto Básico, respeitando-se as quantidades e valores unitários constantes nos projetos, 

especificações técnicas e planilhas orçamentárias fornecidas. 

Parágrafo Décimo Segundo – Não serão admitidas modificações em projeto ou obra sem a prévia 

formalização de consulta ao Engenheiro ou Arquiteto Fiscal, e emissão do correspondente Termo 

Aditivo ao Contrato, suprimindo e/ou acrescendo serviços/itens, e da Nota de Empenho, quando for o 

caso; 

Parágrafo Décimo Terceiro – Caberá à Contratada manter no canteiro de obra medicamentos básicos e 

pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que eventualmente ocorram durante a 

execução dos trabalhos nos termos da NR 18. 

Parágrafo Décimo Quarto – A Contratada fornecerá a seus empregados todos os equipamentos de 

proteção individual exigidos pela NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: 

capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, avental de couro para solda, luvas e 

mangas de proteção, luvas e botas de borracha ou com biqueira de aço, cintos de segurança, e demais 

equipamentos em conformidade com a natureza dos trabalhos em execução; 

Parágrafo Décimo Quinto – A Contratada manterá organizada, limpa e em bom estado de higiene as 

instalações do canteiro de obra, especialmente as vias de circulação, passagens, escadarias, refeitórios 

e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em 

geral; 

Parágrafo Décimo Sexto – A Contratada deverá sinalizar com placas de advertência, cones, faixas de 

alerta e interdição, os locais em que a execução dos serviços estiver próxima de locais de circulação de 

pessoas ou veículos; 

Parágrafo Décimo Sétimo – A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não 

prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, não obstruir portas e acessos; 

Parágrafo Décimo Oitavo – Caberá à Contratada comunicar à fiscalização e, nos casos de acidentes 
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fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente 

que ocorrer durante a execução da obra, inclusive princípios de incêndio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS 

 

Parágrafo Primeiro – Para as etapas intermediárias, a aceitação dos serviços estará condicionada à 

apresentação e aceitação da planilha de medição dos serviços, ao preenchimento e assinatura do diário 

de ocorrência de obras, e à perfeita execução dos serviços segundo os projetos e especificações 

fornecidos de acordo com as etapas do cronograma físico-financeiro, vistoriadas e aprovadas pela 

Comissão executora do contrato. 

Parágrafo Segundo – Para o Aceite da obra concluída, a aceitação dos serviços deverá seguir as 

seguintes premissas: 

 

ACEITE 

9. Concluída a obra, a CONTRATADA deverá solicitar, por escrito e dentro de 05 (cinco) dias úteis, 

seu Aceite Provisório; 

10. O Aceite será efetuado pela FISCALIZAÇÃO do Contrato designada pelo Diretor-Presidente da 

CODHAB; 

11. As pendências relatadas pela FISCALIZAÇÃO deverão ser sanadas pela CONTRATADA em 30 

dias corridos, ficando a liberação da fatura condicionada ao cumprimento de tais pendências. 

12. O termo de Aceite definitivo será emitido em até 90 (noventa) dias corridos da emissão do termo 

de Aceite Provisório, desde que atendidos todos os apontamentos registrados pelos fiscais, dirimidas 

todas as dúvidas e equacionadas todas as pendências verificadas nas etapas de execução, observado o 

disposto no Art.69 da Lei nº. 8666/93 e republicado no DOU de 06/07/94. 

13. A CONTRATADA, para as demais pendências, terá um prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, 

para realizar a manutenção e resolver a pendência, após a solicitação da comissão executora do 

contrato designada, que em caso excepcional poderá estender esse prazo; 

14. Com a emissão do Termo de Aceite Definitivo, fica estabelecido, a partir da data de sua emissão, 

o compromisso da CONTRATADA com o cumprimento do prazo irredutível de 05 (cinco) anos, 

mencionados no artigo 618, caput e parágrafo único – do Código Civil Brasileiro de 2002. 

“Art. 618. - Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro 

de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do 

trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”. 

“Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação 

contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias ao aparecimento do vício ou defeito.” 

15. Após o Aceite Provisório da obra, a CONTRATADA responderá pelas garantias integrais e quando 

necessário dará manutenção, sem qualquer ônus e sem prejuízo do que prevê a legislação específica: 

 

LIMPEZA 

1. A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo as 

instalações, equipamentos e aparelhos apresentarem perfeito funcionamento. 

2. Todas as instalações deverão estar definitivamente ligadas; 
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3. Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela CONTRATADA; 

4. A obra será entregue com o terreno externo perfeitamente regularizado e retiradas inclusive, as 

construções relativas ao canteiro, consideradas de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA 

1. Obriga-se a CONTRATADA a recolher, como garantia da execução do objeto contratado 

importância correspondente a 5%(cinco por cento) do valor global da proposta, nos termos do art. 56 da 

Lei nº 8.666/93, em uma das seguintes modalidades: 

I - caução em dinheiro ou títulos públicos, com registro na SELIC;  

II - seguro-garantia; ou  

III - fiança bancária.  

Parágrafo Primeiro – A garantia ora prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a 

plena execução do contrato firmado entre a empresa e o agente financeiro. Quando a garantia for 

realizada em dinheiro, a mesma deverá ser atualizada monetariamente, de acordo com a legislação em 

vigor.  

Parágrafo Segundo – A licitante contratada tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da data da 

assinatura do contrato firmado, para efetivar a prestação da garantia e apresentar o comprovante 

respectivo. 

Parágrafo Terceiro – Para corrigir eventuais imperfeições verificadas na execução do contrato ou no 

caso de sua rescisão por culpa exclusiva da empresa, a CODHAB/DF poderá utilizar-se da garantia, 

revertendo-a efetiva e definitivamente a seu favor, na sua totalidade ou pelo saldo que apresentar, sem 

prejuízo das perdas e danos apurados. 

Parágrafo Quarto – A contratada se compromete a repor ou a completar a garantia na hipótese de 

utilização parcial ou total, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data em que for notificada pela 

CODHAB/DF, mediante correspondência entregue com contra recibo. 

Parágrafo Quinto – Em se tratando de fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa 

renúncia pelo fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro. 

Parágrafo Sexto – Em se tratando de caução em títulos da dívida pública, estes devem ser emitidos 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, de acordo com o estabelecido pela Lei n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 

Parágrafo Sétimo – Os depósitos para garantia serão obrigatoriamente efetuados no BRB Banco de 

Brasília, à ordem do Diretor-Presidente da CODHAB/DF, conforme estabelecido no Decreto n.º 93.872/ 

1986. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

A CODHAB/DF poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses autorizadas pelo 

artigo 79, inciso I, da Lei no. 8.666/1993, Justificando o motivo e assegurado à CONTRATADA o 

direito ao contraditório e à ampla defesa, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências 
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determinadas pelo artigo 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções 

estabelecidas neste contrato. 

Parágrafo Único – O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA, direito à indenização de qualquer espécie, 

nos casos previstos nos Artigos 77 e 78, Incisos I a XVII da Lei no. 8.666/1993, observadas as 

disposições do §2º do Artigo 79 da mesma lei. 

 

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

A CONTRATADA reconhece os direitos da CODHAB em caso de rescisão administrativa 

prevista no artigo 77, da Lei no. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

Parágrafo Primeiro – Para fins de eventual subcontratação fica estipulado o limite de até 20% (vinte por 

cento) do valor atribuído ao contrato. 

Parágrafo Segundo – As empresas subcontratadas também devem comprovar, para a CODHAB, que 

estão em situação regular fiscal e previdenciária e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou 

sócios não constam funcionários empregados ou ocupantes de cargo comissionado na 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

Parágrafo Terceiro – Será obrigatória que a contratada para utilizar o mecanismo de subcontratação 

solicite previamente autorização à CODHAB, para o quantitativo e para as partes do objeto que se 

pretenda subcontratar. 

Parágrafo Quarto – No caso de subcontratação de parcela da obra, a contratada original deve exigir da 

subcontratada comprovação de capacidade técnica dos serviços a serem subcontratados, e apresentar 

à CODHAB para devida análise e autorização. 

Parágrafo Quinto – Ao utilizar a subcontratação de serviços, a contratada não será isenta de suas 

responsabilidades contratuais e legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DIREITOS PATRIMONIAIS 

A CONTRATADA cederá à CODHAB/DF os direitos patrimoniais concernentes ao objeto do 

Contrato, na forma estabelecida no Artigo 111 da Lei no. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão dirimidos de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e, em 

especial, com a Lei no 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

O presente contrato será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal sob a responsabilidade 

da CODHAB/DF. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

É competente o foro de Brasília, Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da 

execução deste Contrato. 
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E, por estarem assim justos e de acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual forma e 

teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas, que também assinam. 

 

   Brasília-DF,        de                    de 2017. 

 

 

P/ CODHAB: 
                __________________________________________ 

                                  GILSON PARANHOS 
                                  Diretor Presidente 

  
Pela CONTRATADA:                       ___________________________________________ 

                                        Diretor 
 
 
Testemunhas: 
Nome: _________________________                 Nome: _________________________ 
CPF: __________________________                  CPF: __________________________ 
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ANEXO   II  

 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

 

A empresa ............................................, inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos e  não utiliza mão-de-obra infantil nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013.  

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (.................) . 

 

 

.............................................................................. 

(Data) 

 

 

........................................................................... 

(Representante) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

file:///C:/Users/erick.santos/CPL%202005%20Diretórios/LEIS/L8666cons.htm%23art27v
file:///C:/Users/erick.santos/CPL%202005%20Diretórios/LEIS/L8666cons.htm%23art27v
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ANEXO   III  

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

A empresa ....................................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)........................................., portador(a) da Carteira 

de Identidade nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as 

penas da lei,  de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 

empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em 

especial quanto ao seu art. 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas 

no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


