
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONALDO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060
3º  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  Nº039/2017 – DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE  ENTRE  SI  FAZEM  A  COMPANHIAHABITACIONAL  DO  DISTRITO   FEDERAL-CODHAB  E  A  CONSTRUTORA  ISRAEL
LTDA,  PARA  A  COMPLEMENTAÇÃO  DESERVIÇOS  E  VALORES  PARA  AS  161UNIDADES  HABITACIONAIS  DO  SOL
NASCENTE – CEILÂNDIA/DF

Processo nº. 392.001.270/2017

A  COMPANHIA  HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  –  CODHAB,  empresa  pública,  dotada  depersonalidade jurídica de direito privado, com autorização legisla va de criação pela Lei distrital nº
4.020,  de  25  de setembro de 2007,  integrante  da Administração Indireta  do  Governo do DistritoFederal,  estando vinculada à Secretaria de Gestão do Território e Habitação -  SEGETH, inscrita noCNPJ/MF sob o nº. 09.335.575/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra-06, Bloco “A”, Lotes13/14, 6º andar, Edi cio Sede, Brasília/DF, neste ato representado por seu Presidente, GILSON JOSÉPARANHOS DE PAULA E  SILVA,  arquiteto,  brasileiro,  viúvo,  portador  da Cédula  de  Iden dade  nº
305.776, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF sob o nº 119.788.561-72, residente e domiciliado emBrasília-DF, com autorização da Diretoria Execu va da CODHAB/DF, com delegação de competênciaprevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do DistritoFederal (Decreto distrital  nº.  32.598/2010) doravante denominada simplesmente CODHAB/DF,  e  aempresa CONSTRUTORA ISRAEL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 20.101.881/0001-44, com sede
na Quadra 48, lote 23 – Condomínio Morada da Serra – Setor de Mansões de Sobradinho – DF, CEP73.080-260,  neste  ato  representada  por  seu  diretor,  CLEITON  NUNES  MAROCCOLO,  portador  daCédula de Iden dade nº 118148783-4 CBM/DF, inscrito no CPF sob o nº 344.327.011-53, residente edomiciliado nesta Capital,  doravante denominada simplesmente CONTRATADA,  conforme Edital  de
Licitação mediante  CONCORRÊNCIA N.º  02/2017,  realizada  de acordo com a Lei  no.  13.303/2016(Estatuto das Estatais), notadamente, os ar gos 68 a 84, e, no que couber à Lei Federal 8.666/93, àqual se sujeitam as partes contratantes tendo em vista o constante do Processo Administra vo nº
392.001.270/2017 – CODHAB/DF resolvem firmar o presente termo adi vo ao contrato, mediante ascláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Conforme Decisão da Diretoria Execu va da CODHAB/DF por meio da Súmula 21 (7115825) , de 17 de
Abril de 2018, aprovada em 20 de Abril de 2018, fica autorizada a celebração do 3º Termo Adi vo aoContrato nº 039/2017 – CODHAB contemplando a complementação de serviços e valores de execução
contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
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Parágrafo Primeiro  –  Fica acrescida ao valor estabelecido na CLÁUSULA QUARTA  do Contrato  nº039/2017 a quan a de R$ 113.403,47 (cento e treze mil quatrocentos e três reais e quarenta e sete
centavos)  como adi vo  financeiro,  em função  da  correção  de  valores  incoerentes  no  2º  Adi vo,conforme Nota Técnica 6 ( 7112486).
Parágrafo Segundo  –  O valor  total  do Contrato passa  a  ser  de R$ 13.465.760,31  (treze  milhões,quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e trinta e um centavos). O valor inicial
do contrato é de R$ 11.889.629,37 (onze milhões oitocentos e oitenta e nove mil seiscentos e vinte enove reais e trinta e sete centavos), com acréscimos de R$ 341.879,34 (trezentos e quarenta e um miloitocentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos) pela assinatura do 1º Termo Adi vo e de
1.120.848,13 (um milhão, cento e vinte mil, oitocentos e quarenta e oito reais e treze centavos) pelaassinatura do 2º Termo Adi vo deste contrato.
Parágrafo  Terceiro  –  O  valor  adi vado  será  efe vamente  homologado,  somente  após  análise  e
autorização do agente financeiro – Caixa Econômica Federal, por meio da reprogramação do Contratofinanceiro.
Parágrafo Quarto  –  Caso  haja  divergência  entre  o  valor  acatado por  esta  CODHAB e  o  do valor
reprogramado pelo Agente Financeiro, prevalecerá o valor reprogramado pelo Agente Financeiro.
Parágrafo Quinto  – O valor total do contrato, de R$ 13.465.760,31  (treze milhões, quatrocentos e
sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e trinta e um centavos), é composto pelo somatóriodos valores rela vos à prestação de serviços e ao material aplicado.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Contrato nº 039/2017 – CODHAB.
Pelas partes presentes a este ato foi dito que aceitavam o presente Termo Adi vo em sua totalidade.
E, por assim concordarem com a alteração, assinam a CODHAB, e a CONSTRUTORA ISRAEL.

Pela CODHAB/DF:
GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA

Diretor Presidente

Pela CONTRATADA:
CLEITON NUNES MAROCCOLO

Diretor

Documento assinado eletronicamente por CLEITON NUNES MAROCCOLO - RG n.º 118148783-4
CB/DF, Usuário Externo, em 04/05/2018, às 17:56, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

SEI/GDF - 7753030 - Termo Aditivo https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 de 3 09/05/2018 09:27



Documento assinado eletronicamente por GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA -
Matr.0000659-9, Presidente, em 08/05/2018, às 12:40, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site: h p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 7753030 código CRC= F62D60B9.
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