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EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 01/2018 

 
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO 
INTERESSADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. 
UASG: 925992 
 
PROCESSO Nº: 392.004.464-2017 
 
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, empresa pública distrital, 
doravante denominada simplesmente CODHAB, leva ao conhecimento dos interessados que, realizará 
credenciamento de pessoas jurídicas cujo objeto social contemple prestação de serviços técnicos 
profissionais de pequenas reformas, adiante descritos, em caráter temporário, em residências localizadas 
em Áreas de Regularização de Interesse Social (ARIS), estabelecidas pela Lei Complementar nº 854, de 15 
de outubro de 2012, e posteriormente definidas pela CODHAB/DF, devendo acessar o site 
www.codhab.df.gov.br/credenciamento/01-2018 para efetuar a sua inscrição/cadastro a partir das 
00h01min do dia 22/02/2018, até às 18h00min do dia 26/03/2018 (horário de Brasília), em sua sede, 
localizada No Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco A, Lotes 12/13 – Protocolo/CODHAB - Térreo, Brasília, 
Distrito Federal, esclarecendo que o presente credenciamento e subsequente contratação serão regidos 
pela Lei nº. 13.303/2017 de 30 de Junho de 2016 e no que couber a Lei nº 8.666/93. 
 
Os trabalhos serão conduzidos pela a equipe técnica designada por intermédio da Resolução nº 
100.000.149/2017 - CODHAB/DF, publicada no DODF nº 94 pag. 49 de 18 de maio de 2017, e auxiliado 
pela equipe de apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a 
página eletrônica: www.codhab.df.gov.br/credenciamento/01-2018. 
 
O presente credenciamento terá como base legal as considerações contidas na Constituição da República 
Federativa do Brasil Art. 6º do Capitulo II, Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 
Organização das Nações Unidas (ONU) nº 04/1991, Lei Federal nº. 11.888/2008, Lei Distrital nº 
5.485/2015, Art. 3º do Estatuto Social da CODHAB/DF, Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009, 
Lei Complementar nº 854 de 15 de outubro de 2012 e Declaração Universal dos Direitos Humanos Art. 25 
item 1. 
 
INICIO DO CREDENCIAMENTO: às 00h01min do dia 22/02/2018. 
ENCERRAMENTO DOS CREDENCIAMENTOS: às 18h00min do dia 26/03/2018. 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo neste Edital, no aviso e durante a o período de 
credenciamento observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas 
no sistema eletrônico. 
 
EDITAL: Os credenciamentos serão recebidos exclusivamente por meio eletrônico no endereço site 
www.codhab.df.gov.br/credenciamento/01-2018. 
 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Edital de Credenciamento credenciar Pessoa Jurídica, devidamente 
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU), para a prestação de serviços técnicos profissionais de pequenas reformas, 
adiante descritos, em caráter temporário, em residências localizadas em Áreas de Regularização de 
Interesse Social (ARIS), estabelecidas pela lei complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012, e 
posteriormente definidas pela CODHAB/DF, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas 
neste Edital de Credenciamento e seus Anexos, que o integram e complementam. 
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1.2. Os anexos que complementam este  Edital de Credenciamento poderão ser encontrados no site oficial 
deste processo de credenciamento (www.codhab.df.gov.br/credenciamento/01-2018), sendo que, 
conforme exposto na tabela abaixo, alguns constarão no seu item de menu  “Anexos” e outros serão 
páginas interativas, por meio das quais o preenchimento se dará de maneira eletrônica: 
 

ITEM Documento Localização 

ANEXO I Mapa das poligonais Página “Anexos” do site oficial. 

ANEXO II Fluxograma do processo Página “Anexos” do site oficial. 

ANEXO III Cronograma físico-financeiro Página “Anexos” do site oficial. 

ANEXO IV Acordo de Nível de Serviço (ANS) Página “Anexos” do site oficial. 

ANEXO V Termo de Recebimento Página “Anexos” do site oficial. 

ANEXO VI Minuta de Contrato Página “Anexos” do site oficial. 

 
1.3. O Conjunto Documental (COD), no qual consta o Projeto Executivo, o Memorial Descritivo e a Planilha 
Orçamentária, para fins de detalhamento do serviço a ser realizado, será disponibilizado às empresas após 
a contratação, conforme disposto neste Edital de Credenciamento.   
 

2. DO OBJETIVO 

2.1. Credenciamento, com vistas a posterior contratação, de empresas prestadoras de serviços de 
arquitetura e/ou engenharia para assessorar a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 
Federal (CODHAB/DF) na execução do seu Programa de Assistência Técnica para Melhorias Habitacionais 
em Áreas de Regularização de Interesse Social (ARIS), que ocorre em conformidade com o Projeto na 
Medida, um dos eixos do Programa Habita Brasília, do Governo do Distrito Federal,  e que dá execução à 
Lei Federal nº 11. 888/2008. Os serviços auxiliares serão prestados em Áreas de Regularização de 
Interesse Social (ARIS) definidas neste documento, com vistas à execução de melhorias habitacionais nas 
residências dos beneficiários contemplados pelo referido Programa. 
 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. Considere-se que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu Art. 25,  item 1, estabelece 
que todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem 
estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, 
e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda 
dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle; 
3.2. Considere-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu Art. 6º, do Capítulo II - Dos 
direitos sociais, estabelece que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados; 
3.3. Considere-se que uma moradia adequada,  conforme o Comentário Geral nº 04, de 12 de dezembro de 
1991, do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas (ONU), é 
aquela que oferece condições de salubridade, de segurança e um tamanho mínimo para que possa ser 
considerada habitável. Deste modo, também deve ser dotada das instalações sanitárias adequadas, 
atendida pelos serviços públicos essenciais, entre os quais água, esgoto, energia elétrica, iluminação 
pública, coleta de lixo, pavimentação e transporte coletivo, e com acesso aos equipamentos sociais e 
comunitários básicos (postos de saúde, praças de lazer, escolas públicas, etc.). 
3.4. Considere-se que, a despeito de ser um direito universal de todo o ser humano, a moradia digna, no 
Brasil, ainda é uma meta a ser atingida. Neste sentido, é válido ressaltar que, conforme estudo do Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), referente ao ano de 2015, apenas 50,3% dos 
brasileiros têm acesso a serviços públicos de saneamento básico adequado. Ou seja, mais de 100 milhões 
de pessoas não dispõem do serviço de saneamento básico adequado para o atendimento de suas suas 
necessidades. 
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3.5. Considere-se, neste sentido, que a Lei Federal nº. 11.888/2008, que institui a assistência técnica, foi 
criada com o intuito de assegurar às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o 
projeto e a construção de habitação de interesse social; 
3.6. Considere-se que Lei Distrital nº 5.485/2015 estabelece princípios, diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias para a política de assistência técnica pública e gratuita para projetos e construção de 
habitação de interesse social; 
3.7. Considere-se que o Art. 3º do Estatuto Social da CODHAB/DF estabelece como a sua finalidade a 
execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, podendo esta articular-se com 
políticas e programas que visem ao desenvolvimento das funções econômicas e sociais da população, 
preferencialmente a de baixa renda, com o intento de assegurar o bem estar das comunidades, a melhoria 
da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente; 
3.8. Considere-se que o Parágrafo Único do Art. II, do capítulo II, do Estatuto Social da CODHAB/DF, 
estabelece que a Companhia poderá criar e instalar órgãos descentralizados de operação e representação; 
3.9. Considere-se a Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor 
de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT), e as suas atualizações, decorrentes da Lei 
Complementar nº 854 de 15 de outubro de 2012; 
3.10. Considere-se que as 10 (dez) Áreas de Regularização de Interesse Social (ARIS), beneficiadas pelo 
Programa de Assistência Técnica desta Companhia, foram escolhidas tendo em vista levantamento 
empreendido pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN/DF), que por meio da 
Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD 2016), identificou as áreas do Distrito Federal onde 
estão situadas famílias de baixa renda e em situações de maior vulnerabilidade. Destaca-se, também, que 
o referido estudo considerou o componente da inadequação habitacional, que classifica os domicílios 
conforme os seguintes critérios: 1. Densidade; 2. Carência de unidade sanitária domiciliar interna; 3. 
Inadequação fundiária urbana; 4. Carência de serviços de infraestrutura básica; e 5. Renda familiar.  
3.11. Considere-se que a equipe técnica da CODHAB/DF, composta de arquitetos e urbanistas, encontra-se 
sobrecarregada com as mais diversas demandas da coordenação da execução de obras de rotina do 
planejamento e controle territorial e urbano do Distrito Federal. 
3.12. Considere-se que a Lei 11.888/2008 vigora desde o ano de  2009 e que, sendo a moradia um direito 
constitucional de todo o cidadão, cabe à Administração Pública, no exercício de suas competências, 
proceder com o planejamento de programas que objetivem a sua execução.  
3.13. Considere-se, por fim, que o objeto deste Edital de Credenciamento, o qual permitirá, por meio do 
credenciamento de empresas prestadoras de serviços de arquitetura e/ou engenharia, a realização de 
melhorias habitacionais em Áreas de Regularização de Interesse Social (ARIS), contribuirá 
significativamente para a elevação da qualidade de vida da população de baixa renda destas localidades, 
bem como para o combate ao déficit habitacional desta capital federal. 
 

4. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

4.1. Dos Serviços 
4.1.1. O credenciamento, objeto deste Edital de Credenciamento, objetivará a contratação de pessoas 
jurídicas interessadas na prestação de serviços de reformas e pequenos reparos - de aproximadamente 
50m² -, que abrangerão a execução de projetos de adequação e ampliação de habitações em Áreas de 
Regularização de Interesse Social (ARIS) ou que sejam passíveis de regularização.  
4.1.2. As empresas deverão se responsabilizar tecnicamente, por meio da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), pela execução das 
intervenções que resultarão nas  Melhorias Habitacionais. 
4.1.3. Conjunto Documental (COD), nos quais constam o Projeto Executivo, o Memorial Descritivo e a 
Planilha Orçamentária, para fins de detalhamento do serviço a ser realizado, serão disponibilizados às 
empresas após a contratação.  
4.1.4. A CONTRATADA deverá, para desenvolvimento dos serviços objeto deste Edital de 
Credenciamento, se orientar pelo Anexo II - Fluxograma do Processo. 
 

5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 
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5.1. Para o credenciamento, as empresas interessadas terão de satisfazer os requisitos relativos à: 
● habilitação jurídica; 
● regularidade fiscal e trabalhista;   
● qualificação técnica;   
● qualificação econômico-financeira;   
● preencher todas as declarações constantes do site oficial, conforme item 1.2.  
5.1.1. A habilitação jurídica e regularidade fiscal serão comprovadas mediante cadastro no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ou pelos seguintes documentos, dentro do seu 
prazo de validade: 
● Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e alterações 
contratuais vigentes; 
● Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), na qual se conste que a 
atividade exercida é compatível com o objeto deste Credenciamento;  
● Comprovante de regularidade com a Fazenda Federal mediante apresentação das seguintes 
certidões: 

a) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais; 
b) Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa da União;  
c) Certidão Negativa de Débitos expedida pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF); 
e  
d) Certidão Negativa de Débitos da Secretaria de Fazenda do Estado de domicílio da empresa. 

● Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS) - A partir do dia 03/11/2014 não há a emissão 
da Certidão Previdenciária. A Receita Federal expedirá uma única certidão que abrange a regularidade 
das contribuições previdenciárias e de terceiros; 
● Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
● Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br). 
● Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
● Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
● Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do 
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

5.1.1.1. A comprovação do cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
(SICAF) dar-se-á, obrigatoriamente, mediante verificação da validade dos documentos necessários, 
através de consulta “on-line” ao sistema, por ocasião da celebração do credenciamento e todos os 
documentos de habilitação deverão permanecer válidos durante a vigência do contrato.  

5.2. A atividade técnica para credenciamento deverá ser compatível com o objeto social da empresa: 
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), experiência e capacidade técnica e operacional do 
seu quadro técnico profissional. 

5.2.1. A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação de: 
● Cópia do ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado e 
alterações contratuais vigentes, com definição clara do representante legal (ata de eleição do atual 
representante) e que deverá contemplar prestação de serviços técnicos de Engenharia ou Arquitetura 
ou juntar documento do CREA ou CAU no qual conste que a empresa está habilitada à prestação dos 
serviços nas atividades relacionadas neste Edital de Credenciamento; 
● Visto do CREA/DF ou CAU/DF, quando o registro for de outro Estado, em nome da pessoa jurídica 
e dos profissionais que componham o seu quadro técnico; 
● Cópia do documento de identidade dos responsáveis técnicos e legais; 
● Atestado (s) de Capacidade Técnica ou Certidão(ões) que comprove(m) que a licitante prestou 
serviços para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas em características compatíveis 
ao do objeto desta licitação; 
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5.2.2. Os dados cadastrais, bem como as suas alterações, serão processados com base nos 
documentos apresentados pela empresa interessada, de forma a avaliar sua qualificação e capacitação 
para executar os serviços a que se propõe, segundo a natureza e os objetivos sociais da empresa, 
compreendendo, quando necessário, vistoria às instalações da empresa interessada e aos bens objeto 
de serviços por ela executados. 

5.3. A qualificação econômico-financeira será comprovada através de: 
● certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa 
Jurídica; 
● no caso das entidades empresariais que estejam sob recuperação judicial ou extrajudicial ou 
concordata, deverão apresentar certidão positiva de Falência ou Concordata indicando o estágio atual 
do processo. 
5.3.1. A empresa deverá preencher, numa página específica do site oficial deste processo de 
Credenciamento, uma declaração, sob as penalidades cabíveis, de que:  

● os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de 
todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados; 
● não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 
● inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação; e 
● não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. 

5.4. No momento da inscrição, a empresa deverá preencher as informações relativas à empresa. 
5.5. A empresa será convocada pela CODHAB/DF para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do 
recebimento da convocação, assinar o Contrato, nos termos da minuta anexa a este edital, devendo 
apresentar neste ato: 

5.5.1. Os documentos listados no item 5.2.1. 
5.5.2. Relação de equipe técnica para cada empreendimento de pequena reforma acompanhada dos 
seguintes documentos referentes a cada um dos profissionais: 

5.5.2.1. Comprovação de vínculo profissional que poderá ser feita: 
a) no caso de profissional proprietário ou sócio da empresa licitante, mediante apresentação do ato 
constitutivo em vigor, acompanhado, no caso de sociedade por ações, da prova de eleição de seus 
administradores em exercício. 
b) no caso de profissional empregado, por meio de Ficha de Registro de Empregado ou cópia 
autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 
c) no caso profissional de autônomo, mediante Contrato de prestação de serviços, com cunho de 
permanência, sem natureza eventual ou precária. 

5.5.3. Cronograma físico-financeiro específico do empreendimento, a ser elaborado aos moldes do 
ANEXO III, disposto na página “Anexos” do site oficial. 

5.5.3.1. O Cronograma físico-financeiro  informado no item acima poderá, a critério da 
CONTRATANTE, ser disponibilizado por via eletrônica, bem como sofrer adequações que 
possibilitem maior eficiência do processo.  

5.6. Se, por ocasião da formalização do Contrato, as certidões de regularidade de débito da credenciada 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 
Fazenda Nacional (Certidão Conjunta de Débitos relativa a Tributos Federais e Dívida Ativa da União) 
estiverem com os prazos de validade vencidos, a CODHAB/DF, por meio eletrônico hábil de informações, 
salvo impossibilidade devidamente justificada, verificará a situação, certificará nos autos do processo a 
regularidade e anexará todos documentos passíveis de obtenção por tais meios. 
5.7. Se não for possível atualizar as certidões por meio eletrônico, a credenciada será notificada, na própria 
convocação para assinatura do Contrato, para, no mesmo prazo, comprovar a situação de regularidade de 
que trata o subitem acima mediante a apresentação das respectivas certidões com prazos de validade em 
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vigência, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo a credenciada do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
A CODHAB/DF poderá, ainda, exigir a apresentação de todos os demais documentos de habilitação cujos 
prazos de validade tenham expirado. Caso a empresa credenciada, ao ser convocada para assinar o 
Contrato, não o faça no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da convocação, ou não solicite, com 
justificativa aceita pela CODHAB/DF, dilatação do prazo por igual período, decairá do direito de celebrar o 
ajuste. 
5.8. A recusa injustificada para a assinatura do Contrato também sujeitará a empresa credenciada às 
penalidades dispostas nos artigos 82 a 84 da Lei nº 13.303/2016 e, no que couber, a Lei Federal nº 
8.666/93. 
5.9. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e participação exigidas neste 
credenciamento. 
5.10. Fica vedada a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, da execução do 
Contrato que advier do presente credenciamento, sob pena de rescisão contratual.  
 

6. DA PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta Concorrência as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto 
deste Edital de Credenciamento que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital, do 
cadastro 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. 
6.2. Fica permitida a participação de empresas concorrentes com sócios em comum como apenas uma 
licitante, garantindo assim a participação de todas as pessoas jurídicas em conjunto, em atendimento ao 
disposto na Lei Distrital nº 5.980, de 18 de agosto de 2017. 

6.2.1. Para efeito ao disposto no item anterior, fica vedada a participação de empresas com sócios em 
comum nos casos de: 

6.2.1.1. Convite 
6.2.1.2. Contratação por dispensa de licitação; 
6.2.1.3. Existência de relação entre as licitantes e a empresa responsável pela elaboração do projeto 
executivo; 
6.2.1.4. Contratação de uma das empresas visando fiscalizar serviços prestados por outra do 
mesmo grupo de sócios. 

6.3. Em atendimento ao disposto no art. 44 da Lei nº 13.303/2016, fica vedada a participação de: 
6.3.1. Pessoa física ou jurídica responsável pela elaboração do anteprojeto ou projeto básico do 
certame; 
6.3.2. Pessoa jurídica de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou projeto básico do 
certame; 
6.3.3. Pessoa jurídica que possua administrador, controlador, gerente, responsável técnico, 
subcontratado ou sócio que possua participação superior a 5% (cinco por cento) de capital votante, 
responsáveis pela elaboração do anteprojeto ou projeto básico do certame; 

6.4. É permitida a participação de pessoas jurídicas que tratam os subitens 6.3.2 e 6.3.3 apenas como 
consultor ou técnico, na função de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da 
Contratante, conforme disposto no §2º, art. 44 da Lei nº 13.303/2016. 
6.5. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta Edital de Credenciamento ou participar do 
contrato dela decorrente: 

6.5.1. 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, com os demais Estados e seus Municípios e bem como com a União. 
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6.5.2. 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) 
6.5.3. Pessoas físicas não empresárias. 
6.5.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  
6.5.5. O autor do Termo de Referência, do Projeto Básico ou Executivo, pessoa física ou jurídica.  
6.5.6. 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. 

6.6. 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 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. 
6.6.1. A vedação estende-se às uniões homoafetivas (Decreto n°32.751/11, art. 3°, § 3°). 
6.6.2. É vedado o uso de mão de obra infantil, nos termos da Lei nº 5.061, de 08 de março de 2013. 

6.7. Nos termos da lei 13.303/2016 estão impedidos de participar: 
I - Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou 
empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;  
II - Suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;  
III - Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está 
vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;  
IV - Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;  
V - Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;  
VI - Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  
VII - Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  
VIII - Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 
natureza, de empresa declarada inidônea.  

6.8. Aplica-se a vedação: 
I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em 
procedimentos licitatórios, na condição de licitante;  
II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  

a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;  
b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a 
atuação na área responsável pela licitação ou contratação;  
c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja 
vinculada. 

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu 
vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou 
contratante há menos de 6 (seis) meses. 

6.9. A interessada deverá acessar o site www.codhab.df.gov.br/credenciamento/01-2018 para efetuar a 
sua inscrição/cadastro. No momento da inscrição, a empresa deverá preencher as informações relativas à 
empresa. Após preencher os dados requeridos, deverá definir a sua senha de acesso ao Sistema.  
6.10. Após a inscrição, em formato eletrônico, o candidato receberá um número de inscrição, por meio do 
qual poderá ser identificado quando do momento do sorteio que definirá a ordem de empresas que 
atenderão cada localidade.  

http://www.codhab.df.gov.br/
http://www.codhab.df.gov.br/credenciamento/01-2018


 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                                                       CREDENCIAMENTO No 001/2018 – CODHAB/DF 

 
SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 71988-001 

CPL: (61) 3214-1830 
www.codhab.df.gov.br 

 

6.11. Após a efetivação da inscrição, o profissional deverá confirmar a  declaração de sua inclusão no 
quadro de profissionais da equipe técnica com seu compromisso de participar efetivamente dos serviços 
que serão contratados. 
6.12. Será de responsabilidade da interessada, após a realização da inscrição, cuidar para que os seus 
dados se mantenham atualizados.  
6.13. A interessada terá até 30 (trinta) dias para se cadastrar a partir da data da publicação nos meios 
oficiais do Edital de Credenciamento.  
6.14. Após se inscrever, a interessado deverá, ainda em meio online, proceder com o envio da 
documentação requerida, conforme descrição do item 5 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE 
HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO.  
6.15. Caso a interessada possua cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
(SICAF), deverá confirmar esta informação por meio de uma opção que constará no formulário de 
inscrição, fato que a desobriga de fazer o upload da documentação requerida.  
6.16. Ainda em meio eletrônico, deverá selecionar a(s) localidade(s), dentre as Áreas de Regularização de 
Interesse Social (ARIS) disponibilizadas, na(s) qual(is) tem interesse. 
6.17. Quando da etapa de análise, o candidato poderá acompanhar a situação do seu cadastro em formato 
eletrônico, numa página específica a ser disponibilizada, que apresentará a situação/status da inscrição. 
6.18. Os sorteios serão realizados em local previamente divulgado no endereço eletrônico oficial deste 
processo de credenciamento (www.codhab.df.gov.br/credenciamento/01-2018) e para cada localidade a 
ser sorteada, serão utilizados os seguintes instrumentos: o globo e as esferas.  
6.19. Os sorteios têm o objetivo de, conforme a definição dos seus resultados, ordenar os participantes de 
cada localidade, possibilitando o posterior chamamento dos interessados em assumir os contratos.  
6.20. Caso o primeiro sorteado declinar ou se por ventura venha a ser impedido de contratar, dar por 
abandono o Contrato ou seja descredenciado, a convocação se dará respeitando a ordem subsequente de 
cada sorteio. 
6.21. Os sorteios serão auditados por auditores da Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF). 
6.22. A condução dos trabalhos ficará sob a responsabilidade da Comissão instituída pela Resolução nº 
100.000.149/2017 - CODHAB/DF, com apoio das áreas técnicas.  
6.23. O processo de sorteio poderá ser acompanhado, em tempo real, por via eletrônica, mais 
especificamente pelo Facebook da CODHAB/DF, no qual será transmitido o evento. 
6.24. As esferas conterão os números de inscrição de cada empresa credenciada no site oficial 
(www.codhab.df.gov.br/credenciamento/01-2018) deste processo administrativo, desde que esta tenha  
manifestado o interesse na localidade para a qual se dará o sorteio.  
6.25. A cada evento de sorteio serão inseridas no globo as esferas - com os números de inscrição - 
correspondentes às empresas que manifestarem interesse pela área onde ocorrerão as melhorias. 
6.26. Realizado o sorteio de cada área, o globo será esvaziado para os próximos sorteios programados. 
 

7. DA ABRANGÊNCIA DE ATENDIMENTO 

7.1. Após efetuar a sua inscrição, no site oficial deste processo de credenciamento 
(www.codhab.df.gov.br/credenciamento/01-2018), e encaminhar os documentos requeridos em Edital, a 
interessada deverá selecionar, dentre as Regiões Administrativas (RAs) (vide Anexo I - Mapa das 
poligonais) disponibilizadas, aquela (s) na (s) qual (is) tem interesse de participar. Abaixo, uma tabela com 
as referidas localidades:  
 

Ceilândia - RA IX 

1 Sol Nascente - Trecho 1 

2 Sol Nascente - Trecho 2 

3 Sol Nascente - Trecho 3 

4 Pôr do Sol 
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Santa Maria - RA XIII 5 Porto Rico 

Itapoã - RA – XXVIIII 6 Itapoã 

São Sebastião - XIV 7 São Sebastião 

SCIA/ Estrutural - RA XXV 
8 Estrutural Trecho I 

9 Estrutural Trecho II 

Brazlândia - RA IV 10 Expansão Vila São José 

 

8. DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. A distribuição dos serviços às contratadas ocorre de forma equitativa, de modo a preservar o princípio 
da igualdade e da transparência de atuação. 
8.2. A CODHAB/DF fará a distribuição dos serviços seguindo a ordem da fila resultante dos sorteios, 
conforme item 6.11.  
8.3. De acordo com a atividade a ser executada, será convocada a empresa constante da relação de 
credenciadas, observando-se a ordem  do sorteio. 
8.4. A distribuição dos serviços às credenciadas observará a ordem precedente, demandando um serviço 
de cada vez por empresa credenciada. 
8.5. Os recursos disponíveis para 01 (uma) Unidade Habitacional será de até 13.500,00 (treze mil e 
quinhentos reais), considerando-se o Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e a composição. 
8.6. Será considerado, em conformidade com o Decreto 7.983/13 e o Acórdão 2.622/13 do TCU (BDI),  o 
valor de BDI de 24,75%. 
8.7. Serão considerados, para a Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI), os índices constantes do mês de publicação oficial deste Edital.   
8.8. No caso de haver composições inexistentes na tabela Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) referente ao mês de publicação, a CONTRATANTE efetuará 
uma pesquisa de mercado com até 03 (três)  fornecedores. 
8.9. Para fins deste Edital de Credenciamento, será considerado “serviço” o montante de 05 (cinco) 
projetos de reforma até o valor limite de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), sendo 
consideradas os dados abaixo: 

 

Ceilândia - RA IX 

1 Sol Nascente - Trecho 1 
125 unidades habitacionais ou 

6.250m² de MH 

2 Sol Nascente - Trecho  2 
100 unidades habitacionais ou 

5.000m² de MH ) - aproximadamente 

3 Sol Nascente - Trecho 3 
125 unidades habitacionais ou 

6.250m² de MH ) - aproximadamente 

4 Pôr do Sol 
125 unidades habitacionais 

6.250m² de MH - aproximadamente 

Santa Maria - RA XIII 5 Porto Rico 
150 unidades habitacionais 

7.500m² de MH -aproximadamente 

Itapoã- RA – XXVIIII 6 Itapoã 
200 unidades habitacionais 

10.000m² de MH -aproximadamente 
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São Sebastião - XIV 7 São Sebastião 
200 unidades habitacionais 

10.000m² de MH -aproximadamente 

SCIA/ Estrutural - RA XXV 

8 Estrutural (poligonal 1) 
225 unidades habitacionais 

11.250m² de MH -aproximadamente 

9 Estrutural (poligonal 2) 
225 unidades habitacionais 

11.250m² de MH -aproximadamente 

Brazlândia - RA IV 10 Expansão Vila São José 
175 unidades habitacionais 

8.750m² de MH -aproximadamente 

 
8.10. Caso a empresa sinta-se preterida em relação às demais, poderá encaminhar consulta ou 
reclamação à Comissão de Credenciamento/CODHAB-DF - devidamente fundamentada - no seguinte e-
mail: credenciamento@codhab.df.gov.br. A Comissão terá 03 (três) dias úteis para análise. 
 

9. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

9.1. A convocação da empresa para execução do serviço ocorrerá de acordo com a sequência da lista de 
credenciadas, conforme resultado do sorteio, e após o aceite do Conjunto Documental (COD) das 05 
(cinco) unidades habitacionais . 
9.2. A convocação para a prestação dos serviços pela CONTRATADA ocorre por meio de comunicação 
formal, expedida por e-mail ou por outro meio eletrônico, e será efetuada Unidade Demandante da 
CODHAB/DF. 
9.3. A comunicação com a CONTRATADA pode ser ratificada por contato telefônico, a critério da Unidade 
Demandante da CODHAB/DF. 
9.4. A aceitação do serviço pela CONTRATADA implicará na sua concordância com os valores de serviço e 
prazo de execução. 
9.5. Em caso de dúvida da CONTRATADA quanto ao valor da Ordem de Serviços (OS), deverá ser solicitado 
esclarecimento ao posto de assistência técnica demandante antes da aceitação. 
9.6. A documentação, que engloba o Conjunto Documental (COD), e a Ordem de Serviço (OS), será 
entregue ao representante legal ou profissional da CONTRATADA, que foi habilitada pela CODHAB/DF. 

9.6.1. A CONTRATADA poderá indicar outra pessoa, na impossibilidade do Responsável Técnico e 
Responsável Legal, para recepção/entrega dos trabalhos, por meio de autorização por escrito de seu 
representante legal, a qual deverá ser encaminhada à CODHAB/DF. 

9.7. A CONTRATADA deve verificar se as informações recebidas são suficientes e compatíveis com o 
trabalho a ser realizado e solicitar à Unidade Demandante a complementação que julgar necessária para 
prestação do serviço, formalmente no seguinte endereço de e- mail: assistênciatécnica@codhab.df.gov.br. 
9.8. A confirmação da aceitação do serviço pela CONTRATADA deverá ser comunicada oficialmente à 
CODHAB/DF, por e-mail ou ofício, e deverá ser encaminhada, até o final do horário de atendimento ao 
público da CODHAB/DF, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da comunicação (SCS Quadra 6 Bloco 
A 13/14, Brasília - DF, 70306-918). 

9.8.1. Conforme prevê o § 1º do art. 75 da Lei nº 13.303/2016 o prazo poderá ser prorrogado uma 
única vez a critério da unidade Demandante da CODHAB/DF, desde que haja justificativa formal da 
empresa CONTRATADA. 

9.9. A recusa formal da prestação do serviço, por parte da credenciada, justificada ou não, implica em 
repasse para a próxima empresa, seguindo a ordem sequencial, conforme resultado do sorteio da referida 
localidade. 
9.10. A empresa que recusar o serviço será automaticamente transferida para o final da lista de 
credenciamento e, após a terceira recusa para a mesma localidade, será excluída da lista de empresas 
credenciadas daquela região. 
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10. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. A CONTRATADA deverá, tendo em vista os prazos definidos em Contrato para a execução dos 
serviços, realizá-los garantindo a qualidade técnica. 
10.2. Os prazos definidos são de 60 (sessenta) dias corridos para cada serviço - 05 (cinco) projetos, 
conforme item 8.5 -  a ser executado, e serão determinados na Ordem de Serviço (OS) emitida pela unidade 
demandante da CODHAB/DF, caso seja necessário dar celeridade ao processo. 
10.3. Para cada demanda de serviço será emitida Ordem de Serviço (OS) específica, juntamente com os 
projetos a serem executados. 
10.4. Na Ordem de Serviço (OS) constará o número de processo referente, o número da Nota de Empenho, 
o prazo para execução, as datas para início e entrega, a discriminação exata do serviço para efeito de 
faturamento e outras informações que a fiscalização julgar necessárias 
10.5. Caso seja verificada insuficiência no prazo estipulado, a CONTRATADA pode formalizar pedido de 
prorrogação, com justificativa plausível, para apreciação e decisão da Unidade Demandante da 
CODHAB/DF, 10 (dez) dias antes do encerramento do prazo. 
 

11. ENTREGA DO TRABALHO 

11.1. A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos técnicos no dia determinado na Ordem de Serviço (OS) 
ou Contrato , sob pena de ser notificada oficialmente pelo executor do Contrato .  
11.2. Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por 
responsabilidade da CODHAB/DF ou do Poder Público, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou 
de força maior. 
11.3. O Recebimento Provisório dos serviços será feito após sua conclusão, mediante as seguintes 
condições: 

11.3.1. A pedido da CONTRATADA, até o último dia do prazo do serviço fixado no Contrato . 
11.3.2. Pelo fiscal responsável pelo seu acompanhamento e pelo representante do órgão Contratante, 
dentro de um período de, no máximo, de 15 (quinze) dias corridos após a comunicação da 
CONTRATADA, via e-mail ou mediante outra ferramenta de comunicação posteriormente definida pela 
CONTRATANTE. 
11.3.3. Conformidade do serviço com o objeto: após vistoria na qual não se encontrem defeitos e/ou 
imperfeições em todo o conjunto. 
11.3.4. Após teste e aprovação de todas as instalações, bem como todos os serviços executados, 
devendo estar em perfeitas condições de uso e funcionamento. 
11.3.5. Será emitido pelo fiscal o Laudo de Vistoria, contendo todos os itens do Contrato não cumpridos 
satisfatoriamente, onde também constará o prazo de adequação a ser definido com o fiscal, tendo em 
vista a complexidade da intervenção. 
11.3.6. Vencido o prazo estipulado para a conclusão do serviço, caso a CONTRATADA não solicite seu 
recebimento, o fiscal deverá elaborar relatório informando sobre a situação do serviço e quais as 
pendências ainda existentes para a sua conclusão. Após a ciência da direção da CODHAB/DF, o fiscal 
continuará responsável pelo acompanhamento dos serviços até o vencimento dos prazos legais, 
quando então serão aplicadas as multas em conformidade 13.303/2017 de 30 de junho de 2016. 

11.4. O Recebimento definitivo dos serviços será feito mediante as seguintes condições: 
11.4.1. Até 15 dias corridos, a contar da lavratura do Termo de Recebimento Provisório, observado o 
disposto no art. 76 da Lei nº 13.303/2016 e, no que couber, a Lei n° 8.666/93. 
11.4.2. Pelo executor do Contrato, pelo fiscal responsável pelo acompanhamento da obra e pelo 
beneficiário, após o decurso do prazo de observação ou de vistoria, comprovando-se a adequação ao 
objeto do Contrato, conforme documento constante do ANEXO V - Termo de Recebimento, disposto na 
página “Anexos” do site oficial. 
 

12. ALTERAÇÃO DE DADOS DA CONTRATADA 

12.1. Quaisquer alterações ocorridas em informações prestadas pela CONTRATADA à CODHAB/DF, como 
número de telefone e conta corrente, bem como endereço de sua sede ou na Internet, deverão ser, 
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imediatamente, comunicadas formalmente, para que seja possível a sua atualização no sistema da 
Companhia, com o intuito de se evitar prejuízos futuros. 

12.1.1. A solicitação de alteração de endereço deve vir acompanhada do Aditivo ao Contrato Social da 
empresa, devidamente registrado na Junta Comercial, quando for o caso. 

12.2. A CONTRATADA poderá solicitar alteração, no caso de possuir mais de um representante legal, do 
nome indicado na convocação para prestação de serviços. 
12.3. É obrigação da CONTRATADA verificar, diariamente, as mensagens recebidas por meio de 
ferramentas online (e-mail e outras, conforme definição da CONTRATADA). 
 

13. CONTROLE DA QUALIDADE TÉCNICA 

13.1. Os serviços contratados, concluídos ou não, têm sua qualidade verificada por meio de duas 
sistemáticas: orientação técnica (também chamada monitoramento); e revisão. 

13.1.1. A orientação técnica compreende o acompanhamento, a orientação e a coordenação, pelos 
engenheiros ou arquitetos da CODHAB/DF, da atuação das empresas ou profissionais contratados, 
durante a execução dos serviços previstos pelo Conjunto Documental (COD). 

13.1.1.1. O engenheiro ou arquiteto da CODHAB/DF deve ressaltar a obrigatoriedade do 
cumprimento das orientações contidas no Conjunto Documental (COD) para elaboração do trabalho, 
esclarecendo toda e qualquer dúvida apresentada pela CONTRATADA. 
13.1.1.2. Dúvidas de caráter técnico não têm obrigatoriedade de esclarecimento por parte do 
engenheiro ou arquiteto da CODHAB/DF, uma vez que o conhecimento técnico é condição para 
atuação quando da concessão da habilitação pela Companhia. 

13.1.2. As revisões, que serão realizadas por engenheiros ou arquitetos da CODHAB/DF, têm por 
objetivo, ainda, orientar a CONTRATADA e seus profissionais quanto aos procedimentos a serem 
adotados, verificando a observância às orientações contidas no Conjunto Documental (COD) ou, até 
mesmo, constatar adequabilidade/aplicabilidade das orientações dadas pela CODHAB/DF. 

13.2. A primeira medição corresponderá aos serviços executados no período compreendido entre a data 
autorizada para início dos serviços na Ordem de Início de Serviços (OIS) ou tendo em vista a entrega 
intermediária - mínima - de até 03 (três) Unidades Habitacionais. 
13.3. A segunda medição corresponderá aos serviços executados do primeiro dia ao último dia do mês 
seguinte e assim sucessivamente até o término dos trabalhos, conforme prazo estabelecido em contrato. 
13.4. Observada sempre a frequência mensal das medições e mantido o equilíbrio econômico-financeiro 
do Contrato , o período de referência das medições poderá ser alterado, a critério da CODHAB/DF, 
considerando aspectos administrativos ou relacionados com as fontes de recursos. 
13.5. Serão medidos apenas os serviços executados e concluídos em conformidade com o disposto nos 
documentos que integram o Contrato decorrente do presente credenciamento. 
13.6. As medições serão acompanhadas por representantes da CODHAB/DF e da CONTRATADA, ficando 
estabelecido que eventuais divergências deverão ser corrigidas de acordo com o indicado pelo 
representante da CODHAB/DF. 
13.7. As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as 
quantidades medidas e seus preços correspondentes à etapa de serviços, e serão acompanhadas, quando 
pertinente, de elementos elucidativos adequados tais como fotografias, memórias de cálculo, desenhos, 
entre outros. 
13.8. As informações necessárias para emissão das faturas, referentes às medições realizadas no período 
e aprovadas pela CODHAB/DF serão comunicadas à CONTRATADA em até 05 (cinco) dias após a 
constatação da medição realizada. 
 

14. DAS PENALIDADES 

14.1. Das Espécies  
14.1.1. 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 
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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 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, por prazo não superior a 
2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta 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 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; 

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

14.2. Da Advertência 
14.2.1. 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, quando o descumprimento 
da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 
II - pelo ordenador de despesas 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.  

14.3. Da Multa  
14.3.1. 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 montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% 
(nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (Decreto nº 
35.831, de 19 de setembro de 2014);  
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 montante das parcelas obrigacionais 
adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso 
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da 
obrigação contratada; (Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 2014);  
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- até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de 
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 2014);  

14.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma Lei n° 13.303/2016, e 
no que couber, a Lei Federal 8.666/1993 e será executada após regular processo administrativo, 
oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação, 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.  
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14.3.3. 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. 
14.3.4. 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.  
14.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:  
14.3.6. I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 
14.3.7. II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.  
14.3.8. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 14.1.2 e observado o princípio da 
proporcionalidade.  
14.3.9. 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 14.3.1.  
14.3.10. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 14.3.1 não se aplica nas hipóteses de 
rescisão contratual que não ensejam penalidades.  

14.4. Da Suspensão 
14.4.1. 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, ainda suspende o registro 
cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo 
Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
– SICAF, de acordo com os prazos a seguir:  

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, a licitante e/ou contratada permanecer 
inadimplente;  
II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os 
documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou 
cópia autenticada, de forma definitiva; 
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do 
contrato; e 
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;  
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;  

14.4.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 
I - a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, quando o descumprimento da 
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e  
II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na 
fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o 
contrato.  

14.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.  
14.4.4. 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.  

14.5. Das Demais Penalidades 
14.5.1. 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 CODHAB, estarão sujeitas às seguintes 
penalidades:  
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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 14.5; 
III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 14.4.3 e 14.4.4. 

14.5.2. As sanções previstas nos subitens 14.4 e 14.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou 
profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais Lei n° 13.303/2016, e no que 
couber, nos às Leis nº 8.666, de 1993 e nº 10.520, de 2002: 

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.  

14.6. Do Direito de Defesa 
14.6.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva 
notificação.  
14.6.2. 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.  
14.6.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário;  
14.6.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a 
aplicação da sanção será formalizada por despacho 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. 

14.6.5. Após o julgamento dos recursos, ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade 
competente pela aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio 
www.codhab.df.gov.br e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou 
entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 
14.6.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções 
aplicadas com fundamento nos subitens 14.2 e 14.3 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. 
14.6.7. De acordo com o inciso §1º do art 59 da Lei nº 13.303, de 2016, caberá recurso de 
representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da 
licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico, dos atos decorrentes dessa Lei. 
14.6.8. Caberá pedido de reconsideração, da decisão do Diretor Presidente da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal contra os atos decorrentes conforme o caso, na 
hipótese do §2º, art. 83 da Lei nº 13.303/2016, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

14.7. Do Assentamento em Registros 
14.7.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.  
14.7.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.  

14.8. Da Sujeição a Perdas e Danos 
14.8.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e 
suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição 
das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou 
contratuais. 
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14.9. Disposições Complementares 
14.9.1. As sanções previstas nos subitens 14.2, 14.3 e 14.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo 
ordenador de despesas do órgão contratante. 
14.9.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na 
entidade. 

14.10. Será adotado, durante toda a vigência do contrato, o Anexo IV - Acordo de Nível de Serviço (ANS), o 
qual contemplará os indicadores mínimos que serão acompanhados pela fiscalização designada pela 
Administração, visando a qualidade da prestação do serviço e respectiva adequação de pagamento. 

14.10.1. Os indicadores eleitos refletem fatores que estão sob controle da Administração no 
acompanhamento da execução do contrato que são essencialmente relevantes para obtenção de 
resultados positivos dos serviços. 

14.11. Será descredenciada a empresa que: 
14.11.1. Descumprir ou violar, em parte ou no todo, as normas contidas neste Edital de Credenciamento 
ou no instrumento de contratação; 
14.11.2. Apresentar, a qualquer tempo, na vigência do respectivo instrumento contratual, documentos 
que contenham informações inverídicas 
14.11.3. Não mantiver sigilo sobre as informações decorrentes das contratações; cobrar qualquer 
honorário profissional, complementar ou não, relativos aos trabalhos executados no âmbito do contrato 
de prestação de serviços 
14.11.4. Afastar-se da prestação de serviços, mesmo temporariamente, sem razão fundamentada ou 
notificação prévia 
14.11.5. Designar outra empresa, credenciada ou não, para executar o serviço pelo qual foi contratada 
14.11.6. Receber 3 (três) avaliações com nota inferior a 70% (setenta por cento), na respectiva subárea 
de conhecimento, dentre outras cabíveis no caso em apreço a critério do corpo técnico desta 
Companhia. 

 

15. DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

15.1. Os serviços serão remunerados segundo os valores estabelecidos no subitem 8.5 deste documento, 
cujo conteúdo poderá sofrer alterações a critério exclusivo da CODHAB/DF. 
 
15.2. FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

15.2.1. A CODHAB/DF pagará em até 30 (trinta) dias à CONTRATADA o valor relativo aos serviços 
efetivamente realizados, medidos e aprovados mensalmente que fizerem referência às obras 
executadas, constantes do Cronograma Físico-Financeiro aprovado. 

15.2.1.1. Para fins de pagamento, serão utilizados os valores por Melhorias Habitacionais 
executadas, respeitando o mínimo definido de 03 (três) Unidades Habitacionais. Destaca-se que 
cada Contrato firmado terá valor limitado a R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais) e o 
objeto de cada será 05 (cinco) Melhorias Habitacionais a serem executadas na respectiva localidade. 
Assim sendo, o pagamento do mínimo executado ocorrerá sobre o valor do Contrato supracitado. 

15.2.2. Os valores dos serviços medidos e aprovados pela CODHAB/DF deverão estar indicados na 
fatura, que será emitida em duas vias e deverá estar acompanhada dos originais ou de cópias 
autenticadas dos seguintes documentos referentes ao mês anterior dos serviços prestados (exceção 
para a última fatura que será apresentada com os documentos do mês anterior e do mês da execução 
dos serviços): 

15.2.2.1. Guias de Recolhimento do INSS, FGTS, ISS, PIS e COFINS, calculadas e recolhidas na forma 
da legislação pertinente; e 
15.2.2.2. Folha de Pagamento dos empregados envolvidos nos serviços, quando solicitado pela 
CODHAB/DF, contendo valores detalhados e recibo de quitação bancário ou cópia dos 
contracheques. 

15.2.3. A não apresentação das comprovações indicadas no item anterior assegurará à CODHAB/DF o 
direito de sustar o pagamento respectivo ou os pagamentos seguintes. 
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15.2.4. A fatura representativa dos serviços medidos deverá ser entregue, no primeiro dia útil 
subsequente à aprovação da respectiva medição, no Posto de Assistência Técnica (PAT) da referida 
localidade - para o seu responsável, o executor do Contrato -, que deverá atestar a execução; ou na sede 
da CODHAB/DF, ocasião em que a CONTRATADA deverá aguardar o atesto do executor do Contrato. 
15.2.5. Entre a data da entrega da medição e a de seu pagamento deverá ser observado o prazo de 30 
(trinta) dias, sem qualquer incidência de atualização monetária, conforme item 13.2.1. 
15.2.6. No caso de devolução das faturas, por alguma inexatidão que apresentem o prazo para 
pagamento, será contado da reapresentação e aceitação destas pela Diretoria Financeira da 
CODHAB/DF. 
15.2.7. Os pagamentos por parte da CODHAB/DF serão efetuados exclusivamente por meio de crédito 
aberto em conta corrente ou ordem de pagamento, no Banco Regional de Brasília (BRB), em nome da 
licitante vencedora, e o depósito da respectiva quantia pela Companhia configurará plena, geral e 
irrevogável quitação para todos os fins e efeitos de direito. 
15.2.8. É vedada a negociação das faturas ou duplicatas com terceiros. 
15.2.9. É também vedado o desconto ou a promoção da cobrança das faturas ou duplicatas por meio de 
banco, senão quando prévia e expressamente autorizado pela CODHAB/DF. 
15.2.10. O descumprimento do disposto nos subitens 13.2.8 e 13.2.9 acima implicará na aplicação de 
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado. 
15.2.11. Se da infringência do disposto nos subitens 13.2.6 e 13.2.7 advier protesto do título, a 
CONTRATADA deverá efetuar, às suas expensas, o respectivo cancelamento, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contado da data da emissão do correspondente instrumento cartorário, sem prejuízo de 
arcar com a penalidade prevista no item anterior. 
15.2.12. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer 
que sejam, nem implicará em aceitação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente. 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. No exercício das atividades, os profissionais têm autonomia técnica garantida pela legislação, 
devendo, no entanto, agir com isenção e ter sempre presente as metas e os compromissos da 
CODHAB/DF, que, em última análise, são a própria razão de ser dos serviços contratados. 
16.2.  A divulgação pela CODHAB/DF da Tabela de Remuneração, não caracteriza nenhuma expectativa de 
faturamento por parte das empresas, não cabendo à CODHAB/DF o ressarcimento de eventuais prejuízos 
pelo não credenciamento de empresas, ou pelo fato de o faturamento mensal da CONTRATADA não atingir 
os níveis por essa pretendidos. 
16.3. Havendo qualquer alteração na composição societária, no quadro permanente de profissionais ou 
outro motivo que justifique, inclusive, demonstração de incapacidade de realizar atividades para as quais 
está habilitada junto à CODHAB/DF, a CONTRATADA é reavaliada quanto à sua capacitação técnica, 
podendo ser descredenciada ou considerada não mais habilitada para uma ou mais modalidades de 
serviços, considerando-se a sua nova realidade. 
16.4. A CODHAB/DF poderá, desde que não tenha conseguido suprir suas necessidades, a qualquer tempo 
e na forma da lei, realizar novos credenciamentos através da divulgação de um novo Edital. 
16.5. A ausência ou omissão do acompanhamento dos trabalhos por profissional do quadro técnico da 
CODHAB/DF não eximirá a empresa das responsabilidades previstas neste Edital. 
 

Brasília, 15 de janeiro de 2018. 
 
 

Clayton Ferreira Aragão 
Presidente da comissão permanente de licitação/CODHAB
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ANEXO I 
 

MAPA DAS POLIGONAIS 
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ANEXO II 
 

FLUXOGRAMA DO PROCESSO 
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ANEXO III 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 

 
CRONOGRAMA DE FÍSICO FINANCEIRO – CREDENCIAMENTO 

Contrato nº 1ª MÊS 2ª MÊS 

 
Nome do Beneficiário Endereço da Obra Valor /*U.H 

  
1 

       
2 

       
3 

       
4 

       
5 

       
TOTAL GERAL   

 
*Unidade Habitacional – Conjunto Documental (COD), conforme item 1.3 do Projeto Básico.  
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ANEXO IV 
 

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS) 
 

Ocorrências Pontos 

Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais (ponto por dia de serviço suspenso ou interrompido). 

0,50 

Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados (ponto por 
empregado e por dia). 

0,25 

Retirar empregado do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do 
CONTRATANTE (ponto por empregado e por dia). 

0,25 

Para os itens a seguir, deixar de: 

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às 
necessidades do serviço (ponto por empregado e por dia). 

0,25 

Efetuar o pagamento de salários, vale–transporte e/ou ticket-refeição, seguros, encargos 
fiscais e sociais dentro dos prazos legais, bem como arcar com quaisquer despesas 
diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do Contrato, salvo por motivo de força 
maior ou caso fortuito (ponto por dia de atraso). 

0,5 

Efetuar a reposição de empregados faltosos (ponto por empregado e por dia) 0,25 

Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados (ponto por 
empregado e por dia). 

0,25 

Fornecer os uniformes para cada categoria, nas especificações e quantidades 
estabelecidas (ponto por empregado e por dia) 

0,25 

Fornecer materiais, produtos ou equipamentos nas quantidades suficientes para a 
execução dos serviços e qualidade exigidas no Contrato e no Termo de Referência (ponto 
por empregado e por dia). 

0,25 

 

Pontuação acumulada Sanção por ocorrências 

De 01 (um) a 03 (três) pontos Advertência 

04 (quatro) pontos 
Advertência e multa correspondente a 4% do 
valor mensal contratado 

05 (cinco) pontos 
Advertência e multa correspondente a 5% do 
valor mensal contratado 

06 (seis) pontos 
Advertência e multa correspondente a 6% do 
valor mensal contratado 

07 (sete) pontos 
Advertência e multa correspondente a 7% do 
valor mensal contratado 

08 (oito) pontos Advertência e multa correspondente a 8% do 
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valor mensal contratado 

Acima de 08 (oito) pontos 

Advertência, multa correspondente a 10% do 
valor mensal contratado, rescisão do Contrato e 
suspensão para licitar com a Administração por 
02 anos. 
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ANEXO V 
 
 

TERMO DE RECEBIMENTO 
 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA DO 
SUBPROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS  

 
Nome do beneficiário:  
                                 
RG:  
          

CPF:  
 

Estado civil:  
 

Endereço:  
                   
Bairro/Setor:  
 

Cidade:  
 

UF:  
        

 
Pelo presente instrumento, informo a conclusão da execução do projeto de reforma correspondente ao 
orçamento subsidiado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal 
(CODHAB/DF), por meio de sua Diretoria de Assistência Técnica (DIATE).  
 
Data de início das obras: 
 

Data da conclusão das obras: 
 

Empresa executora: 
 

Serviços executados: 
 
 
 
 

Brasília/DF, ______de ______________ de 20___. 
 

 
____________________________ 
Assinatura do Beneficiário 

 
 

 
____________________________ 

Assinatura do Executor do Contrato 
 
 

____________________________ 
Empresa Responsável pelo Projeto Executivo 

(Acompanhamento de obra) 
 

____________________________ 
Empresa Responsável pela Execução da obra 

(Credenciamento 01/2018) 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
CONTRATO Nº __/2018, NOS TERMOS 
DO PADRÃO Nº 03/2002 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO 
DISTRITO FEDERAL, E A EMPRESA 
__________________________, PARA OS 
FINS QUE ESPECIFICA. 
Processo nº. XXXXX 

 
Cláusula Primeira – Das Partes 
 
Pelo presente instrumento, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – 
CODHAB/DF, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, com autorização legislativa de 
criação dada pela Lei nº. 4.020, de 25 de setembro de 2007, estando vinculada à Secretaria de Estado de Gestão do 
Território e Habitação - SEGETH, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 09.335.575/0001-30, com sede no Setor Comercial 
Sul, Quadra-06, Bloco “A”, lotes 13/14, Edifício CODHAB, Brasília/DF, neste ato representado por seu Presidente, 
GILSON PARANHOS, brasileiro, viúvo, portador da cédula de identidade nº 305.776, expedida pela SSP/DF e inscrito 
no CPF sob o nº 119.788.561-72, residente e domiciliado em Brasília-DF, com autorização da Diretoria 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 CODHAB/DF, e a 
__________________________, com sede no _________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 
___________________________, neste ato representado pelo seu Representante Legal, senhor______________________, 
natural de _________________, portador da Cédula de Identidade nº ______________, Inscrito no CPF sob o nº 
______________ residente e domiciliado em __________________________; celebram o presente Contrato, conforme Edital 
de Credenciamento Nº 001/2018, realizado 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 XXXXX – CODHAB resolvem firmar o 
presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
Cláusula Segunda – Do Procedimento 
O presente contrato obedece aos termos do Edital de Credenciamento 001/2018 e seus anexos, anexado ao 
processo administrativo nº. 0392-004464/2017, fundamentada no art. 30 com as demais disposições da Lei nº 
8.666/93. 
 
Cláusula Terceira – Do Objeto 
O contrato tem por objeto o credenciamento de pessoa jurídica, devidamente registrada no CREA ou CAU, para 
prestar serviços em caráter temporário de reformas e pequenos reparos em domicílios, localizados em áreas de 
interesse social, nos termos e condições estabelecidos no Edital de Credenciamento nº. 001/2018 – CODHAB/DF e 
seus cadernos, que o integram e complementam, sempre que houver interesse previamente manifestado pela 
CODHAB, consoante especificam os projetos de serviços de reparos a serem realizados em 
______________________________. 
Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução 
O contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, segundo o disposto da Lei 
nº 8.666/93.  
Cláusula Quinta – Do Valor  
O valor estimado do contrato é de XXXXX procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos 
termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. 
Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 
6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:  
I – Unidade Orçamentária: XXXXX 
II – Programa de Trabalho: XXXXX 
III – Natureza da Despesa: XXXXX 
IV – Fonte de Recursos: XXXXX 
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6.2 O empenho inicial é de ___________________ valor estimativo, conforme Nota de Empenho nº ___________________, 
emitida em ___________________, sob o evento nº ___________________, na modalidade estimativo. 
 
Cláusula Sétima – Do Pagamento 
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito 
Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, 
devidamente atestada pelo Executor do Contrato. 
Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 
O contrato terá vigência desde a sua assinatura até 60 (sessenta) dias.  
Cláusula Nona – Da responsabilidade da CODHAB/DF 
9.1 O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. 
9.2 Caberá à contratante nomear executor e/ou comissão executora do contrato a ser celebrado com a empresa 
credenciada, no prazo de até 10 dias contados da data de assinatura deste, para fiscalização do mesmo. 
9.3 O executor ou comissão executora do contrato, antes do mesmo assumir a obra, deverá ter a posse do processo, 
dos projetos técnicos, do projeto executivo, da planilha orçamentária e das especificações técnicas. 
9.4 A Contratante poderá exigir a apresentação de todos os demais documentos de habilitação cujos prazos de 
validade tenham expirado. Caso a empresa credenciada, ao ser convocada para assinar o contrato, não o faça no 
prazo de 10 (dez) dias úteis contados da convocação, ou não solicite, com justificativa aceita pela CODHAB, dilatação 
do prazo por igual período, decairá do direito de celebrar o ajuste. 
9.5 Fornecer à Contratada, sem ônus para esta, toda a documentação, tal como, os projetos técnicos, o projeto 
executivo, planilha orçamentária e todas as especificações técnicas, para o bom andamento da obra. 
9.6 Os Cadernos de Orientações Técnicas, nos quais constam detalhes para a execução dos serviços para a 
CODHAB, serão disponibilizadas às empresas após a contratação. 
9.7 A Contratante por meio do seu Executor do Contrato deverá emitir Ordem de Serviço específica, e entregar 
conjuntamente o Projeto a ser executado a Contratada. 
9.8 A Contratante deverá garantir por meio do Contrato, prazos definidos para execução dos serviços, permitindo as 
condições necessárias à realização do objeto com qualidade.  
 
9.9 Supervisionar o desenvolvimento dos trabalhos, o que não exime a Contratada de suas responsabilidades sobre 
os mesmos. 
9.10 Credenciar e descredenciar formalmente o pessoal técnico da Contratada junto às suas áreas internas e demais 
entidades ligadas aos serviços contratados. 
9.11 Responsabilizar-se pela gestão técnica e operacional dos serviços, sendo de sua competência a programação, 
fiscalização, supervisão e controle de suas atividades, verificando e atestando os serviços executados. 
9.12 O Executor do contrato, após vistoria deverá emitir Laudo, contendo todos os itens do contrato não cumpridos 
satisfatoriamente. 
9.13 Vencido o prazo estipulado para a conclusão do serviço, caso a CONTRATADA não solicite seu recebimento, o 
Executor do Contrato deverá elaborar relatório informando sobre a situação do serviço e quais as pendências ainda 
existentes para a sua conclusão.  
9.14 Após a ciência da direção da CODHAB, o Executor do Contrato continuará responsável pelo acompanhamento 
dos serviços até o vencimento dos prazos legais, quando então serão aplicadas as multas em conformidade com a 
Lei nº 8.666/93. 
9.15 Por meio do executor ou comissão executora do contrato, fazer o recebimento provisório da obra quando da sua 
conclusão, porém o recebimento definitivo somente após relatório conclusivo do Executor do Contrato. 
9.16 O Recebimento definitivo dos serviços será feito em até 15 dias corridos, a contar da lavratura do Termo de 
Recebimento Provisório, observado o disposto na Lei n° 8.666/93, comprovando-se a adequação ao objeto do 
Contrato. 
Cláusula Décima – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 
A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 
10.1 Até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, 
resultantes da execução do Contrato; 
10.2 Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
 
10.3 Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de 
serviço. 
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10.4 A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 
10.5 A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Credenciamento 
nº.001/2018 CODHAB-DF. 
10.6 A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: até o quinto dia útil do mês subsequente, 
comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato; 
10.7 Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
10.8 Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de 
serviço. 
10.9 A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 
10.10 A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
10.11 A recusa injustificada para a assinatura do Contrato também sujeitará a empresa credenciada às penalidades 
dispostas na Lei Federal nº 8.666/93. 
10.12 A aceitação do serviço pela Contratada implicará na sua concordância com os valores de serviço e prazo de 
execução. 
10.13 A Contratada poderá indicar outra pessoa, na impossibilidade do Responsável Técnico e Responsável Legal, 
para recepção/entrega dos trabalhos, por meio de autorização por escrito de seu representante legal, a qual deverá 
ser encaminhada à CODHAB. 
10.14 Quaisquer alterações ocorridas em informações prestadas pela CONTRATADA à CODHAB, como número de 
telefone e conta corrente, bem como endereço de sua sede ou na Internet, devem ser, imediatamente, comunicadas 
formalmente, para que seja possível a sua atualização no sistema da CODHAB, evitando prejuízos futuros para a 
Contratada. 
10.15 A solicitação de alteração de endereço deve vir acompanhada do Aditivo ao Contrato Social da empresa, 
devidamente registrado na Junta Comercial, quando for o caso.  
10.16 A CONTRATADA pode solicitar alteração, no caso de possuir mais de um representante legal, do nome indicado 
na convocação para prestação de serviços. 
10.17 É obrigação de a Contratada verificar diariamente, as mensagens recebidas via Internet, que é uma das formas 
de comunicação previstas no Edital. 
10.18 A Contratada deve verificar se as informações recebidas são suficientes e compatíveis com o trabalho a ser 
realizado e solicitar à Unidade Demandante a complementação que julgar necessária para prestação do serviço, 
formalmente ou por meio do Executor do Contrato. 
10.19 Zelar para que seus prepostos obedeçam às normas disciplinares e administrativas quando em trânsito pelas 
dependências desta Companhia. 
10.20 Caso seja verificada insuficiência no prazo estipulado, a Contratada pode formalizar pedido de prorrogação, 
com justificativa plausível, para apreciação e decisão da Unidade Demandante da CODHAB, 10 (dez) dias antes do 
encerramento do prazo. 
10.21 A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos técnicos no dia determinado na Ordem de Serviço, sob pena de ser 
notificada oficialmente pelo executor do contrato. 
10.22 Caso a CONTRATADA receba 03 (três) notificações por não ter cumprido o prazo definido na Ordem de Serviço, 
poderá ser aplicada as penalidades cabíveis. Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos 
eventualmente ocasionados por responsabilidade da CODHAB ou do Poder Público, bem como aqueles oriundos de 
caso fortuito e/ou de força maior. 
10.23 Responsabilizar-se técnica, civil e criminalmente pela execução dos serviços e informações produzidas que 
embasem decisões da CODHAB, na forma da legislação em vigor, e apresentar a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART, do CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, do CAU, devidamente 
recolhidos, relativa aos serviços técnicos de sua responsabilidade. 
10.24 Responder exclusivamente quanto à falta de qualidade dos serviços implementados respondendo civil, 
administrativa e criminalmente por qualquer passivo apurado. 
10.25 Organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiência o objeto contratual. 
10.26 Prover com recursos humanos e materiais, necessários à execução dos serviços contratados.  
10.27 Cumprir os prazos ajustados para execução dos serviços, relativos ao objeto contratual. 
10.28 A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, assim como todas as condições de habilitação e participação, exigidas neste credenciamento. 
10.29 Fica vedada a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, da execução do contrato que 
advier do presente credenciamento, sob pena de rescisão contratual. 
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10.30 Comunicar imediatamente a CODHAB, quando da constatação de desconformidades com os projetos, 
documentos, técnicas construtivas, prazos de obra, bem como, quando constatada impossibilidades em desenvolver 
os serviços, ou qualquer interferência que possa prejudicar os prazos de entrega preestabelecidos e os cronogramas 
aprovados.  
10.31 Propor solução aos problemas que possam surgir durante a execução dos serviços. 
10.32 Nenhum pagamento isentará a contratada das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem 
implicará em aceitação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente. 
10.33 Havendo qualquer alteração na composição societária, no quadro permanente de profissionais ou outro motivo 
que justifique, inclusive demonstração de incapacidade de realizar atividades para as quais está habilitada junto a 
CODHAB, a Contratada será reavaliada quanto à sua capacitação técnica, podendo ser descredenciada ou 
considerada não mais habilitada para uma ou mais modalidades de serviços, considerada a sua nova realidade. 
10.34 A ausência ou omissão do acompanhamento dos trabalhos por profissional do quadro técnico da CODHAB não 
eximirá a empresa das responsabilidades previstas no Edital de Credenciamento nº 001/2018. 
Cláusula Décima Primeira – Da Alteração Contratual 
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo na Lei nº 
8.666/93, vedada a modificação do objeto. 
A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no 
Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa 
a celebração de aditamento. 
Cláusula Décima Segunda – Das Penalidades 
O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à 
multa prevista na Justificativa de Inexigibilidade de Licitação, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem 
prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral. 
Cláusula Décima Terceira – Da Dissolução 
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, 
com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.  
Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão 
O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na 
forma prevista no Edital de Credenciamento nº. 001/2018, observado o disposto na Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a 
Contratada às conseqüências determinadas por esse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  
Cláusula Décima Quinta – Dos débitos para com a Fazenda Pública  
Os débitos da Contratada para com o Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), 
decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação 
pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 
Cláusula Décima Sexta – Do Executor 
A CODHAB, por meio de Resolução da Presidência, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as 
atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 
 
Cláusula Décima Sétima - Da Publicação e do Registro 
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa 
Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, 
após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela CODHAB. 
Cláusula Décima Oitava – Do Foro 
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente 
Contrato. 
 

Brasília,      de                      de 2018. 
 
 
 

______________________________________ 
Gilson Paranhos 

Diretor-Presidente  
Companhia de Desenvolvimento Habitacional 

do Distrito Federal (CODHAB) 
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