
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
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº 36/2018, QUE CELEBRAM ENTRE SI A
COMPANHIA  DE  DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  –CODHAB/DF  E  A  APOENA  SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Processo nº 00392.00004662/2018-75

A  COMPANHIA  HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  –  CODHAB,  empresa  pública,  dotada  depersonalidade jurídica de direito privado, com autorização legisla va de criação pela Lei 4.020, de 25de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estandovinculada à Secretaria  de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal-SEGETH,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.335.575/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra-06, Bloco“A”, Lote 13/14 6º Andar Edi cio Sede, Brasília/DF, neste ato representado por seu Presidente, GILSONJOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA, 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 em Brasília-DF, com autorização da Diretoria Execu va da CODHAB/DF, com delegação de competência previstanas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal(Decreto nº 32.598/2010) doravante denominada simplesmente CODHAB/DF, e a empresa APOENASOLUÇÕES  AMBIENTAIS  LTDA,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº.  10.448.104/0001-17  com  sede  emCondomínio Estância Jardim Botânico, Conjunto C, Lote 01, CEP: 71.680-365 - BRASILIA/DF,  telefonenº (61) 3343-2743/3242-0756, neste ato representada por seu Sócio Administrador, JOÃO VICTOR DE
QUEIROZ  MAGALHÃES,  residente  e  domiciliado   nesta  Capital,  brasileiro,  engenheiro  ambiental(CREA/DF 14.338/D), solteiro, portador da cédula de iden dade 2.025.424 - SSP/DF e inscrito no CPFsob o nº 901.134.111-20 doravante denominada simplesmente CONTRATADA, conforme Dispensa de
Licitação, realizada de acordo com a Lei nº. 13.303/2016, à qual se sujeitam as partes contratantestendo  em  vista  o  constante  do  Processo  Administra vo  nº  00392.00004662/2018-75–  CODHAB
resolvem firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos do Projeto Básico, da proposta comercial da empresa, e dostermos do presente contrato, com fulcro nas disposições con das no inciso II, do art. 29 da Lei nº
13.303/2016 e demais disposições legais vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para a elaboração do Plano de Controle Ambiental -PCA, paradar início ao Licenciamento Ambiental Simplificado, do Conjunto Linear Santa Luzia (Estrutural) – 1ª -

SEI/GDF - 7894769 - Contrato https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 de 14 15/05/2018 10:07



Etapa.

Parágrafo Primeiro : Descrição Detalhada Dos Serviços  (Conforme Anexo 1 Do Termo De Referência)
“Empreendimento enquadrado como Licenciamento Ambiental Simplificado, nos termos do Art. 289 daLei Orgânica do DF”.

Conforme Instrução Norma va IBRAM n° 45 de 2008, o Plano de Controle Ambiental – PCA é oestudo que detalha todas as medidas mi gadoras e os sistemas de controle ambiental capazes
de prevenir e/ou controlar os impactos ambientais decorrentes da instalação e da operação doempreendimento, bem como corrigir as não conformidades existentes.

1. 

O  PCA  do  empreendimento  em  questão  deverá  ser  produzido  com  base  no  diagnós co  eiden ficação  dos  impactos  ambientais  apresentados  no  EIA/RIMA  da  Vila  estrutural.  Asinformações existentes no EIA devem ser adequadas e redimensionadas à área do parcelamento
em questão. Este PCA também poderá levar em consideração as informações constantes em
outros estudos ambientais constantes no processo de licenciamento do empreendimento.

2. 

Um PCA tem como obje vo principal  o  acompanhamento,  o monitoramento,  a avaliação,  o
controle  e  a  mi gação  dos  impactos,  para  a  fase  de  licença  de  instalação  de  umempreendimento. Assim sendo, um PCA deverá incluir e ressaltar todas as ações que visam
mi gar os danos diagnos cados oriundos da implantação e consolidação do parcelamento.

3. 

O  PCA  deve  ser  apresentado  de  forma  obje va  e  ilustrado  por  meio  de  mapas,  imagens,gráficos, tabelas, esquemas e demais técnicas de comunicação visual, não devendo exis r textoprolixo, genérico e que não agrega nada a análise do parcelamento.
4. 

Assim, a elaboração e apresentação do PCA deve ser obje va e sinté ca, como também deveseguir a legislação e norma zação ambiental vigente.5. 

Recomenda-se que o PCA não ultrapasse 100 páginas e que conteúdos que somente servem depano de fundo para a análise sejam inseridos como apêndice no estudo.6. 

Parágrafo Segundo: Estrutura do PCA
O PCA deverá ser elaborado por equipe mul disciplinar composta por técnicos habilitados em seus
respec vos órgãos de classe além de estar devidamente cadastrados no Cadastro Técnico Federal e nocadastro  deste  Ins tuto,  devendo  conter  o  nome  completo  dos  profissionais,  suas  respec vasformações acadêmicas, seus números de registro nos respec vos conselhos de classe e a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) de cada profissional. A responsabilidade técnica dos profissionais, noque  diz  respeito  aos  dados  e  às  informações  não  cessa  na  entrega  do  produto  final,  conformelegislação em vigor.
A Equipe Técnica necessária para o desenvolvimento dos trabalhos deve ser cons tuída, no mínimo,dos seguintes profissionais:

Coordenador  com  nível  superior  (com  experiência  comprovada  em  estudos  ou  projetos
relacionados a regularização ambiental  de parcelamentos de solo  com finalidade urbana ouSetores Habitacionais);
Engenheiro  Civil  com  nível  superior  (com  experiência  comprovada  em  estudos  ou  projetosrelacionados a regularização ambiental  de parcelamentos de solo  com finalidade urbana ouSetores Habitacionais);
Engenheiro Florestal (com experiência em estudos ambientais);
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Geólogo (Com experiência em Estudos Ambientais e Programas de Monitoramento);
Engenheiro Ambiental (com experiência em Programas de Monitoramento);
Biólogo (com experiência em Estudos Ambientais).
Todos os profissionais deverão possuir curso superior completo, recomendando-se experiência
comprovada na elaboração de estudos ambientais. O coordenador deverá possuir experiênciana coordenação de estudos ambientais.

O  trabalho  deve  ter  a  par cipação  de  todos  os  profissionais  listados  e  determinado  profissionalsomente poderá ser subs tuído por outro profissional de experiência equivalente ou superior, desde
que aprovado pela Equipe Técnica de Recebimento e Avaliação dos produtos.
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
O PCA deverá considerar como área de abrangência a Área de Influência Direta – AID e a Área deInfluência Indireta – AII. Devem ser considerados AID a área do parcelamento e as áreas adjacentesimpactados  diretamente  pelo  parcelamento  e  AII  a  Bacia  Hidrográfica  em  que  o  referido
empreendimento encontra-se inserido, neste caso a sub-bacia do Córrego Pau de Caixeta.
IMPACTOS AMBIENTAIS DA IMPLANTAÇÃO DO PARCELAMENTO
Escrever, de forma obje va, e com base no Estudo de Impacto Ambiental e outros estudos, quais asa vidades desenvolvidas,  os aspectos afetados e os  impactos  ambientais  gerados (consequências)
durante o processo de implantação do parcelamento. A equipe de consultoria deve ater-se aos fatores
bió cos e sicos e sociais, devendo ser descrito os fatores sociais e econômicos, as caracterís cas etamanho de área da vegetação a ser suprimida 9se houver), impactos decorrentes do uso e ocupaçãodo solo pelo parcelamento.
Para a supressão vegetal o interessado deverá apresentar o inventário Florestal/plano de supressão davegetação em documento específico, com base no Termo de Referência expedido pela Gerência deGestão Florestal - GEFLO/SUGAP.
POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS DA OPERAÇÃO DO PARCELAMENTO
De forma a embasar a proposição de medidas mi gadoras, deve-se descrever, de forma obje va ecom base no Estudo de Impacto Ambiental do Setor Habitacional Tororó e outros estudos, quais os
aspectos  e  potenciais  impactos  ambientais  do  parcelamento e  que con nuarão exis ndo em suaoperação, caso não seja tomada nenhuma medida mi gadora.
A equipe de consultoria deve ater-se somente aos fatores bió cos e abió cos, com foco principal nosimpactos ambientais relacionados a:

Sistemas  de  saneamento  básico,  a  saber,  abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário,manejo de águas pluviais e limpeza e resíduos sólidos urbanos.
Potenciais impactos rela vos ao funcionamento do parcelamento, como emissão de poluentesatmosféricos, poluição visual e poluição sonora.
Descrição  dos  aspectos  e  impactos  do  parcelamento  no  ciclo  da  água,  bem  como  outrosimpactos consequentes da alteração hidrológica do condomínio na sub-bacia.
Deve ser iden ficado se o corpo hídrico da área contribuinte do parcelamento está ou será
impactado  com  a  implantação  do  sistema  de  manejo  das  águas  pluviais  drenagem  doparcelamento, devendo ser iden ficado como o corpo hídrico será impactado.
Deve ser previsto para o parcelamento área a ser u lizada para bacia de detenção de águaspluviais provenientes das áreas de contribuição à montante.
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MEDIDAS MITIGADORAS E PROGRAMAS DE AÇÃO
1. Devem ser listadas todas as medidas mi gadoras já executadas e as que serão implementadas, deforma a reduzir a magnitude dos impactos decorrentes da implantação e operação do parcelamento.
Também  devem  ser  iden ficadas  as  infraestruturas  implantadas  e  que  serão  propostas  para  ami gação  do  impacto  decorrente  do  processo  de  urbanização  e  impermeabilização  do  solo  doparcelamento.
2.  As  medidas  mi gadoras  podem vir  organizadas em forma de lista  e  devem ser  vinculadas  aosimpactos  ambientais  diretamente  mi gados.  Após  esse  detalhamento,  deve  ser  iden ficado  qualprograma de ação responsável pela implementação de cada medida mi gadora. 
3. Esses programas de ação devem informar como os impactos ambientais serão reduzidos, qual a
metodologia de execução do programa, bem como o cronograma de implantação e acompanhamento.Por fim, caso seja necessário algum po de monitoramento, devem ser explicados o por que de semonitorar,  como  este  monitoramento  vai  conseguir  mi gar  os  impactos,  qual  a  metodologia  demonitoramento, o cronograma de execução e acompanhamento.
4. Importante ter em mente que programas de monitoramento propostos devem estar vinculadosexclusivamente com impactos que podem ser mi gados no próprio parcelamento, assim, não deve serproposto monitoramento para áreas que não sejam afetados significa vamente pelo parcelamento.
5. Todos os programas de ação deverão ser amplamente discu dos entre a equipe de consultoriaambiental e o empreendedor responsável pela execução, de forma que sejam propostos programas de
ação com eficácia comprovada, financeiramente viáveis e que o empreendedor se comprometa comsua implementação. Assim, os programas não devem focar na sofis cação e sim na simplicidade dasações de forma a tornar sua execução fac vel com a realidade econômica do parcelamento.
6. Os programas incorporados neste Termo de Referência têm suas diretrizes descritas abaixo, paraque sirvam como referência para a elaboração e execução do PCA:
6.1. Assegurar que todos os programas ambientais sejam desenvolvidos com estrita observância àlegislação  federal  e  distrital,  e  realizados  nos  prazos  estabelecidos  e  de  acordo  com  condiçõesestabelecidas  para  obtenção  de  licenças  necessárias  junto  aos  órgãos  de  fiscalização  e  controleambiental;
6.2. Estabelecer procedimentos e mecanismos para a coordenação e ar culação adequada das ações
ambientais a cargo de cada agente interveniente nas respec vas fases do empreendimento;
6.3. Estabelecer mecanismos de Supervisão Ambiental de Obras e dos Programas;
6.4. Estabelecer procedimentos e instrumentos necessários para o monitoramento e gerenciamento
nas fases de implantação e operação, com foco na melhoria con nua (plan-do-check-act);
6.5.  Promover  o  atendimento  das  condicionantes  ambientais  determinadas  no  licenciamento
ambiental, de acordo com os preceitos técnicos adequados;
Programa de Controle de Ruídos, Emissões Atmosféricas e temperaturas urbanas
Obje vo:  manter  os  níveis  de  ruído  e  emissões  atmosféricas  dentro  do  previsto  na  legislaçãoespecífica  (Lei  Distrital  4.092  de  2008  e  Resolução  CONAMA  03/1990),  bem  como  estabelecer
mecanismos  de  mi gação  do  aumento  da  temperatura  ocasionado  pela  urbanização  eimpermeabilização do solo.

Elaborar  diretrizes  e  regras  de  convivência  condominial,  bem  como  propor  a vidades  de
conscien zação com vistas à redução ou mi gação de ruídos e emissões atmosféricas;
Estabelecer horários específicos para ocorrência de obras;
Estabelecer regras prá cas para manutenção de canteiros de obra, como vistas a redução do
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ruído e emissões atmosféricas.
Elaborar e executar projeto de arborização de todas as vias do condomínio, de forma a servir debarreira para a poluição atmosférica e redução dos gradientes de temperatura.

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e da Construção Civil
Obje vos: Apresentar os procedimentos para o gerenciamento dos resíduos sólidos e da construção
civil  a  serem gerados  na  fase  de implantação e  operação do  condomínio,  abrangendo a vidadesrelacionadas  à  coleta,  segregação,  armazenamento,  transporte,  reciclagem  e  disposição  final  dosresíduos, permi ndo a iden ficação de ações corre vas;

Elaborar o Plano de implantação da coleta sele va. Caso já tenha sido implantada, descrever eestabelecer procedimentos operacionais para melhoria con nua da coleta sele va, incluindo
neste item as ações de educação ambiental;
A  gestão  dos  resíduos  deverá  ser  baseada  nos  princípios  da  prevenção  da  poluição,  namaximização da reu lização e na reciclagem e apropriada disposição final.

Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e Recuperação de Áreas Degradadas
Obje vo:  Iden ficar as áreas com solo exposto e as áreas susce veis à erosão em decorrência daimplantação e funcionamento do parcelamento, indicando os procedimentos a serem executados paraa revegetação das  áreas  de solo  exposto  e  para  a  recuperação de áreas  com processos  erosivos
instalados ou que podem vir a sofrer deste problema.

Apresentar  o Plano de recuperação das  área sdegradadas em decorrência da realocação dapopulação que ocupou a Área de Relevante Interesse Ecológico da Estrutural
Apresentar um sistema de acompanhamento e controle do processo erosivo, iden ficando áreassusce veis à erosão, bem como a iden ficação e mi gação das erosões já existentes na área do
empreendimento, procedendo à sua recuperação, se houver.
Apresentar  as  medidas  de  revegetação  de  áreas  alteradas  decorrentes  da  implantação  doparcelamento, criando condições favoráveis à sua revegetação.

Programa de Educação Ambiental
Obje vos:  apresentar  um  programa  de  educação  ambiental  que  auxilie  o  empreendimento  naconscien zação, sensibilização e ensino de ro nas e prá cas sustentáveis que devem fazer parte dodia  a  dia  da  população  residente  do  parcelamento,  auxiliando  inclusive  a  execução  dos  outros
programas deste PCA.

O Programa de Educação Ambiental é objeto de manifestação e emissão de Termo de Referênciaespecífico e consequente aprovação pela Coordenação de Educação Ambiental e  Difusão de
Tecnologias – CODEA/SUPEM/IBRAM, conforme preconiza a Instrução Norma va n° 58/2013 -IBRAM.
Todos os programas citados anteriormente deverão ser integrados, no que couber, no programade educação ambiental.

Unificação das a vidades de monitoramento e verificação das potenciais causas de impacto ambiental
Criar um procedimento de verificação do po checklist, a ser executado pelo condomínio, para omonitoramento dos disposi vos de controle dos impactos existentes e das potenciais causasgeradoras de impacto ambiental na área de influência direta do condomínio.
Estabelecer  procedimentos  padrões  a  serem  executados  pelo  condomínio  quando  da
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iden ficação de causas geradoras de impacto ambiental ou não conformidade nos disposi vosde controle ambiental existentes (fossas, bacias de detenção, trincheiras, pavimentos, locais de
plan o de mudas, entre outros).
O  condomínio  deverá  manter  original  dos  documentos  u lizados  nos  procedimentosupracitados na administração do condomínio para comprovação.

Este Termo não esgota a possibilidade de abordagens acerca da mi gação dos impactos causados pelo
empreendimento  servindo  apenas  como  um  norteador.  Os  demais  programas,  obje vos,metodologias ou afins que não foram contemplados neste contrato poderão ser iden ficados pela
empresa contratada, desde que não comprometam a execução do contrato e que seja devidamentejus ficada a sua per nência para análise e providências da CODHAB. É importante ressaltar que a
abordagem dos produtos deverá ser embasada na legislação e norma zação vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO
O contrato será executado de forma indireta, em regime de empreitada por preço GLOBAL, segundo o
disposto nos ar gos 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
O valor total do presente contrato é de R$ 48.470,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e setenta
reais).

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: 28209
II – Programa de Trabalho: 15.127.6208.4011.0003
III – Natureza da Despesa: 33.90.39
IV – Fonte de Recursos: 220
O empenho é de R$ 48.470,00 (Quarenta e oito mil quatrocentos e detenta reais) conforme Nota deEmpenho nº 2018NE00340, emi da em 08/05/2018, sob o evento nº 400091, na modalidade global.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
O  pagamento  será  efetuado,  de  acordo  com  as  Normas  de  Planejamento,  Orçamento,  Finanças,
Patrimônio  e  Contabilidade  do  Distrito  Federal,  mediante  aprovação  dos  serviços  contratados  e
apresentação de Nota Fiscal e das cer dões de regularidade fiscal, previdenciária e de idoneidade, deacordo com Cronograma sico-financeiro aprovado pelo Fiscal do contrato, liquidada em até 30(trinta)dias  de  sua  apresentação,  devidamente  atestado  pelo  fiscal  do  Contrato,  bem como mediante  aapresentação de cer dões de regularidade fiscal e trabalhista, por meio de crédito em conta corrente,em nome da CONTRATADA, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.
A CODHAB efetuará os pagamentos mediante apresentação da seguinte documentação:
I – Cer dão Nega va de Débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedidapela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (Anexo  XI  da  Portaria  Conjunta  PGFN/RFB  nº  3,  de
02/05/2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;
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II – Cer ficado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pelaCEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
III – Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
IV – Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas  CNDT ou Cer dão Posi va com efeitos de nega va (emwww.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitosinadimplidos perante a Jus ça do Trabalho;
V – Cer dão Nega va de Débitos Rela vos aos Tributos Federais;
VI - Ou, as Cer dões posi vas com efeitos posi vos na impossibilidade de apresentação das cer dões
nega vas, citadas nos itens I a IV, desde que exigida a regularização da situação de acordo com ositens  "d" e "f" da Decisão nº 6118/2017 do TCDF (4729710);

Só será efetuado o pagamento dos serviços realmente executados e comprovados, os quaisdevem  estar  devidamente  especificados  quan ta vamente  e  qualita vamente,  não  sendoadmissível  o pagamento de valores calculados com base em percentuais  incidentes  sobre  o
custo total do serviço.

1. 

A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho,números do Banco, Agência e Conta Corrente do fornecedor, descrição do objeto fornecido.2. 

A  fatura/nota  fiscal  deverá  ser  encaminhada  e  acompanhada  de  carta  endereçada  àCODHAB/DF, Órgão responsável pela liberação do atestado de execução dos serviços.3. 

Os  documentos  de  cobrança  rejeitados  por  erro  ou  incorreção  no  preenchimento,  serãoformalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis contados dadata de sua apresentação.
4. 

Os documentos de cobrança, escoimados das causas que mo varam a rejeição,  deverão serreapresentados no prazo máximo de 02(dois) dias úteis.5. 

Havendo rejeição da nota fiscal/fatura, mo vada por erro ou incorreção, o prazo de pagamentopassará a ser contabilizado a par r da data de sua reapresentação.6. 

A CODHAB/DF não autorizará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada amulta que porventura lhe tenha sido aplicada ou ainda, enquanto não tenha sido indenizado o
dano provocado.

7. 

Nestas hipóteses a CODHAB/DF  efetuará a retenção/desconto do valor da multa na seguinte
ordem: 1) no valor da garan a depositada; 2) no valor das parcelas devidas à Contratada; e 3)mediante procedimento administra vo ou judicial de execução.

8. 

Passados 30(trinta) dias sem o devido pagamento por parte da administração, a parcela devidaserá  atualizada  monetariamente,  desde  o  vencimento  da  obrigação  até  a  data  do  efe vopagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA.
9. 

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

10. 

Caso haja multa por inadimplemento contratual, a mesma será descontada do valor total do
respec vo contrato.

11. 

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

12. 
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 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito emconta corrente, no Banco de Brasília S/A – BRB.13. 

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

14. 

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

15. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS
O PRAZO  DE EXECUÇÃO:  O  prazo  de  elaboração dos  produtos  será  de  60  (sessenta)  diasCorridos, contados a par r da emissão da Ordem de Serviço por esta Companhia.1. 

O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL é de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a par r
da data de publicação do extrato do contratual na Imprensa Oficial do Distrito Federal.

2. 

Não estão incluídos  no prazo de execução dos serviços:  os  prazos de avaliação pela equipetécnica de acompanhamento, os prazos para eventuais correções, e os prazos para reavaliação,bem como os prazos de análises e apreciação por órgãos externos.
3. 

O prazo para execução dos serviços poderá ser no ficado mediante aprovação do Diretor deRegularização desta Companhia, desde que não implique na alteração de vigência contratual.4. 

A equipe técnica da contratante, representada pelo fiscal do contrato terá 05 (cinco) dias úteispara análise.5. 

O  fiscal  do  contrato  concederá  à  Contratada  05  (cinco)  dia  úteis  não  recorrentes  após  orecebimento para correções. Qualquer correção necessária além desse prazo será considerada
atraso de entrega do produto, sujeito a multa contratual.

6. 

A Equipe Técnica da Contratante, representada pelo fiscal do contrato terá 05 (cinco) dias úteispara análise.7. 

O fiscal do contrato concederá a Contratada 05 (cinco) dias corridos não recorrentes após orecebimento para correções.8. 

Qualquer correção necessária além desse prazo será considerada atraso de entrega do produto,sujeito a multa contratual.9. 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:

Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;1. 
Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de deus empregados, das normas disciplinaresdeterminadas pela Administração;2. 

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

3. 

Fornecer  todos  os  materiais  e  equipamentos  necessários  para  que  sejam  executados  osserviços;4. 

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão atender aos padrões de mercado5. 
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e deverão sa sfazer as especificag6es e recomendações constantes no Termo de Referência;
Fica reservado a Contratante o direito de rejeitar os materiais que não sa sfizerem aos padrõesexigidos nas especificag6es constantes no Termo de Referência;6. 

A Contratada não deverá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, semprévio consen mento por escrito da Contratante;
7. 

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

8. 

Comunicar imediatamente a Contratante qualquer fato extraordin6rio ou anormal que ocorradurante a vigência do contrato, para adoção das medidas cabíveis;9. 

A Contratada deverá respeitar, em todos os seus termos, os projetos enviados/entregues pelaContratante;10. 

Qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize a realizag3o dos serviços deverá ser
informada imediatamente a Contratante;

11. 

É obrigação da Contratada entregar diretamente as pranchas ao setor solicitante, nos termos e
prazos descritos nesse Termo;

12. 

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade comas obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nadispensa de licitação.
13. 

CLÁUSULA NONA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
1.  Emi r Nota de Empenho em favor da contratada;
2.  Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados à contratada;
3.  Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir compromissos, dentro dasnormas e condições estabelecidas neste Termo.
4.  Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados a contratada mediante apresentação daNota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal e das cer dões de regularidade fiscal (GDF, UNIAO, FGTS,
INSS e TST);
5.  Acompanhar e fiscalizar a entrega do(s) objeto(s);
6.  Rejeitar no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas
pelo fornecedor;
7.  Será  de  inteira  responsabilidade  do  Contratante  o  conteúdo  do  arquivo  digital  a  ser
enviado/entregue a Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS
O Plano de Controle Ambiental-PCA deverá ser elaborado segundo Anexo 1, do Termo de Referênciaelaborado pelo Ins tuto Brasília Ambiental -IBRAM que deverá ser u lizado na elaboração do estudo.A Contratada poderá ainda, ser requisitada a realizar  complementações e ajustes em atendimento aeventuais solicitações do órgão ambiental.
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Parágrafo Primeiro: Forma de Apresentação do Produto
O produto deve ser escrito em Iíngua portuguesa e entregue para análise em meio analógico eem meio digital. Após a aprovação do estudo deverão ser encaminhadas vias originais impressas
e em meio digital.
Aqualidade  deverá   ser  laserprint  ou  similar,  em papel  formato A4,  conforme  a  AssociaçãoBrasileira de Normas Técnicas (ABNT).
O produto também deve ser fornecido em CD ou DVD em arquivo de texto PDF e DOC. Asfiguras e/ou ilustrações, gráficos e tabelas devem estar incorporadas aos arquivos do Word por
inserção de arquivos em formato *.WMF ou *.JPEG, no formato A4 ou A3.
Os  mapas e  plantas  deverão ser  apresentados  sobre  base  e  malha  SIRGAS  2000,em escalacompa vel.
No CD Rom deverá haver e queta indica va dos documentos nele con dos. Os arquivos nãopoderão ser entregues de forma compactada.
Os mapas deverão ser elaborados de acordo com normas e padrões da Cartografia Brasileira. Otrabalho  com  os  mapas  impressos  deve  ser  entregue  em arquivo  digital,  com o  layout  daapresentação do programa ArcMap versão 9.0 ou superior e no formato PDF.
Todos os dados digitais devem ser organizados em sistema de informações geográficas (SIG) Osarquivos de dados geográficos devem ser apresentados em formato shapefile (vetores), geo ff(imagens de satélite) ou grid (super cies de dados),organizados em arquivo de apresentação(.MXD) do programa ArcMap versio 9.0 ou superior.
A empresa de consultoria tem liberdade para propor uma estrutura mais didá ca possível paraseus programas, no entanto, é recomendado que seja estruturado e redigido de forma obje va,com foco na fácil localização das informações relevantes, evitando-se a prolixidade na redação.

Parágrafo Segundo: Forma de Entrega do Produto
O PCA deverá ser apresentado da seguinte forma:

Para a análise o PCA deve ser entregue somente em mídia digital anexa a carta de entrega doestudo.
Após correção e aprovação pelo IBRAM o PCA deve ser entregue em uma via em meio impresso,em frente e verso, de acordo com o padrão da ABNT de Monografias e uma via em meio digital,em PDF, gravado em mídia po CD-R/ DVD-R.
Os arquivos originais de mapas, figuras e croquis, do po *.DWG, *.APR, *.JPG, *.WMF e outros,deverão estar organizados em pastas separadas da mídia digital;
O  sistema de  elaboração  dos  mapas  deverá  ser  integrante  de  um  Sistema de  Informações
Geográficas  (SIG).  Os  projetos  em programa SIG deverão ser  compostos por  temas básicos:
malha urbana, viária, hidrografia e curvas de nível. O “layout” deverá ter, no mínimo: tema,tulo, legenda, indicação da direção Norte, nome da contratante e contratada, escalas gráficas enuméricas e logomarcas.
Não  serão  considerados  e  aceitos  produtos  em  discordância  com  o  TR  do  PCA,  conforme
INSTRUÇÃO IBRAM N°114/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Os  contratos  somente  poderão  ser  alterados  por  acordo  entre  as  partes,  vedando-se  ajuste  que
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resulte em violação da obrigação de licitar,  de  acordo com a Lei  n°  13.303/2016,  incluindo nestacondição casos como prorrogação de prazo.
Parágrafo Único – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou
penalização  financeira,  prevista  no  Contrato,  bem  como  o  empenho  de  dotações  orçamentárias,suplementar, até o limite do respec vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA  SEGUNDA – DAS PENALIDADES E MULTAS
Com fundamento nos ar gos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pelo descumprimento de quaisquer cláusulasou condições  do  presente  contrato,  serão  aplicadas  as  penalidades  estabelecidas  no  Decreto  no.26.851/2006, pelo Decreto nº 27.993/06, pelo Decreto nº 27.069/06 e demais alterações posteriores,
no caso de atraso injus ficado na execução, bem como a inexecução parcial ou total do Contrato,sujeitará  a  CONTRATADA  à  multa  prevista  nesta  cláusula,  descontada  a  garan a  oferecida  oujudicialmente, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal, assegurada a prévia e ampla defesa.
Com fundamento nos ar gos 82 e 83, da Lei n9. 13.303/2016 (estatuto das estatais), a Contratadaficar6 sujeita is seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - Multa nos seguintes percentuais:

0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execuçãodos serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%,
que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material  ouexecução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente
à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atrasoultrapassar 30 (trinta) dias;
5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega,sem prejuízo da aplicação dos percentuais previstos nas alíneas “a” e “b”;
15% (quinze  por  cento)  em caso de recusa injus ficada em assinar  o  contrato  ou re rar  o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Contratante, recusa parcial ou totalna entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato, calculado sobrea parte inadimplente;
20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula docontrato, exceto prazo de entrega.

III  -  Suspensão  temporária  de  par cipação  em  licitação,  e  impedimento  de  contratar  com  a
CODHAB/DF, no prazo máximo de até 02 (dois) anos;
As sanções previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada adefesa prévia da futura CONTRATADA, no respec vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
Para a avaliação,  acompanhamento e recebimento do produto especificado neste Termo deReferência, será designado um fiscal do contrato.1. 

A  contratada  deverá  estar  presente  em  toda  reunião  técnica  em  que  For  convocada  paradiscussão do trabalho, sejam reuniões com a contratante e/ou com órgão ambiental.2. 
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A contratada é responsável pela qualidade técnica do trabalho e consequente aprovação doestudo pelo órgão ambiental, devendo atender às solicitações deste quando necessário.3. 

O Produto será avaliado buscando verificar se os obje vos definidos foram alcançados e se
todas as a vidades previstas foram realizadas com sucesso. Além desses aspectos, o produtotambém  será  avaliado  quanto  ao  conteúdo,  atendimento  sa sfatório  para  o  alcance  dosobje vos previstos; quanto a forma de apresentação, se atendeu as especificações e exigências
técnicas estabelecidas; e quanto ao prazo, se foi cumprido o prazo acordado e as dificuldades naexecução das a vidades.

4. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA
1. A garan a para a execução do contrato será prestada na forma de uma das seguintes garan as,conforme previsão constante do Edital:
 I - caução em dinheiro;
 II - seguro-garan a; ou,
III - fiança bancária.
 2. Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá efetuar depósito em conta corrente daCompanhia,  mediante  dados  bancários  fornecidos  pela  Gerência  de  Execução  Orçamentária  e
Financeira – GEOFI.
3. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garan a acima, no percentual de até 5%
(cinco por cento) do valor do contrato (art. 70, Lei n.º 13.303/2016), a ser definido pelo fiscal docontrato.
4.  A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a par r da data da assinatura do contrato
firmado, para efe var a prestação da garan a e apresentar o comprovante respec vo.
Parágrafo  Único  –  A  garan a  ora  prestada  pela  CONTRATADA será  liberada  ou  res tuída  após  orecebimento defini vo do objeto do contrato. Quando em dinheiro, será atualizada monetariamente,na forma da lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DISSOLUÇÃO DO CONTRATO
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando para tanto manifestação escrita de uma
das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,  sem interrupção do curso normal daexecução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses autorizadas pelos ar gos78  e  79  da  Lei  no.  8.666/1993,  jus ficando  o  mo vo  e  assegurado  à  CONTRATADA  o  direito  aocontraditório e à ampla defesa, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências determinadas peloar go 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas neste contrato.
Parágrafo Único  – O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação
judicial ou extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA, direito à indenização de qualquer espécie, nos
casos previstos nos Ar gos 77 e 78, Incisos I a XVII da Lei no. 8.666/1993, observadas as disposiçõesdo §2º do Ar go 79 da mesma lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CODHAB/DF
A CONTRATADA reconhece os direitos da CODHAB em caso de rescisão administra va prevista noar go 77, da Lei no. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS
Fica estabelecido o Foro da Circunscrição de Brasília/DF, do TJDFT, para dirimir eventuais dúvidas ouconflitos advindos do contrato.
Os  casos  omissos  serão  resolvidos  no  âmbito  da  Lei  nº  13.303/2016,  e,  no  que  couber,  na  Lei
8.666/1993.
O presente Contrato foi elaborado segundo Termo de Referência e Anexo I (7343214) constante ao
Processo  nº  00392.00004662/2018-75  –  CODHAB,  o  qual  integra  o  presente  instrumentoindependente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO
A eficácia do Contrato fica condicionada à  publicação resumida do instrumento pela CODHAB, naImprensa Oficial, sob a responsabilidade da CONTRATANTE.

Havendo  irregularidades  neste  instrumento,  entre  em  contato  com  a  Ouvidoria  de  Combate  àCorrupção, pelo telefone 0800-6449060 (Decreto distrital nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012).
(Parecer nº 330/2014-PROCAD/PGDF).      

P/ CODHAB/DF:

GILSON PARANHOS
Diretor Presidente

P/ CONTRATADA:               
JOÃO VICTOR DE QUEIROZ MAGALHÃES

Sócio Diretor
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