
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  Nº  016/2018,   QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM  A  COMPANHIA  DEDESENVOLVIMENTO  HABITACIONAL  DODISTRITO  FEDERAL,  E  A  ITP  INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFISLTDA-ME PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.
Processo nº 0392.003.184/2017

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES
A  COMPANHIA  HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  –  CODHAB,  empresa  pública,  dotada  depersonalidade jurídica de direito privado, com autorização legisla va de criação dada 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-SEGETH, inscrita no CNPJ/MF sob onº. 09.335.575/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra-06, Bloco “A”, Lotes 13/14, 5º e 6ºandar,  Edi cio  da  CODHAB,  Brasília/DF,  neste  ato  representado  por  seu  Presidente,  GILSON  JOSÉPARANHOS DE PAULA E SILVA, brasileiro, viúvo, portador da cédula de iden dade nº 305.776, expedidapela  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 prevista nas Normasde  Planejamento,  Orçamento,  Finanças,  Patrimônio  e  Contabilidade  do  Distrito  Federal  (Decreto  no.32.598/2010)  doravante  denominada  simplesmente  CODHAB/DF,  e  a  empresa  ITP  INDÚSTRIA,
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  DE  TUBOS  &  PERFIS  LTDA-  ME  ,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº.09.176.584/0001-25  com  sede  na  Rua  87  Nº  228   ,  Bairro  Conjunto  Jereissa  Pacatuba  –  CE,   CEP
61.800-000,  Telefone:  (85)  3459-6000,  neste  ato  representada  por  seu  Sócio  Proprietário,FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA,  brasileiro, portador da cédula de iden dade 2004010278781, expedidapela SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 805.178.548-72, residente e domiciliado na Rua Elizeu Uchoa Becco75, Bairro Edson Queiroz, CEP 60.810-270  doravante denominada simplesmente CONTRATADA, conforme
Edital de Licitação MODALIDADE  PREGÃO ELETRÔNICO  Nº.25/2017, realizada de acordo com a Lei nº.10.520/02 e  13.303/2016,  à  qual  se  sujeitam as  partes  contratantes  tendo em vista  o  constante  doProcesso Administra vo nº 0392.003.184/2017 – 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  Pregão  Eletrônico  nº  025/2017,  da  Proposta
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Comercial  e da Lei nº 13.303, de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO
O Contrato tem por objeto o fornecimento de containers-escritórios, consoante especifica o Edital do
Pregão nº 025/2017, Termo de Referência e a Proposta Comercial,  que passam a integrar o presenteTermo.

                                GRUPO
ITEM DESCRIÇÃO QUANT.
ITEM I CONTAINER – TIPO I 2 UNIDADES
ITEM II CONTAINER – TIPO II 8 UNIDADES

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. O presente Contrato será executado de forma  indireta, sob o regime de empreitada por preço global,segundo o disposto na Lei 13.303/2016, e no que couber, arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.

4.1.2. Os containers deverão ser entregues, conforme cronograma na tabela abaixo, ao responsávelpelo  acompanhamento  e  fiscalização  do  contrato  para  efeito  de  verificação  de  especificações
constantes neste Termo de Referencia e seus anexos.

QUANTIDADE (Unidade) OBJETO (TIPO) PRAZO
(Dias Corridos)

01 ESCRITÓRIO-CONTAINER TIPO I 30 DIAS
01 ESCRITÓRIO-CONTAINER TIPO I 30 DIAS02 ESCRITÓRIO-CONTAINER TIPO II
03 ESCRITÓRIO-CONTAINER TIPO II 30 DIAS
03 ESCRITÓRIO-CONTAINER TIPO II 30 DIAS

            OBS.: Os Prazos deverão contar a par r da emissão da ordem de serviço.

A entrega do objeto será autorizada por meio de Ordem de Serviço emi da pelo executor do contrato.Será inicialmente emi da Ordem de Serviço  para a execução de uma unidade do objeto contratado.Somente após o devido recebimento e aceite do mesmo, poderá ser emi do novas Ordens de Serviçocom o quan ta vo restante, conforme Termo de Referência e Edital.
O  objeto  poderá  ser  rejeitado,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo  com  o  projeto  eespecificações constantes no Termo de Referência, bem como neste Contrato. A recusa total do objeto
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poderá  resultar  em  rescisão  contratual  sem  quaisquer  prejuízos  a  serem  ressarcidos  por  parte  daContratante.
Na hipótese de recusa e necessária subs tuição ou correções no objeto, a Contratada deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados apar r da comunicação da recusa por escrito, sem custos para a Contratante.
O recebimento do objeto dar-se-á mediante Termo de Recebimento defini vo,  firmado pelo servidor
executor do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR
5.1  -  O  valor  total  do  Contrato  é  de  R$  1.929.704,76  (Hum  milhão  novecentos  e  vinte  e  nove  mil
setecentos e quatro reais e setenta e seis centavos)  devendo a importância de R$ 1.929.704,76 (Hummilhão novecentos e vinte e nove mil setecentos e quatro reais e setenta e seis centavos ) ser atendida àconta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária  nº  5.796 de 29de dezembro  de 2016, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a seremalocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
5.2 – Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a 12 (doze) meses, terão seus valores,anualmente,  reajustados por  índice  adotado em lei,  ou na falta  de previsão específica,  do IPCA, nostermos do art. 4º do Decreto nº 36.246/2015.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: 28209
II – Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110.9565
III – Natureza da Despesa: 44.90.52 – Aquisição de Material Permanente
IV – Fonte de Recursos: 220 – Diretamente Arrecadado

6.2 – O empenho  é de R$ 1.929.704,76 (Hum milhão novecentos e vinte e nove mil setecentos e quatroreais e setenta e seis centavos )conforme Nota de Empenho nº 2018NE00097, emi da em 19/02/2018,
sob o evento nº 400091, na modalidade global.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil doDistrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias desua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de 12 ( doze ) meses, a contar da data de sua assinatura, permi da a prorrogaçãona forma da lei vigente.
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CLÁUSULA NONA - DAS GARANTIAS
9.1.  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.

9.1.1.  Caso  a  CONTRATADA  opte  pela  caução  em  dinheiro,  deverá  efetuar  depósito  em  contacorrente  da  Companhia,  mediante  dados  bancários  fornecidos  pela  Gerência  de  ExecuçãoOrçamentária e Financeira – GEOFI.
9.2. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garan a acima, no percentual de 5% (cincopor cento) do valor do contrato (art. 70, Lei n.º 13.303/2016).

9.2.1.   A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez)  dias corridos,  a par r  da data da assinatura docontrato firmado, para efe var a prestação da garan a e apresentar o comprovante respec vo.
9.3. O prazo de garan a técnica contra defeito de fabricação, danos e vícios de funcionamento do objeto,
com suas instalações e equipamentos, é de 24 (vinte e quatro) meses a contar da emissão da nota fiscal erecebimento da Contratante.
9.4. A garan a do objeto, no prazo mínimo es pulado no Edital, consiste na prestação, pela Contratada,de todas as obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor, Lei n.º 8.078, de 1990, bem comosuas alterações e encargos previstos.
9.5. A Contratada prestará manutenção preven va e corre va do objeto contratado e todos os demaismateriais  e  instalações durante  o  período de vigência  da  garan a técnica  visando  garan r  o  corretofuncionamento dos equipamentos, bem como sua integridade sica.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CODHAB/DF
10.1.  Responder pelos danos que seus agentes,  nessa qualidade,  causarem a terceiros,  assegurado odireito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.
10.2. Emi r nota de empenho em favor da contratada.
10.3. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo
com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos.
10.4. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.
10.5.  Exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas  pela  Contratada,  de  acordo  com  ascláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
10.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,anotando em registro próprio as falhas detectadas,
10.7.  Indicando  dia,  mês  e  ano,  bem   como  o  nome  dos  empregados  eventualmente  envolvidos,  eencaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
10.8. No ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dosserviços, fixando prazo para a sua correção.
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10.9. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.
10.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam man das, em compa bilidade com asobrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
10.11. Aplicar a Contratada as sanções regulamentares e contratuais, garan do o contraditório e a ampladefesa.
10.12. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos objetos.
10.13. Informar à contratada quando da necessidade de remanejamento do escritório-container, para finsde cumprimento da cláusula de garan a do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, à CODHAB:

  I – até o 5º (quinto) dia ú l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos
previdenciários, resultantes da execução do Contrato;
  II  –  comprovante  de  recolhimento  dos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  ecomerciais.

11.2 – Cons tui  obrigação da Contratada o  pagamento dos salários  e  demais  verbas  decorrentes  dofornecimento de material e da prestação de serviço.
11.3 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com asobrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.4 – Além das obrigações resultantes da observância das Leis 13.303/16 e no que couber a lei  nº.
8666/93 e suas alterações posteriores, nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, cabem à CONTRATADA ocumprimento das seguintes obrigações:

11.4.1.  Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compa bilidade  com  as  obrigaçõesassumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela Contratante.
11.4.2. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos neste Instrumento,com
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observarconduta adequada na u lização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios.
11.4.3. Subs tuir qualquer escritório-containers, que não apresente condições de uso, problemasestruturais, corrosão e outros problemas que coloquem em risco a integridade sica dos servidoresou dos bens e equipamentos ali instalados dentro do prazo da Garan a Contratual de 24 (vinte e
quatro) meses.
11.4.4.  A  contratada  emi rá  relatório  fotográfico  semanal  e  cronograma  de  execução,  a  serem
enviados por e-mail, demonstrando a evolução da fabricação dos containers, independentemente da
visita programada do fiscal da Contratante na sede da empresa.
11.4.5.  Levar  ao  conhecimento  do  CONTRATANTE  qualquer  fato  extraordinário  ou  anormal  queocorra durante a execução do objeto contratado, para a adoção de medidas cabíveis, bem como,comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo po de acidente que eventualmente venha aocorrer.
11.4.6. Os serviços de mobilização devem ser realizados com pessoal próprio, u lizando profissionaisespecializados e com os equipamentos e ferramentas necessárias.
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11.4.7. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e iden ficados por meio de crachá,além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.
11.4.8.  U lizar  somente  equipamentos  e  maquinário  de  primeira  qualidade  na  execução  dos
serviços, reservando-se a Contratante o direito de recusar qualquer equipamento que apresentaremvícios, defeitos ou incorreções resultantes de fabricação ou materiais empregados;
11.4.9.  Responsabilizar-se  por  danos  causados  ao  patrimônio  da  Contratante,  ou  de  terceiros,
ocasionados por seus empregados, em virtude de falha e/ou negligência, dolo ou culpa, durante aexecução  do  objeto  contratado,  arcando  com  as  despesas  necessárias  ao  restabelecimento  dascondições originais.
11.4.10.  Submeter seus  empregados aos regulamentos de segurança e disciplina ins tuídos pela
Contratante durante o tempo de permanência nas suas dependências.
11.4.11.  Assumir  a  responsabilidade  por  todas  as  providências  e  obrigações  estabelecidas  nalegislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem ví mas osseus empregados, quando da execução dos serviços, ou em conexão com ele, ainda que acontecidonas dependências da Contratante.
11.4.12. Assumir exclusivamente todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,relacionadas  à  execução  dos  serviços,  originalmente  ou  vinculada  por  prevenção,  conexão  oucon nência.
11.4.13.  Responsabilizar-se  exclusivamente  pelo  pagamento  de  eventuais  multas  aplicadas  porquaisquer autoridades federais, estaduais e/ou municipais, em consequência de fato a si imputável erelacionada aos serviços contratados.
11.4.14. Adotar, além dos procedimentos estabelecidos nestas instruções, todas as normas legais
que se relacionam com a execução o objeto deste Termo de Referência;
11.4.15.  Proceder  à  contratação  de  colaboradores  eventuais  que  se  façam  necessários  para  os
serviços de mobilização dos equipamentos.
11.4.16.  Refazer,  às  suas  expensas,  todos  os  serviços  realizados  de  forma  inadequada,imediatamente após o pedido da Fiscalização.
11.4.17. Manter e apresentar, sempre que requisitado pela Fiscalização, o quadro atualizado de todoo pessoal que esteja intervindo nos serviços;
11.4.18.  Dentro  do  prazo  da  Garan a  Contratual  de  24  (vinte  e  quatro)  meses,  subs tuir  osequipamentos (containers) se houver qualquer dano em função de intempéries ou outros danos não
previstos. O prazo para subs tuição é de 45 (quarenta e cinco ) dias contados da comunicação oficialdo ocorrido que será feito pelo Fiscal designado para acompanhamento do Contrato.
11.4.19.  Assumir  a  responsabilidade  por  todos  os  encargos  sociais,  comerciais,  tributários,trabalhistas,  previdenciários  e  outras  obrigações  legais  referentes  à  execução  dos  serviços,
obrigando-se a saldá-los na época própria, sendo que a inadimplência com referência a tais encargos
e  obrigações  não  transfere  à  Contratante  a  responsabilidade  pelo  seu  pagamento,  nem  poderáonerar  o  objeto  do  contrato,  renunciando  a  Contratada  expressamente  qualquer  vínculo  desolidariedade, a va e passiva, com a Contratante.
11.4.20. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência da prestação dos serviços,
devendo ser efetuado de acordo com as  normas de execução,  instruções e  demais documentostécnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização desses trabalhos.
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11.5 - A licitante contratada fica obrigada a conceder prazo de garan a técnica de no mínimo 24 (vinte equatro) meses, para subs tuição em caso de irregularidades na qualidade, conforme item 10.1 do Termo
de Referência.
11.6  -  A  contratada  deverá  acompanhar  os  serviços  de  desmobilização  e  mobilização  nos  casos  deremanejamento  do  escritório-container,  quando  estes  não  forem  feitos  pela  mesma,  para  fins  decumprimento  da  cláusula  de  garan a.  O  não  acompanhamento  pela  contratada,  não  implicará  na
inaplicabilidade da referida cláusula durante o período da garan a.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo, comamparo na Lei 13.303/2016, e no que couber, art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a  modificação do objeto.
12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalizaçãofinanceira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até olimite do respec vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
13.1 – A  contratada caso não cumpra integralmente as obrigações assumidas, garan da a prévia defesa,está sujeita às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicadono DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006,27.069/2006, de 14/08/2006 ,  Decreto nº 35.831/2014 e Lei nº 13.303/2016: 

I - advertência;
II - multa; e
III  - suspensão temporária de par cipação em licitação, e impedimento de contratar com aCompanhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, por prazo nãosuperior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come da.

a) para a licitante e/ou contratada que, convocada  dentro do prazo de validade de suaproposta,  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 nãosuperior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistemade 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 gravidadeda falta come da;

13.1.2 - As sanções previstas nos incisos I e III do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamentecom a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respec vo processo, no prazo de 5(cinco) dias úteis.
13.2 - Da Advertência

13.2.1 - A advertência é o aviso por escrito, emi do quando o licitante e/ou contratada descumprirqualquer obrigação, e será expedido:
I  -  pela  COMPANHIA  HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  –  CODHAB,  quando  o
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descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
II  -  pelo  ordenador  de despesas  do órgão contratante se o descumprimento da obrigaçãoocorrer  na  fase  de  execução  contratual,  entendida  desde  a  recusa  em  re rar  a  nota  de
empenho ou assinar o contrato.

13.3 - Da Multa
13.3.1 -  A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas
do órgão contratante, por atraso injus ficado na entrega ou execução do contrato, e será aplicadanos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ouexecução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas ematraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ouexecução  de  serviços,  calculado,  desde  o  primeiro  dia  de  atraso,  sobre  o  montante  dasparcelas obrigacionais adimplidas em atraso,  em caráter excepcional,  e  a critério do órgãocontratante,  quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias,  não podendo ultrapassar o valorprevisto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;
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 IIdeste subitem;
IV -  15% (quinze por cento) em caso de recusa injus ficada do adjudicatário em assinar ocontrato  ou  re rar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  estabelecido  pela
 Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço,ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e
V-  até  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  do  contrato/nota  de  empenho,  pelodescumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

13.3.2 - A multa será formalizada por simples apos lamento contratual, conforme a Lei 13.303/2016,
e  no  que  couber,  o  art.  65,  §  8º,  da  Lei  nº  8.666/93  e  será  executada  após  regular  processoadministra vo, oferecido à contra¬tada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do recebimento da no ficação, nos termos da Lei 13.303/2016, e no que couber, § 3odo art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garan a depositada do respec vo contrato;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
III - mediante procedimento administra vo ou judicial de execução.

13.3.3  -  Se  a  multa  aplicada  for  superior  ao  valor  da  garan a  prestada,  além  da  perda  desta,responderá à contratada pela sua diferença,  devidamente atualizada pelo Índice Geral  de Preços¬Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidospela Administração ou cobrados judicialmente.
13.3.4 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par r do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente
normal na repar ção interessada, ou no primeiro dia ú l seguinte.
13.3.5 -  Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
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I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec vos custos de cobrança.

13.3.6 -  A multa poderá ser aplicada cumula vamente com outras sanções, segundo a natureza e a
gravidade da falta come da,  consoante o previsto do subitem 13.1.2 e observado o princípio daproporcionalidade.
13.3.7  -  Decorridos  30  (trinta)  dias  de  atraso,  a  nota  de  empenho  e/ou  contrato  deverão  ser
cancelados  e/ou  rescindidos,  exceto  se  houver  jus ficado  interesse  da  unidade  contratante  emadmi r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 13.3.1.
13.3.8 - A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 não se aplica nas hipóteses derescisão contratual que não ensejam penalidades.

13.4 - Da Suspensão
13.4.1  -   A  suspensão  é  a  sanção  que  impede  temporariamente  o  fornecedor  de  par cipar  delicitação  e  de  contratar  com  a  Administração,  e,  se  aplicada  em  decorrência  de  licitação  na
modalidade pregão, ainda suspende o registro  cadastral  da licitante e/ou   contratada no Cadastrode Fornecedores do Distrito Federal, ins tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e noSistema 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, emi da pela COMPANHIAHABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  –  CODHAB,  a  licitante  e/ou  contratada  permanecerinadimplente;
II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido noedital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou,
em original ou cópia auten cada, de forma defini va;
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro doprazo  de  validade  de  sua  proposta,  não  celebrar  o  contrato,  ensejar  o  retardamento  naexecução 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,obje vando obter,  para  si  ou  para  outrem,  vantagem decorrente  da  adjudicação doobjeto da licitação;
b) tenha pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação; e
c)  receber  qualquer  das  multas  previstas  no  subitem  anterior  e  não  efetuar  opagamento;

13.4.2 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
I - a COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, quando o descumprimentoda obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrerna fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re rar a nota de empenho ouassinar o contrato.

13.4.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.
13.4.4 - O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as
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condutas ali previstas forem pra cadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.
13.5 - Das Demais Penalidades

13.5.1 – Caso a contratada apresente  documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que
por quaisquer outros meios pra carem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro noCadastro de Fornecedores do Distrito Federal,  administrado pela COMPANHIA HABITACIONAL DODISTRITO FEDERAL – CODHAB, estará sujeita às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do cer ficado de registro cadastral ou da obtenção do registro, poraté 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e
II - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 13.4.3 e 13.4.4.

13.5.2 - As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também ser aplicadas às empresas ouprofissionais que,  em razão dos contratos regidos pelas Leis  Federais  Lei  13.303/2016,  e no que
couber, a Lei Federal 8.666/1993 ou 10.520, de 2002:

I - tenham sofrido condenação defini va por pra carem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham pra cado atos ilícitos, visando frustrar os obje vos da licitação; e
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude deatos ilícitos pra cados.

13.6 - Do Direito de Defesa
13.6.1 -  É  facultado à  contratada interpor  recurso contra  a aplicação das  penas de advertência,suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respec vano ficação.
13.6.2  -  O  recurso  será  dirigido  à  autoridade  superior,  por  intermédio  da  que  pra cou  o  atorecorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmoprazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro doprazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
13.6.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu vos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário;
13.6.4 -  Assegurado o direito  à  defesa  prévia  e  ao contraditório,  e  após o exaurimento da fase
recursal,  a aplicação da sanção será formalizada por despacho mo vado, cujo extrato deverá serpublicado 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 daReceita Federal.

13.6.5  -  Após  o  julgamento do(s)  recurso(s),  ou  transcorrido o  prazo  sem a  sua interposição,  aautoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sí o
www.comprasgovernamentais.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema deControle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal, e aos
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demais sistemas eletrônicos de contratação man dos por órgãos ou en dades da AdministraçãoPública do Distrito Federal.
13.6.6 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções
aplicadas  com fundamento nos subitens  13.2  e  13.3  deste capítulo  de penalidades,  as  quais  seformalizam por meio de simples apos lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.

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

13.8 - Da Sujeição a Perdas e Danos
13.8.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06e suas alterações, previstas neste edital, a  contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdase danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

13.9 – Disposições Complementares
13.9.1- As sanções previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo
ordenador de despesas do órgão contratante.
13.9.2 – Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou
na en dade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL
O Contrato  poderá ser  rescindido amigavelmente,  ou  seja,  de  comum acordo,  bastando,  para  tanto,manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção
do curso normal da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1  O  Contrato  poderá  ser  rescindido  por  ato  unilateral  da  Administração,  reduzido  a  termo  norespec vo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no que
couber no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às conseqüências determinadas pelo art.80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
15.2. São mo vos para rescisão do contrato:

15.2.1.  O  não  cumprimento  ou  cumprimento  irregular  de  cláusulas  contratuais,  especificações,projetos ou prazos.
15.2.2. A len dão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade dofornecimento, nos prazos es pulados.
15.2.3. O atraso injus ficado no fornecimento e não entrega do objeto, sem justa causa e préviacomunicação à Administração.
15.2.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, acessão  ou  transferência,  total  ou  parcial,  da  execução  do  objeto,  bem  como  a  fusão,  cisão  ou
incorporação da contratada, quando não admi da no ato convocatório e no contrato.
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15.2.5. A alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique aexecução do contrato;
15.2.6. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ouguerra, ou ainda por repe das suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente dopagamento  obrigatório  de  indenizações  pelas  sucessivas  e  contratualmente  imprevistas
mobilizações, e outras previstas, assegurando ao contratado, nesses casos, o direito de optar pelasuspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
15.2.7.  O  atraso  superior  a  90  (noventa)  dias  dos  pagamentos  devidos  pela  Administração,
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas deste, já recebidos ou executados, salvoem caso de calamidade  pública,  grave perturbação da ordem interna ou guerra,  assegurado aocontratado o direito  de optar  pela suspensão do cumprimento de suas  obrigações até que seja
normalizada a situação. 
15.2.8. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra,
serviço  ou  fornecimento,  nos  prazos  contratuais,  bem  como  das  fontes  de  materiais  naturaisespecificadas no projeto;
15.2.9.  É  permi do  à  Administração,  no  caso  de  concordata  do  contratado,  manter  o  contrato,
podendo assumir o controle de determinadas a vidades de serviços essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos emDívida A va e cobrados mediante execução na forma da legislação per nente, podendo, quando for o
caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR
A CODHAB/DF,  por  meio  de  Resolução da Presidência,  designará um Executor  para  o  Contrato,  quedesempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, naImprensa Oficial, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo devinte  dias  daquela  data,  após  o  que  deverá  ser  providenciado  o  registro  do  instrumento  no  órgãointeressado, de acordo com o art. 60 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento dopresente Contrato.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA - RG nº.
2004010278781 SSP/CE, Usuário Externo, em 02/03/2018, às 18:26, conforme art. 6º, do
Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA -
Matr.0000659-9, Presidente, em 05/03/2018, às 10:19, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756,
de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site: h p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 5719698 código CRC= 8A2FDE43.
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