
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  Serviços  Nº50/2018- CODHAB, de prestação de serviços
que entre si fazem a Companhia Habitacionaldo Distrito Federal-CODHAB/DF e  a empresa CMP  -  CONSTRUTORA  MARCELINO  PORTO
LTDA. EPP, para os fins que especifica.
Processo nº 392.001.186/2016.

Cláusula Primeira – Das Partes
A COMPANHIA  HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  –  CODHAB/DF,  empresa  pública,  dotada  depersonalidade jurídica de direito privado, com autorização legisla va de criação dada pela Lei nº 4.020, de25 de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estandovinculada à Secretaria de Estado da 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 – Edi cioCODHAB,  Brasília/DF,  neste  ato  representado  na  pessoa  de  seu  Diretor-Presidente  GILSON  JOSÉ
PARANHOS DE PAULA E SILVA, brasileiro, portador da Carteira de Iden dade nº 305.776-SSP/DF e do CPFnº  119.788.561-72,  residente  e  domiciliado nesta  Capital,  com autorização da  Diretoria  Execu va daCODHAB/DF, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,Patrimônio  e  Contabilidade  do  Distrito  Federal  (Decreto  no.  32.598/2010)  doravante  denominadasimplesmente CODHAB/DF, e a empresa CMP - CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA. EPP  ,  com
sede no SHCG/NORTE, QD 715, Bloco B, nº. 45, sala 101, Asa Norte – Brasília –DF CEP 70.770-523, inscritano CNPJ sob o nº 38.027.876/0001-02, neste ato representada pelo seu Representante Legal,  SenhorMARCELINO  EPAMINONDAS PORTO,  brasileiro,  solteiro,  engenheiro  civil,  portador  da  Cédula  de
Iden dade nº 521.589 CREA-DF, Inscrito no CPF sob o nº 145.378.261-34, residente e domiciliado emBrasília/DF  doravante  denominada  simplesmente  CONTRATADA  conforme  Edital  de  LicitaçãoMODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO POR MEIO DA INTERNET sob
nº  013/2017, realizada de acordo com a Lei nº. 8.666/93, à qual se sujeitam as partes contratantes tendoem vista o constante do Processo Administra vo nº 392.001.186/2016–CODHAB/DF resolvem firmar opresente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico  nº 013/2017, da Proposta e daLei nº 13.303/2016.
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Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em elaboração de laudos de avaliaçãode  imóveis,  com  vistas  à  prévia  avaliação,  sob  demanda,  dos  imóveis  comerciais  e  residenciais,  de
propriedade da CODHAB, a serem des nados à locação e/ou venda,  relacionados no Termo de Referência(Anexo I do Edital).
Parágrafo Primeiro – Caracterização dos serviços
Os serviços a serem executados são aqueles descritos no Edital de Licitação para Registro de Preços -Pregão Eletrônico Nº 013/2017 – CODHAB/DF e no Termo de Referência, os quais integram o presente
instrumento independente  de  transcrição,  bem como as  Ordens  de Serviço  que serão emi das  peloexecutor do contrato.
Parágrafo Segundo – Execução dos serviços
A CONTRATADA deverá executar os serviços com estrita observância ao que dispõe o Pregão Eletrôniconº. 013/2017 – CODHAB/DF, e seus anexos, sua proposta, os termos deste contrato e seus anexos: tabelade  preços,  e   demais  elementos  constantes  do  Processo  Administra vo  nº.  392.001.186/2016CODHAB/DF, que integram o presente instrumento, independente de transcrições.

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução
O Contrato  será executado de forma  indireta, sob o regime de execução empreitada por preço global,segundo o disposto na  Lei nº 13.303/2016.

Cláusula Quinta – Do Valor
O valor total do contrato é de R$ 50.700,00 ( cinquenta mil e setecentos reais), procedente do Orçamentodo 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: 28209
II – Programa de Trabalho: 16.122.6208.4045.0005
III – Natureza da Despesa: 33.90.39
IV – Fonte de Recursos: 100
6.2  –  A  Nota  de  Empenho   é  de  R$50.700,00  (cinquenta  mil  e  setecentos  reais)  ,  conforme  nº2017NE00562, emi da em 19/06/2018, sob o evento nº 400091, na modalidade  es ma vo.

Cláusula Sé ma – 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.
Os pagamentos realizados pelos serviços prestados serão feitos por cada Ordem de Serviço expedida por
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essa Companhia.
Ao emi r cada nota fiscal, a Contratada deverá informar os serviços prestados no âmbito da respec vaOrdem de Serviço.
Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
I – Documentos Técnicos

a) Laudo de Avaliação e seus anexos, conforme Ordem de Serviço emi da;
b)  Registros  de  Responsabilidade  Técnica  no  Conselho  profissional  competente,  referente  ao(s)laudo(s) emi do(s) (RRT– CAU ou ART - CREA).

II – Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista:
I – Cer dão Nega va de Débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida
pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (Anexo  XI  da  Portaria  Conjunta  PGFN/RFB  nº  3,  de02/05/2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;
II – Cer ficado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF –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 débitos
inadimplidos 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 os itens "d" e "f" da Decisão nº 6118/2017 do TCDF (4729710);

Cláusula Oitava – Dos Prazos de Vigência e Execução
O contrato terá vigência a par r de sua assinatura por um período de 180 dias e/ou até a conclusão da
contratação de uma nova empresa para avaliação de imóveis.
O prazo para execução dos serviços será de 07 (sete) a 10 (dez) dias úteis, obedecendo os prazos deexecução por po de Ordem de Serviço descritos no Termo de Referência,  devendo qualquer atrasoe/ou  desvio  em  relação  ao  cumprimento  das  etapas  previstas,  ser  obrigatoriamente  jus ficado
previamente por escrito ao executor do contrato ou Comissão Executora do Contrato que deverá analisara  jus fica va  do  atraso  e  aplicar  a  penalidade  no  caso  de  jus fica va  inconsistente,  ou  aceitar  ajus fica va, mensurar glosas de serviços. 
Parágrafo Primeiro – O prazo para execução dos serviços é conforme o po de ordem de serviço descrito
no termo de referência,  contado à par r  da emissão da ordem de serviço,  emi da pelo executor do
contrato da CODHAB/DF, dentro da vigência do contrato, acrescidos dos prazos de avaliação e eventuaiscorreções, conforme abaixo:
Parágrafo Segundo – Não estão incluídos no prazo de execução dos serviços os prazos de avaliação pelaequipe  técnica;  os  prazos  para  eventuais  correções  e  reavaliação  pelo  executor  do  contrato  da
CODHAB/DF;
Parágrafo Terceiro  – Sendo necessário e devidamente jus ficado, os prazos de execução dos serviços,
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avaliação  e  correção  das  imperfeições,  poderão  ser  alterados  pelo  executor  do  contrato,  desde  querespeitado o prazo de vigência do contrato.

Cláusula Nona – Das garan as
I-  Obriga-se a CONTRATADA a recolher,  como garan a da execução do objeto contratado importânciacorrespondente a 5%(cinco por cento) do valor total deste contrato na assinatura deste instrumento em

tulos da dívida pública, seguro garan a, fiança bancária, ou depósito em dinheiro em conta corrente daCompanhia, mediante dados bancários fornecidos pela Gerência de Execução Orçamentária e Financeira -
GEOFI, conforme art. 70 da Lei 13.303/2016.
II - A garan a ora prestada pela CONTRATADA será liberada ou res tuída após o recebimento defini vo doobjeto do contrato. Quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, na forma da lei, se for o caso.
III  - A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a par r da data da assinatura do contratofirmado, para efe var a prestação da garan a e apresentar o comprovante respec vo.

Cláusula Décima – Da responsabilidade da CODHAB/DF
A  CODHAB/DF  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.
10.1.  Assegurar  à  CONTRATADA  orientação  sobre  os  locais  onde  serão  prestados  os  serviços,
proporcionando todas as informações e facilidades para que possa desempenhar o serviço.
10.2. Prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias em que foram observadas as irregularidades e/ou osdefeitos  apresentados  durante  o  trabalho  e  funcionamento  dos  equipamentos,  no ficando  aCONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação do serviço.
10.3. Colocar à disposição da CONTRATADA as informações técnicas disponíveis referentes aos serviços aserem executados.
10.4. Designar servidores responsáveis pela fiscalização e pelo acompanhamento do Contrato.
10.5. Comunicar prontamente a contratada toda e qualquer anormalidade verificada na prestação dosserviços objeto deste Contrato.
10.6. Efetuar o pagamento da fatura de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira,após o ateste e aprovação dos serviços.

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada
11.1. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação da época da licitação.
11.2. Indenizar qualquer prejuízo causado á CONTRATANTE, em decorrência da inexecução deste contrato,por seus empregados ou prepostos, reparando os danos causados.
11.3.  Dispor  em  seu  quadro  de  empregados,  de  profissionais  experientes,  treinados  e  legalmentehabilitados, conforme legislação vigente para prestação dos serviços especificados neste documento.
11.4.  Prestar  todos  os  esclarecimentos  solicitados  pela  CONTRATANTE,  atendendo  de  imediatosolicitações e soluções de problemas rela vos ao contrato.
11.5.  Levar imediatamente ao conhecimento do Executor do Contrato qualquer fato extraordinário ou
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anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção das
medidas cabíveis, bem como comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo po de acidente que,eventualmente, venha a ocorrer.
11.6.  Reparar,  corrigir,  remover,  refazer  ou subs tuir,  às suas expensas,  todos os  serviços em que severificarem imperfeições,  vícios,  defeitos,  incorreções  ou  excesso de  defeitos,  sem ônus  adicionais  àCONTRATANTE;
11.7. Responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de suaculpa ou dolo, quando da execução dos serviços.
11.8.  Arcar  com  despesas  decorrentes  de  qualquer  infração  seja  qual  for,  desde  que  pra cada  porempregados durante a execução dos serviços.
11.9. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados.
11.10.  Dispor  de  quadro  técnico  de  pessoal  suficiente  para  garan r  a  execução  dos  serviços,  seminterrupção seja por mo vo de férias, descanso semanal,  licença,  falta ao serviço,  demissão e outros
análogos, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente.
11.11.  Apresentar  responsável  técnico,  legalmente  habilitado  e  devidamente  registrado  no  órgão  declasse (CREA-DF ou CAU).
11.12.  Providenciar  para que todos os  seus empregados,  quando em a vidade nas  dependências doCONTRATANTE, cumpram as normas internas rela vas ao acesso e à segurança dos locais  onde serãoexecutados os serviços.
11.13.  Designar  um  profissional,  denominado  preposto,  aceito  pelo  CONTRATANTE,  para,  durante  operíodo  de  vigência  do  contrato,  representá-la,  sempre  que  for  necessário,  respondendo  perante  oExecutor do Contrato por todos os atos e fatos gerados ou provocados por sua equipe.
11.14.  Atender  prontamente  às  solicitações  que  se  fizerem  necessárias  referentes  aos  serviçoscontratados pela CONTRATANTE.
11.15. Fornecer números telefônicos ou outros meios para contato por parte do CONTRATANTE com oPreposto, mesmo em horário não comercial, sem que com isso acarrete ônus extra para a CONTRATANTE.
11.16.  Responsabilizar-se  pelos  ônus  resultantes  de  quaisquer  ações,  demandas,  custos  e  despesas
decorrentes  de  danos,  ocorridos  por  culpa  sua  ou  de  qualquer  de  seus  empregados  e  prepostos,obrigando-se,  outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes  de ações judiciais  movidas porterceiros, que lhe venham a ser exigida por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente certame.
11.17.  Acatar  as  orientações  do  CONTRATANTE,  sujeitando-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização,prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
11.18.  Prestar  esclarecimentos  ao  CONTRATANTE  sobre  eventuais  atos  ou  fatos  no ciados,  que  aenvolvam, independente de solicitação.
11.19. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emi das pelo Ministériodo Trabalho e Emprego e pelos demais órgãos competentes, que abranjam os serviços contratados.
11.20.  Obter  todas  as  licenças,  aprovações  e  franquias  eventualmente  necessárias  à  execução  dosserviços contratados, pagando as suas expensas os respec vos emolumentos e taxas e obedecendo às
leis,  regulamentos e posturas  referentes aos serviços e à  segurança pública,  obrigando-se a pagar asmultas porventura impostas por esses órgãos.
11.21. Os itens abaixo serão de obrigação da Contratada, sendo que os respec vos custos deverão estar
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inseridos na remuneração, são eles:
Todas as liberações e registros necessários junto ao CREA - DF e/ou CAU - DF, concessionárias eórgãos fiscalizadores;
·Respeitar todas as legislações federais e distritais vigentes, obedecendo às recomendações da NBR
14653

–  Norma  Brasileira  de  Avaliação  de  Bens  para  elaboração  do(s)  Laudo(s)  de  Avalição  e  alterações
posteriores;

Observar a Lei Complementar Distrital nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova o Plano Diret Diretor  de  Ordenamento  Territorial  do  Distrito  Federal  –  PDOT  e  alterações  posteriores,  e  osinstrumentos constantes da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e respec vas alterações.
Despesas  com  obrigações  trabalhistas,  previdenciárias  fiscais  e  de  acidentes  de  trabalho  edeslocamento da equipe técnica necessária à execução dos serviços.

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual
12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo, comamparo no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, 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
O atraso  injus ficado  na execução,  bem como a  inexecução total  ou  parcial  do  Contrato  sujeitará  aContratada à multa prevista no Edital, descontada da garan a oferecida ou judicialmente, sem prejuízodas sanções previstas no art. 82 e 83 , da Lei nº 13.303/2016, facultada ao Distrito Federal, em todo caso,
a rescisão unilateral, bem como inves r-se na posse de bens, alienar coisas, promover contratações paraconclusão ou aperfeiçoamento de obras ou serviços.
13.1 - Das Espécies

13.1.1 – As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas,garan da a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07,
alterado  pelos  Decretos  nºs  26.993/2006,  de  12/07/2006  e  27.069/2006,  de  14/08/2006  e  Lei  nº13.303/2016:

I - advertência;
II - multa; e
III  - suspensão temporária de par cipação em licitação, e impedimento de contratar com aAdministração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo anatureza e a gravidade da falta come da.

a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua
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proposta,não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsaexigida 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;

IV  -  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Públicaenquanto perdurarem os  mo vos determinantes  da punição ou até  que seja  promovida a
reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedidasempre   que   a  contratada  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  apósdecorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

13.1.2  -  As  sanções  previstas  nos  incisos  I,  III  e  IV  do  subitem  anterior  poderão  ser  aplicadasjuntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respec vo processo, noprazo 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 descumprir
qualquer obrigação, e será expedido:

I - pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, quando o
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
II  -  pelo  ordenador  de despesas  do órgão contratante se o descumprimento da obrigação
ocorrer  na  fase  de  execução  contratual,  entendida  desde  a  recusa  em  re rar  a  nota  deempenho 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 despesasdo 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 em
atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até30 (trinta) dias de atraso;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
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;
III  -  5%  (cinco  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  contrato/nota  de  empenho,  pordescumprimento 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 o
contrato  ou  re rar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  estabelecido  pelaAdministração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço,
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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.

13.3.2 - A multa será formalizada por simples apos lamento contratual, na forma do art. 82, da Leinº 13.303/2016 e será executada após regular  processo administra vo,  oferecido à contratada a
oportunidade  de  defesa  prévia,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  do  recebimento  dano ficação, nos termos da Lei nº 13.303/2016, 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 devidos pelaAdministração ou cobrados judicialmente.
13.3.4 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par r do diaseguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expedientenormal na repar ção interessada, ou no primeiro dia ú l seguinte.
13.3.5 -  Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos 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  sercancelados e/ou rescindidos, exceto se houver jus ficado interesse da unidade contratante em

admi 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  namodalidade 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 Companhia de
Desenvolvimento  Habitacional  do  Distrito  Federal  -  CODHAB,  a  licitante  e/ou  contratada
permanecer inadimplente;
II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
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edital, 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 do
prazo  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 do
objeto 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  o
pagamento;

13.4.2 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
I - a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, quando odescumprimento da 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 ascondutas ali previstas forem pra cadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.

13.5 - Da Declaração de Inidoneidade
13.5.1  -  A  declaração  de  inidoneidade  será  aplicada  pelo  Secretário  de  Estado  ou  autoridadeequivalente do órgão de origem, à vista dos mo vos informados na instrução processual.
13.5.2  -  A declaração de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecerá em vigor enquantoperdurarem os  mo vos  que determinaram a  punição ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação
perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir aAdministração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.
13.5.3 - A declaração de inidoneidade e/ou sua ex nção será publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/en dades subordinadas ou vinculadas aoPoder Execu vo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 82 e 83, daLei nº 13.303, de 2016.

13.6 - Das Demais Penalidades
13.6.1  -  As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou
que  por  quaisquer  outros  meios  pra carem  atos  irregulares  ou  ilegalidades  para  obtenção  noregistro  no  Cadastro  de  Fornecedores  do  Distrito  Federal,  administrado  pela  Companhia  de
Desenvolvimento  Habitacional  do  Distrito  Federal  -  CODHAB,  estarão  sujeitas  às  seguintespenalidades:
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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 - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5;
III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 13.4.3 e 13.4.4.

13.6.2 - As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou
profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nºs. 13.303/2016 ou 10.520, de2002:

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.

13.7 - Do Direito de Defesa
13.7.1  -  É  facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência,suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respec vano ficação.
13.7.2  -  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.
13.7.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu vos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário;
13.7.4  -  Assegurado o  direito  à  defesa  prévia  e ao contraditório,  e  após o  exaurimento da faserecursal,  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 da
Receita Federal.

13.7.5  -  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 owww.compras.df.gov.br,  inclusive  para  o  bloqueio  da senha de acesso ao Sistema de Controle  eAcompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal – e-compras, e
aos demais sistemas eletrônicos de contratação man dos por órgãos ou en dades da Administração
Pública do Distrito Federal.
13.7.6 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sançõesaplicadas  com fundamento nos subitens  13.2  e  13.3  deste capítulo  de penalidades,  as  quais  se
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formalizam por meio de simples apos lamento, na forma do art. 82 e 83, da Lei nº 13.303, de 2016.

13.8 - Do Assentamento em Registros
13.8.1 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
13 .8.2  -  As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as
aplicou.

13.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos
13.9.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 esuas 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/oucontratuais.

13.10 – Disposições Complementares
13.10.1- As sanções previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capítulo serão aplicadaspelo ordenador de despesas do órgão contratante.
13.10.2 – Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgãoou na en dade.

Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão amigável
O  Contrato  poderá  ser  rescindido  amigavelmente,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo noprocesso  da  licitação,  desde  que  haja  conveniência  para  Administração,  bastando,  para  tanto,manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupçãodo curso normal da execução do Contrato.
A rescisão administra va ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, nos termos da Lei nº 13.303/2016.

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão
O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec voprocesso,  na  forma  prevista  no  Edital,  observado  o  disposto  no  art.  82  da  Lei  nº  13.303  e  demaisnorma vos  aplicáveis,  sujeitando-se  a  Contratada  às  conseqüências  determinadas,  sem  prejuízo  das
demais sanções cabíveis.

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.
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Cláusula Décima Sé ma – Do Executor
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional  Distrito Federal, 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 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 de
vinte  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.

GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA
  CODHAB     

  Diretor Presidente

Marcelino Epaminondas Porto
CMP - CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA

Representante Legal

Documento assinado eletronicamente por MARCELINO EPAMINONDAS PORTO - RG nº. 521589
SSP/DF, Usuário Externo, em 19/06/2018, às 11:11, 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.

Documento assinado eletronicamente por GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA -
Matr.0000659-9, Presidente, em 19/06/2018, às 16:13, 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= 9327428 código CRC= 5D3EF612.

SEI/GDF - 9327428 - Contrato https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

12 of 13 21/06/2018 09:21



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 12/13 - Bairro Asa Sul - CEP 71.988-001 - DF

0392-001186/2016 Doc. SEI/GDF 9327428

SEI/GDF - 9327428 - Contrato https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

13 of 13 21/06/2018 09:21


