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CONTRATO N ' 065/2017

-- DE PRESTAQAO

DE SERVtQOSQUE ENTRE Si FAZEM A
COMPANHIA

HABITACIONAL

DO DISTRITO

FEDERAL - CODHAB/DF E WTS ENGENHARIA

ELETRICA LTDA - ME, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA.

Processo

n ' 3 92 .00 0 . 6 02/20

17

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL DO DISTRITO FEDERALCODHAB/DF, empresa pOblica dotada de personalidade jurfdica de direito privado, com
autorizagao legislativa de criagao dada peta Lei 4.020, de 25 de setembro de 2007, integrante
da Administragao Indireta do Governs do Distrito Federal. estando vinculada a Secretaria de

Estadode Gestio do Territ6rioe Habitagao- SEGETH,
inscritano CNPJ/MFsob o Ro
09.335.575/0001-30, com sede no Setor ComercialSul, Quadra-06, Bloco "A", Lotes 13/14, 5'
e 6' andares - Edificio CODHAB,Brasilia/DF, neste ato representado por seu Presidente.

GILSON PARANHOS, brasileiro, viOvo, portador da c6dula de identidade n' 305.776,
expedida pda SSP/DF e inscrito no CPF sob o n' 119.788.561-72, residente e domiciliado em

Brasilia-DF,
com autorizaQao
da DiretoriaExecutivada CODHAB/DF,
com delegagaode
compet6ncia prevista nas Normas de Planejamento, Orgamento, Finangas, Patrim6nio e
Contabilidade do Distrito Federal (Decreto n' 32.598/2010) doravante denominada
simplesmente CODHAB/DF, e a pessoa jurfdica WTS ENGENHARIAELETRICA LTDA-ME,
inscrita no CNPJ/MF sob o n' 19.211.541/0001-97, com sede Rua Hermann Weege, 2917,
saba 03, Centro - Pomerode - SC, CEP 89.107-000 , neste ato representada por seu
representante legal PAULA RABEL DILLI, brasileira, portador da c6dula de identidade
profissional CAU n'. Al16441-4, inscrito no CPF sob o n'. 085.865.069-07, residente e
domiciliada

em

Pomerode

- SC, doravante

denominada

simplesmente

CONTRATADA,

conforme Edital de Licitagao mediante CONCURSON' 01/2017, realizada de acordo com a
Lei n' 8.666/93, a qual se sujeitam as panes contratantes tendo em vista o constante do
Processo Administrativo Ro 392.000.602/2017-CODHAB
Contrato, mediante as c16usulase condig6es seguintes:

resolvem firmar o presente

CLAUSULAPRIMEIRA:DOOBJETO
1.1
0 presente Contrato tem como objeto a prestagao de servigos t6cnicos profissionais
especializados de Arquitetura e Urbanismo para a elaboragao de Anteprojeto, Projeto Gerd
para Aprovagao e Projeto Executivo de Arquitetura, bem como os Projetos Complementares
de cglculo estrutural e fundag6es; instalag6es hidr6ulico-sanit6rias; instalag6es e16tricas,de
telefonia e de TV para 22 1oteslocalizadosno Sol Nascentenos enderegosabaixo,a parter
do Projeto declarado vencedor no Grupo 3, apresentado em navelde Estudo Preliminar, na
..-.---Quadra209 - Trecho2 - Concursono 01/2017
i(:.$goll?\
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Conjunto B - Lotes 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49.

/4$
\

'\.......yS

Q.6BlochA Lotes12/13 - 71988-001BrasiliaDF- www.codhab.df.gov.forPRESIDfNCIA
- 61 3214-1833

®

r

CODHAB

Companhiade Desenvolvimento
Habitacionaldo Distrito Federal

Presid6ncia

Conjunto D - Lotes 11 e 14.
Conjunto F - Lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 16

1.2
0 projeto deveri ser desenvolvido para os 22 1otesestabelecidos acima e o Projeto
de Arquitetura deveri ser entregue aprovado pelos 6rgaos competentes, acompanhadode
todos os seus Projetos Complementares, orgamento analitico com base SINAPI/DF,
compativel com software EXCELe Memorial descritivo.

1.3
0s servigosservo executadosainda em obedi6nciaa todas as exig6ncias,normas,
itens, elementos, condig6es gerais e especiais contidos no EDITALDE CONCURSON'
Of/2017

- CONCURSO PUBLICO NACIONAL DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA

HABiTA(;AODE INTERESSE
SOCIALe em todos os demais documentos integrantes das
Bases do Concurso,inclusive os documentos anexos a este Contrato ll A - escopo do
concurso, ll B - resumo de orgamentos e ll C - cronograma).

1.4
Poderio constituir objeto do presente outros servigos pertinentes ao escopo ora
Contratado, discriminado no anexo ll A - escopo do concurso, e cuja execugao tenha
implicagao direta com aqueles de responsabilidade da CONTRATADA.
1.5
A prestagao dos servigos objeto deste Contrato se fahd por memoda emissio de
Ordens de Infcio de Servigos,que passarao a fazer parte integrante deste Contrato.
1.6
Inicialmente, a contratada desenvolver6 o projeto executivo e o replicar6 em 22
(vinte e dots) notesindicados pda CODHABcom as respectivas diretrizes de cada localidade.
1.6.1 Nos termos do item 17.7 do edital poderao ser indicados posteriormentepda
CODHAB outros notes/enderegos, respeitando-se o limite de 200 (duzentas) replicaQ6es
estabelecido no item 17.4 do edital do concurso, com a respectiva emissio de ordem de

servigos parclals.
1.7 0 prego da Unidade Habitacional nio deveri ser superior ao constante na planilha do
item 2.4 do Edital de Concurso 01/2017
CLAUSULA SEGUNDA: DA VIG£NCIA. PRAZO E REGIME DE EXECUQAO.

2.1 Para todos os fins e efeitos legais, o presente Contrato teri o Puzo de Execugao de 90
dias corridos, desconsiderando o puzo de an61isepara aprovagao nos 6rgaos competentes.
2.1 .1 Ap6s a an61isedos projetos a CONTRATADAteri um puzo m6ximo de 10 (dez)
dias corridos para cumprimento das exig6ncias de sua compet6ncia, emitidas pecos

6rgaosde aprovagao,ou pda CONTRATANTE,
a parterda data de emissio do
documento de exig6ncia,podendo ocorrer penalidades/multas, por descumprimento
nio justificado.
2.1.2 A CONTRATADAn3o dever6 repetir o mesmo erro (mesma exig6ncia) 02 vezes,
&jgl>..
''-.

podendo ocorrer penalidades/multas, com direito a contradit6rio e ampla defesa.
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2.1.3 Caso a CONTRATADA
n6o cumpra a uma mesma exig6nciapor mats de uma
vez, esta dever6 justificar o motivo e este dever6 ser aprovado pelo Executor do
Contrato e/ou Comissio Executora, sob pena de descumprimento de cldusula
contratual.
2.1.4 A cada apresentagao do projeto nos 6rgaos competentes, a CONTRATADA

dever6 apresentar imediatamente a CODHABo protocolo do 6rgao para fins de
acompanhamento e controle dos prazos de desenvolvimento. Quando o projeto
estiver em andlise para aprovagao junto aos 6rgaos, o Puzo de Execugao n3o estar6
sendo contabilizado.
2.1.5 0 puzo de Vig6ncia Contratual sera de 06 (leis) meses contados a parterda
publicagao do seu extrato em Digrio Oficial, podendo ser prorrogado na forma da lei.

2.2 0 cumprimento dos prazos para aprovagaoserif de inteira responsabilidadedo
CONTRATADOrespons6vel pelo cumprimento das exig6ncias e intermediag6es junto aos
6rgaos de aprovagao, podendo ocorrer penalidades/multas caso os projetos nio sejam
entregues nos prazos estipulados.
2.3 0 Puzo de Execugao se inicia, a parterda emissio de Ordem de Servigo que, a exclusivo
crit6rio da CONTRATANTE,poder6 ser autorizada em panes, mediante a emiss3o de at6 02
(duas) Ordens Parciais de Servigos.

2.4 A inobservincia dos prazos estipulados no presente Contrato somente sera admitida
pda CONTRATANTEquando fundamentada nos motives elencados na Lei Federal n.'
8.666/93, na Lei Federal n' 12.378/2010, que regula o exercfcio da profissao de Arquiteto e
Urbanista, nas "Normas do Instituto de Arquitetos do Brasil para a Organizagao de
Concursos POblicos de Arquitetura e Urbanismo", no Edital e em todos os documentos
anexos, que constituem as Bases do Concurso; e deverio ser comprovados, sob pena de a
CONTRATADAincorrer em multa, consoante a c16usulaquinta.
2.4.1 0s atrasos justificados e comprovados pda CONTRATANTEservo devidamente
considerados.
2.5 0 regime de execuQaodos serviQos 6 de empreitada por prego global
CLAUSULA TERCEiRA - DO VALOR E REMUNERAQA0 DO CONTRATO

3.1 0 valor global dos servigos objeto deste Contrato para at6 200 1otes6 de R$ 93.100,64
(noventa e tr6s mil, cem reais e sessenta e quatro centavos).
3.2 0 servigo objeto deste Contrato sera remunerado,conforme anexos ll A - escopo do
concurso, ll B - resumo de orgamentos e ll C - cronograma, de acordo com os servigos
,.":;:;".elletivamente executados, medidos e aceitos, da seguinte forma:
/
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3.2.1 20% (vinte por cento) de solicitag3o parcial dos servigos do valor m6ximo do
contrato(R$ 93.100,64x 20%)totalizando R$18.620,13.

3.2.2 0 saldo remanescentedo contrato (80%) correspondentea 178 notese
multiplicado por 22 notesobjeto deste contrato, (R$ 74.480,50/178 = R$418,42 x 22
replicag6es),totalizando R$ 9.205,45.
3.2.3 Para as 22 replicag6es o valor a ser pago pelo contrato (itens 3.2.1 e 3.2.2) 6
de R$ 27.825,59 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reals, cinquenta e nove
centavos) conforme o cronograma de desembolso abaixo:
©

e

e

30% (trinta por cento) na assinatura do contrato
35% (trinta e cinco por cento) referente a entrega e a aprovagao completa do Projeto
Gerd
35% (trinta e cinco por cents) referentes a entrega e ao aceite pda CODHAB/DF,do
Projeto Executivo Completo e de toda a documentagao gr6fica e documental
necess6ria a futura emiss8o do Alvaro de Construgao.

3.3 Caso n8o haja mais lotes disponrveis, o contrato dever6 ser encerrado e o Contratado

dever6 recebero saldo restante do valor pda tabela do CAUreferenteaos 22 1otes,o que
darla R$ 74.293,10 - R$ 27.825,59 (Valor recebido neste contrato), totalizando R$
46.467,51 (quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um
centavos)
3.4 Na possibilidade de mats fates (at6 a quantidade de 178 replicag6es) para
continuarmoso contrato, servo pagos a partir do saldo restante deste contrato (R$
93.100,64 - R$ 27.825.59),totalizando um valor de R$ 65.275,05 (sessenta e cinco mil,
duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), que seriam entio distribufdos conforme
o cronograma de desembolso abaixo:
3.4.1 30% (trinta por cento) na assinatura do contrato;
3.4.2 35% (trinta e cinco por cents), referentes a entrega e a aprovagao completa do
Projeto Gerd;
3.4.3 35% (trinta e cinco por cento) referentes a entrega e ao aceite pda CODHAB/DF.

do Projeto ExecutivoCompleto e de toda a documentagaografica e documental
necess6ria a futura emissio do Alvaro de Construgao.

3.5 0s pagamentos serif efetuados mediante cr6dito em conta corrente da Contratada no
BANCO DE BRASILIAS/A - BRB.Aplica-se apenas para empresas sediadas em Brasilia e/ou
que tenha filial em Brasilia.

3.6 Todas as faturas deverio ser apresentadas
em 02 (duas)viag,juntamentecom
comprovagao peta CONTRATADAdo recolhimento das importancias devidas ao FGTS
....~. relativas is faturas anteriores.
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3.7 Para efeito de pagamento,a CONTRATADA
dever6apresentarjunta com as faturas as
certid6es negativas do FGTS,INSS,GDFe da Justiga do Trabalho(CNDT).

3.8 Nenhum pagamento isentar6 a CONTRATADAde responsabilidadepecos servigos
executados ou implicara a aceitagao dos mesmos.
3.9 Poder6 eventualmente n3o ser necess6ria, a exclusivo crit6rio da CODHAB,a execugao
de um ou mats componentes ou panes dos projetos ou etapas, objeto deste Contrato. Nesse
caso, sera deduzido o valor correspondente ao componente, produto ou servigo n3o

desenvolvido,considerando-se,para este fim, os pregos de cada um, discriminados na
planilha de orgamento contratual, conforme anexo lIB - resumo de orgamentos.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA

4.1
A despesa correr6 a conta da seguinte Dotagao Orgament6ria
1. Unidade Orgament6ria: 28209
11. Programa de Trabalho: 16.451 .6208.1968.3197
111. Naturezada Despesa:33.90.39
IV. Fonte de Recursos:220

4.2
A Ordemde Servigo6 de R$ 27.825,59(vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco
reais, cinquenta e nove centavos) referente ao servigo de elaboragao de projeto de
arquitetura, conforme Nota de Empenho2017NE00835,emitida em 22/09/2017, sob o

eventon.o400091
.

CLAUSULAQUINTA- DAGARANTIA
5.1 Em garantia a feele regular execugao do presente ajuste, a CONTRATADAproceder6 ao
recolhimento relativo a 5% (cinco por cents) do valor da Ordem de Servigo, correspondendo
a R$ 1.391,28(Um mil, trezentos e noventa e um reals e vinte e oito centavos).
5.2 A Garantia Contratual sera devolvida, desde que nio haja pend6ncia a solucionar,
mediante solicitagao por escrito da CONTRATADA,apes o Termo de Recebimento Definitivo
dos servigos.

5.3 A CONTRATANTEpoderd descontar do valor da Garantia Contratual toda importancia
que a qualquer titulo Ihe for devida pda CONTRATADA.

5.4 A Garantia Contratual deveri ser complementada sempre que houver alteragao do valor
contratual ou do puzo de vig6ncia do contrato.
CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E MULTAS

6.1 Pelo descumprimento de quaisquer cldusulas ou condig6es do presente Contrato, servo
aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto n ' 26.851/2006, publicado no Di6rio
,/
/

r p'
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Oficial do Distrito Federal n ' 103 de 31 de maio de 2006, pag. 05 e 07 e alterag6es
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6.2 A crit6rio da CODHABpoder3o tamb6m ser aplicadas as demais penalidades a que se
referem os artigos 81, 86, 87 e 88, e seus incisos e par6grafos, da Lein ' 8.666/93.
CLAUSULA S£TIMA- DAS 0BRIGAQ6ES E RESPONSABILIDADESDA CONTRATADA
7.1 A CONTRATADA,a16mdas responsabilidades previstas neste Contrato e nos anexos que
o integram (ll A - escopo do concurso, ll B - resume de orgamentos e ll C - cronograma),

obriga-se a:
7.1.1 Realizar os servigos de acordo com todas as exig6ncias contidas nas Bases do
Concurso, em especial nos anexos deste Contrato (ll A - escopo do concurso, ll B - resumo
de orgamentos e ll C - cronograma);
7.1.2 Responsabilizar-sepelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a CODHABou a terceiros, em decorr6ncia da execugao do objeto deste
Contrata, obrigando-se a responder por sie por seus sucessores;
7.1.3 Atender is determinag6es e ds exig6ncias formuladas pda CONTRATANTE;
7.1.4 Substituir ou refazer,por sua conta e responsabilidade,os servigosrecusados pda
CONTRATANTE,
no puzo por esta fixado;
7.1 .5 Responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigag6es
comerciais, fiscais, sociais, tribut6rias, trabalhistas e previdenciarias,ou quaisquer outras
previstas na legislagao em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e
mio-de-obra necess6rios a completa realizagao dos servigos (quando for o caso), at6 a
respectiva entrega, perfeitamente conclufda ou at6 o seu t6rmino, nos seguintes termos:
7.1 .5.1 A CONTRATADA6 a Onica e exclusiva respons6vel pelos 6nus trabalhistas de seus
empregados que porventura servo utilizados por forma da execuQaodo presente Contrato,
eximindo a CONTRATANTEde qualquer responsabilidade, ainda que subsidiiria ou solid6rial
7.1.5.2 Em caso do ajuizamento de agnes trabalhistas pecos empregados da CONTRATADA

ou da verificagaoda exist6nciade d6bitos previdenci6rios,
decorrentesda execugaodo
presenteContratopda CONTRATADA,
com a inclusio do Governodo Distrito Federalno
polo passivo homo responsavel subsidi6rio, a CONTRATANTEpoder6 reter, das parcelas
vincendas, o correspondente a at6 tr6s vezes o montante dos valores em cobranga, que
servo complementados a qualquer tempo com nova retengao em caso de insufici6ncia;
7.1.5.3 A retengao prevista no item acima sera realizada na data do conhecimento peso
Governo do Distrito Federal da exist6ncia da aQaotrabalhista ou da verificagao da exist6ncia
de d6bitos previdenci6rios;
7.1.5.4 A retengao somente seri liberada com o trinsito em julgado da decis3o de
improced6ncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do tftulo executivo judicialou do d6bito
previdenci6rio pda CONTRATADA;

7.1.5.5 0correndo o t6rmino do Contrato sem que tenha sido proferida a decisis final da
agro trabalhista ou decisio final sabre o d6bito previdenci6rio,o valor ficari retido e seri
pleiteado em processo administrativo ap6s o trinsito em julgado e/ou o pagamento da
condenagao/divida;
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consequentemente, responders criminalmente por todos os danes, perdas e/ou prejufzos
que por dojo ou culpa, no exercfcio de suas atividades, venha, direta ou indiretamente,
provocarou causar,por si ou por seus empregados,ou por empregadossubcontratados,a
CONTRATANTE
ou a terceiros.
7.1.13 Fica desde ja convencionado que a CONTRATADAcede e transfere a CONTRATANTE,
sem qualquer 6nus adicional, a16mdos previstos neste Contrato, a posse e propriedade
sobre todos os documentos criados no dmbito do mesmo, podendo a CONTRATANTEfazer
o uso que Ihe convier.

7.2 0s servigos objeto deste Contrato servo executados sob a diregao e responsabilidade
t6cnica do arquiteta e urbanista Paula Rabel Dilli, portadora da Carteira Professional n' CAU
AI 16441-4, expedida pesoConselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, CPF n'
085.865.069-07, que este autorizado a representar a CONTRATADAjunto a CONTRATANTE,
em materia de servigos.
7.2.1 A CONTRATADAobriga-se a manter o profissional indicado nesta c16usulacomo
Respons6velT6cnico na diregao dos trabalhos at6 a sua integraconclusio. A substituigao
ficar6 submetida a aceitagaoda CONTRATANTE
e somente poder6 ser feita por outro que
comprovadamente tenha a mesma capacidade e experi6ncia.
7.3 0 uso de marcas, patented, registros, processos e licengas inerentes a execugao deste
Contrato, quando for o casa, 6 de integrae exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,que
tamb6m se obriga a eximir a CODHABdas consequ6ncias de qualquer utilizagao indevida.
7.4 Ficam como responsabilidade do contratado todas as agnes que visem as aprovag6es
dos projetos junta aos 6rgaos competentes, n3o cabendo a esta CODHAB a entrega,
acompanhamento, retirada e corregao de exig6ncias junto aos 6rgaos.

7.5 Caso a cede da empresa CONTRATADA nio seja de Brasilia, esta deveri,
obrigatoriamente, manter escrit6rio com enderego fixo em Brasilia/DF ou ter pessoal
t6cnico adequado e disponivel para realizagao do objeto da licitagao (Concurso),o qual
serviri de sede administrativa para as atividades e contato junto a CODHAB.
CLAUSULA OITAVA - DAS 0BRIGAQ6ES E RESPONSABILIDADESDA CONTRATANTE

8.1 A16mdas responsabilidades previstas neste Contrato e nos anexos que o integram (IV A
- escopo do concurso, ll B - resume de orgamentos e ll C - cronograma), a CONTRATANTE
obriga-se a:
8.1.1 Fornecer a CONTRATADAtodas as informag6es necess6rias a execuQaodos servigos
objeto deste Contrato.
8.1.2 Designar representante servidor para fiscalizar e acompanhar a execugao do Contrato.
8.1.3 Providenciar e executar todas as agnes administrativas de sua exclusiva compet6ncia,
relativas a execugao dos trabalhos.
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8.1.4 Assegurar os direitos e as prerrogativasinerentes ao exercfcio da profiss3o de
arquiteto e urbanista,previstos na Lei Federaln' 12.378/2010,que regula o exercicio da
profissao.
8.1 .5 Assegurar que a cessio de direitos patrimoniais, prevista no art. 11 1, da Lei Federal n'
8.666/93 se restrinja apenas aos projetos contratados, em respeito ao disposto no art. 5'
XXVll, da CF,na Lei Federal n' 5.194/1 966, na Lei Federal n' 12.378/201 0 e na Lei Federal n'

9.610/98.
8.1.6 Assegurar os direitos morais dos autores dos projetos objeto deste Contrato,contidos
na Lei Federal n ' 9.61 0/98.
8.1.7 Realizar os pagamentos da CONTRATADAna forma e condig6es previstas.
CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAQA0

9.IE vedada a subcontratagao do objeto do Contrato
CLAUSULA D£CIMA - DA PiSCALIZAQAO
10.1 N3o obstante a CONTRATADAsegaa Onica e exclusiva respons6vel pda execugao de

todos os servigosobjeto deste Contrato,a CONTRATANTE,
por meio de seus funcion6rios
ou de prepostos formalmente designados, se reserva o direito de, sem de qualquer forma
restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizaQao
dos servigos e para esse efeito, a CONTRATADAobriga-se a:

10.1.1 Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informagao solicitada pda
CONTRATANTEe seus prepostos garantindo-theo acesso, a qualquer tempo, ao local dos
servigos, bem coma aos documentos relativos aos servigos executados ou em execugao.
l0.1.2 Atender prontamente ds reclamag6es, exig6ncias ou observaQ6es feitas pda
CONTRATANTEou seus prepostos, desfazendo, corrigindo ou refazendo, quando for o caso,

a sua pr6pria custa, os servigos que nio obedegam aos respectivos projetos,
especificag6es, memoriais descritivos ou normas t6cnicas pertinentes.
l0.1.3 Sustar qualquer servigo em execugao que comprovadamente ngo esteja sendo

executadocom a boa t6cnica ou coloque em risco a segurangapOblicaou bens da
CONTRATANTE
ou ainda por inobservincia e/ou desobedi6nciais ordensou instrug6esda
CONTRATANTE,
e seus prepostos,cabendoa CONTRATADA
todos os anus com a
paralisagao.
l0.2 A CONTRATANTE se farc representar no local dos servigos, por seu representante
credenciado ou comissio executora e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto
com as mesmas atribuig6es e poderes.
l0.3 Today as solicitaQ6es, reclamaQ6es, exig6ncias ou observaQ6es relacionadas com a
execuQaodos servigos, feitas peta CONTRATANTE
ou seus prepostos a CONTRATADAou
vice-versa, nas hip6teses em que couber, somente produzirao efeitos vinculat6rios desde
que processados por escrito.

.Miuuq

Q.6 Bloch A Lotes 12/1 3

71988-001 Brasilia DF - www.codhab.df.gov.for PRESiOENCtA - 61 3214-1 833

©

r

CODHAB

Companhiade Desenvolvimento
Habitacionaldo Distrito Federal

Presiddncia

l0.4 A atuagao fiscalizadora da CONTRATANTEem nada restringir6 a responsabilidade
integral e exclusiva da CONTRATADArelativamente aos servigos contratados, sua execugao
e as respectivas consequ6ncias e implicag6es, pr6ximas ou remotas, ou perante terceiros,
do mesmo modo a ocorr6ncia de eventuais irregularidades na execugao dos servigos
contrdtados nio implicard corresponsabilidade da CODHABou de seus prepostos.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTODOS SERViQOS

11.1 A aceitagao dos servigos se dare mediante a avaliagao do servidor designado pda

CODHABou comissio executora,que constatar6se o projeto atende a todas as
especificag6es contidas nas Bases do Concurso e nos anexos deste Contrato (ll A - escopo
do concurso, ll B - resumo de orgamentos e ll C - cronograma).

11.2 Caso haja recusa de aceitagao, por nio atenderem os servigos ds exig6ncias da
CONTRATANTE,a CONTRATADAdever6 refaz6-1osis suas expensas, passando-se a contar

os prazos para pagamentoe demaiscompromissosda CONTRATANTE
a parterda data da
efetiva aceitagao dos servigos refeitos.
11.3 0 objeto do Contrato sera recebido quando perfeitamente de acordo com as condig6es

contratuais e com os demais documentos anexos que o integram (ll A - escopo do
concurso, ll B - resumo de orgamentos e ll C - cronograma).

11.4 0 Termo de RecebimentoProvis6rio deveri ser lavrado mediante solicitaQao da
CONTRATADA,pelo respons6vel pelo seu acompanhamento e fiscalizaQao, atrav6s da
Unidade Fiscalizadora.

11.5 0 Termo de Recebimento Definitivo deveri ser lavrado peso servidor ou comissio
executora designada pda CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado assinado pdas
panes, ap6s o decurso do puzo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagao do
objeto aos termos contratuais.
11.6 A CODHAB poder6 designar tamb6m uma Equipe T6cnica de Recebimento e
Fiscalizagao formada por t6cnicos da CODHAB,podendo ser inclufdos T6cnicos da
Secretaria de Estado de Gestdo do Territ6rio e Habitagao - SEGETH,a16mdo Executor do
Contrato para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Contrato, conforme descrito nos
anexos deste Contrato (ll A - escopo do concurso, ll B - resumo de orgamentos e ll C cronograma), ficando os 6rgaos da Estrutura Organica desta Companhia no dever de prestar
a equipe designada o apoio que ela vier a requisitar para o desempenho de suas atividades.
11.7 A CONTRATANTEse reserva o direito de suspender temporariamente os servigos
sempre que se fizer necess6rio.
CLAUSULA D£CIMA SEGUNDA - DA RESCISAO CONTRATUAL

12.1 A CODHABpoder6 rescindir unilateralmente este Contrato nas hip6teses autorizadas

pelo artlgo 79, inciso 1, da Lei n' 8.666/1993,justificando o motive e assegurandoa
S:?16c,r\a I
?0GU '""'.
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12.2 0 presente Contrato poder6 ser rescindido, independentemente de interpelagao judicial

ou extrajudicial,sem que caiba a CONTRATADA
direito a indenizagaode qualqueresp6cie,
nos castes previstos nos artigos 77 e 78, Incisos I a XVll da Lei n' 8.666/1 993, observadas as
disposig6es do S2' do artigo 79 da mesma lei.

12.3 Se quaisquer das panes contratantes, em benefrcio da outra, permitir, mesmo por
omissao, a inobservancia, no todo ou em parte, de quaisquer das cldusulas e condiQ6es do
presente Contrato e/ou de seus anexos (ll A - escopo do concurso, ll B - resumo de
orgamentos e ll C - cronograma), tal fato nio podera liberar, desonerar, afetar ou prejudicar
essas mesmas cldusulas e condig6es, as quaid permanecerao inalteradas, como se
nenhuma tolerincia houvesse ocorrido.
CLAUSULA D£CIMA TERCEIRA - DAS DiSPOSiQ6ES FINALS

13.1 0(s) autor(es) do projeto(s) ora contratados cedem para a CODHABseus direitos
patrimoniais relativamente ao objeto deste Contrato, nos termos do Art. 111 da Lei n'
8.666/93, e tamb6m concede(m)ao CONTRATANTE
o direito de, a qualquertempo, expor,
divulgar, publicar, utilizar o projeto em outros enderegosde propriedade do Distrito Federal,
sem que ditos atos confiram aos seus autores direito a qualquer remuneragao,nos termos
da Leino9.610/1998.
CLAUSULA0ECiWA QUARTA - DOSCASOS0MISSOS
14.1 0s castes omissos servo dirimidos de acordo com as normas jurrdicas aplic6veis e, em
especial, de acordo com as regras da Lei n' 8.666/93.
CLAUSULAD£CIMA QUINTA - DA PUBLICAQAO
15.1 0 extrato resumido deste Contrato sera obrigatoriamente publicado no Di6rio Oficial do
Distrito Federal, sob a responsabilidade da CODHAB/DF

CLAUSULADECIMASEXTA- FORO
16.1 Para dirimir qualquer quest3o que venha a ocorrer relativa ao Contrato, o Foro
competente 6 o do Distrito Federal, devendo a parte vencida pagar a vencedora as custas,
despesas extrajudiciais e demais combinag6es legais e contratuais.
16.2 Quaisquer quantias devidas a CONTRATANTEpda CONTRATADA,em decorr6ncia
deste Contrato, servo cobradas pelo rita de execugao fiscal.

Pfl:li!:lll}
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Contrato no 065/201 7
16.3 E por estarem assim justus e de acordo, assinam o presente em 03 (tr6s) vias de igual

forma e teor, na presengade 02 (duas)testemunhas,abaixo nomeadas,que tamb6m
assinam.

Brasilia,flt del\,od:«.&\cde
2017

P/ CODHAB/DF (CONTRATANTE)

gilson .l5aranhos
Diretor=Presidente

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB)
P/ CONTRATADA

Paula RabelDilly
RepresentanteLegal da
WTS Engenharia E16trica LTDA - ME

Testemunhas

c+4 aboqh"i G.b
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