
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Administração e Gestão

Ata de Registro de Preços SEI-GDF n.º Nº 006/2019 - TM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - EPP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/ 2019

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2019

PROCESSO Nº 00392.00003999/2019-46

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito
privado, com autorização legisla va de criação disposta na Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do Governo do
Distrito Federal vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 6, Lotes
13/14, Bloco “A”, 5º e 6º Andares – Edi cio Sede – CEP 70.036-918, na cidade de Brasília/DF, inscrita sob o CNPJ nº 09.335.575/0001-30, neste ato
representada pelo Diretor Presidente, WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, brasileiro, casado, portador da cédula de iden dade nº 576832 – SSP/DF e
CPF  sob nº  266.575.541-68,  residente  e  domiciliado em Brasília/DF,  considerando o  julgamento  do Pregão  Eletrônico  para  Registro  de Preços nº
016/2019, processo nº 00392.00003999/2019-46, resolve registrar os preços da empresa EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº
03.497.158/0001-07, localizada na Avenida Dr. Hugo Beolchi, nº 445, 13º andar, Conjunto 131, Vila Guarani, SÃO PAULO-SP, CEP: 04.310-030, neste ato
representada pelo senhor ALEXANDRE BENJAMIN RAINHA, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Iden dade nº 21.718.032-2 SSP/SP,
portador  do CPF  Nº 119.115.418-11,  indicado e  qualifico nesta  Ata,  de  acordo com a classificação por  ela  alcançada  e  nas  quan dades  cotadas,
atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios
da CODHAB/DF - RILC desta Companhia, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto Distrital nº 39.103, de 06 de junho de 2018, bem como
com o Decreto  Distrital  nº  26.851,  de  30/05/2006,  publicado no DODF nº 103,  de  31/05/2006,  pg.  05/07,  alterado pelos  Decretos  Distritais  nºs
26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006 e Decreto nº 35.831/2014 de 19/09/2014, em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preços (ARP) tem como objeto a Aquisição de Conjunto de GPS Geodésico (Par de Receptores Glonass L1/L2 RTK -
NTRIP, Completo), nas especificações e caracterís cas constantes no ITEM 7 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº
16/2019 (31750770), que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quan dades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de
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Preços, podendo a Administração promover a contratação de acordo com suas necessidades.

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a par r de sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF,
não podendo ser prorrogada, conforme ar go 12 do Decreto nº 39.103/2018.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Não será admi da a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

3.2. Considerando o reduzido quadro de servidores lotados na Comissão permanente de licitação desta Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal – CODHAB/DF, a aceitação de outros par cipantes, além dos que já fazem parte do planejamento deste certame, poderia acarretar em
lesão ao princípio da eficiência,  pois em decorrência da complexidade e acúmulo de serviços que poderia ser  gerado pela  CPL/CODHAB – DF no
gerenciamento da ata, poderia ter prejuízo na execução e bom andamento dos serviços inerentes à mesma. Jus fica-se assim a opção de não admi r
adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. DA DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E QUANTITATIVOS

 4.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan dade e as demais condições ofertadas nas propostas são as que segue:

4.1.1. Planilha com descrição e quan ta vos dos equipamentos.

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

01 Conjunto de GPS Geodésico (Par de Receptores Glonass L1/L2 RTK - NTRIP, Completo) 5 Unidades

5. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CARACTERÍSTICA DOS EQUIPAMENTOS

5.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO CONJUNTO DE GPS GEODÉSICO (PAR DE RECEPTORES GLONASS L1/L2 RTK - NTRIP, COMPLETO).

Parâmetros mínimos:

O Par de Receptores GNSS L1/L2 RTK são; 01 Base e 01 Rover, sendo que os dois Receptores possam ser u lizados como Base ou como Rover:

Os receptores deverão permi r a captação de sinais de dupla frequência a par r das constelações GPS e GLONASS, com upgrade para as constelações
GALILEO E BEIDOU.
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O Sistema GNSS deve ser capaz de efetuar Levantamentos em tempo real (RTK - Real Time Cinemá co).

Os Receptores devem possuir no mínimo ou a par r de 225 canais universais de rastreamento cada receptor (no mínimo de 225 canais em cada receptor
Base e no mínimo 225 canais em cada receptor Rover).

Capaz de rastrear con nuamente o código e a fase do sinal GPS (L1 CA, L1/L2 P, L2C) e GLONASS (L1/L2 CA, L1/L2 P).

Os Receptores deve estar habilitados para rastrear GPS, GLONASS e com upgrade para as constelações GALILEO E BEIDOU.

O Sistema GNSS deve operar nos modos de medições Está co, Está co Rápido, Stop and Go, cinemá co e Navegação.

Os  Receptores  GNSS  deverão  ser  dotados  LED’s  que  permitam  informar:  estado  do  receptor  (ligado/desligado),  estado  da  conexão  Bluetooth
(conectado/desconectado), estado do link de rádio (recepção/transmissão).

Capacidade do cartão de memória, rastreamento de satélites e situação da bateria.

Devem transmi r dados nos formatos RTCM SC104 nas versões 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 e 3.1, formato CMR, CMR+ e NMEA.

Possuir tecnologia para minimizar os efeitos de mul caminhamento.

A comunicação entre Receptores e Coletor de Dados deverá ser através da tecnologia Bluetooth.

Taxa de rastreio atualizável até 10 Hz.

Rádio UHF interno que possibilite o alcance, comprovado em catálogo do fabricante, de no mínimo 4KM entre a Base e no Rover.

Comunicação:

Tecnologia Bluetooth Integrada nos Receptores.

Porta serial

Porta para Cartão SD Card

Precisões:

Está ca Horizontal 3mm + 0.5ppm e Ver cal 5mm + 0,5ppm.

RTK Horizontal 5mm + 0.5ppm e Ver cal 10mm + 0.8ppm.

Memória:

Interna de no mínimo 8GB.

Ambientais:

A prova d’água e poeira na categoria IP67.

Temperaturas de operação entre -20°C a +55°C.
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Peso aproximado de 1.3 Kg.

Bateria:

02 Baterias Internas para cada receptor com autonomia mínima de 10 horas cada bateria.

Coletor de dados (01 Coletor de dados para cada par de receptor).

Coletor de Dados po Tablet, com:

Display colorido de no mínimo 5” (Sete) polegadas, sensível ao toque (touch screen) e com iluminação de fundo.

Sistema operacional Windows ou Android.

Tecnologia ntrip.

GPS de Navegação

Memória RAM mínima 2GB e 8 GB de memória interna, com possibilidade de memória externa de até 64 GB. 

Bluetooth para conexão com os receptores e WiFi.

Câmara fotográfica integrada dianteira mínima de 2 megapixels.

Câmara fotográfica integrada traseira mínima de 8 megapixels.

Bateria interna com autonomia de 10 horas.

Processador de 1GHz.

Dispor de porta USB.

Licença de So ware de Processamento de Dados (01 unidade).

O sistema deve rodar em computadores pessoais de 32-bit ou 64-bit – nas plataformas Windows.

O So ware deve ser no idioma português.

A licença de operação do So ware de Processamento de Dados deverá  ser  registrada no próprio  fabricante  e  o  hardlock,  deverá  ser  através  de
disposi vo USB.

Que no mesmo e único so ware seja possível, importar dados, criar projetos, realizar configurações, pós-processar dados L1 e L2, realizar ajustamento
de redes, visualizar graficamente todos os pontos, linhas e áreas coletadas em campo e exportar dados para outros formatos.

O So ware deve processar dados nos modos: Está co, Está co Rápido, Stop and Go e Cinemá co.

O So ware deve permi r visualização dos dados levantados.

O So ware deve ajustar Redes Geodésicas.
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O So ware deve ter capacidade para a importação de dados brutos para pós-processamento e dados no formato Rinex e do próprio fabricante do
receptor.

O So ware deve ter capacidade para ajustar redes GPS, GLONASS, GALILEO E BEIDOU pelo Método dos Mínimos Quadrados.

O So ware deve ter capacidade para exportar dados nos formatos DXF, DWG e ASCII.

O so ware deverá realizar o ajustamento de rede, promovendo propagação das precisões das coordenadas das estações de referência para as estações
ajustadas.

No so ware o usuário deverá ser capaz de poder inserir as precisões das coordenadas das estações base para realizar o ajustamento rela vo da rede.

Deverá realizar  teste de qualidade do ajustamento, detecção de erros e que proporcione elementos para análise da confiabilidade dos resultados,
gerando relatório que expresse, dentre outros, os iden ficadores das estações de referência adotadas, suas coordenadas e precisões, os iden ficadores
das estações ajustadas, suas coordenadas e precisões, a iden ficação dos vetores ajustados bem como seus desvios-padrão, assim como os resíduos
após o ajustamento desses vetores.

O so ware deverá ter atualização gratuita por pelo menos 5 (Cinco) anos.

O so ware deverá ser, impreterivelmente, do mesmo fabricante dos receptores.

So ware de Processamento de Dados (01 unidade).

O sistema deve rodar em computadores pessoais de 32-bit ou 64-bit – nas plataformas Windows.

O So ware deve ser no idioma português.

A licença de operação do So ware de Processamento de Dados deverá  ser  registrada no próprio  fabricante  e  o  hardlock,  deverá  ser  através  de
disposi vo USB.

Que no mesmo e único so ware seja possível, importar dados, criar projetos, realizar configurações, pós-processar dados L1 e L2, realizar ajustamento
de redes, visualizar graficamente todos os pontos, linhas e áreas coletadas em campo e exportar dados para outros formatos.

O So ware deve processar dados nos modos: Está co, Está co Rápido, Stop and Go e Cinemá co.

O So ware deve permi r visualização dos dados levantados.

O So ware deve ajustar Redes Geodésicas.

O So ware deve ter capacidade para a importação de dados brutos para pós-processamento e dados no formato Rinex e do próprio fabricante do
receptor.

O So ware deve ter capacidade para ajustar redes GPS e GLONASS, pelo Método dos Mínimos Quadrados.

O So ware deve ter capacidade para exportar dados nos formatos DXF, DWG e ASCII.

O so ware deverá realizar o ajustamento de rede, promovendo propagação das precisões das coordenadas das estações de referência para as estações
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ajustadas.

No so ware o usuário deverá ser capaz de poder inserir as precisões das coordenadas das estações base para realizar o ajustamento rela vo da rede.

Deverá realizar  teste de qualidade do ajustamento, detecção de erros e que proporcione elementos para análise da confiabilidade dos resultados,
gerando relatório que expresse, dentre outros, os iden ficadores das estações de referência adotadas, suas coordenadas e precisões, os iden ficadores
das estações ajustadas, suas coordenadas e precisões, a iden ficação dos vetores ajustados bem como seus desvios-padrão, assim como os resíduos
após o ajustamento desses vetores.

O so ware deverá ter atualização gratuita por pelo menos 5 (Cinco) anos.

O so ware deverá ser, impreterivelmente, do mesmo fabricante dos receptores.

So ware para Coleta de Dados (01 unidade).

Desenvolvido e compa vel com ambiente Windows, todo em idioma português.

O So ware de Coleta de Dados deverá ser licenciado junto ao desenvolvedor do programa e do mesmo fabricante dos receptores.

Gerenciar a coleta de dados de Levantamento nos métodos Está co, Cinemá co.

Possuir coleta automa zada de dados com possibilidade de acrescentar nome e descrição nos pontos coletados.

Permi r estaqueamento e que o operador escolha vários pos de referências.

Que mostre distâncias lineares e ambiente gráfico somente numa tela.

Que permita parar e recomeçar uma locação ou mover para outro ponto.

Que permita visualização dos dados brutos coletados.

Que forneça ao operador uma visualização clara de sua localização em relação a uma linha de referência.

Que o status de visualização de captação de sinais GPS/GLONASS e de nível de carga da bateria seja visível ao operador.

Que permita introdução pelo usuário de atributos para os pontos coletados.

O sistema deve permi r codificações para os pontos.

Os códigos devem ser alfanuméricos e devem possuir uma descrição.

Cada atributo deve poder ser predefinido pelo usuário.

A lista de códigos deve fazer parte de uma biblioteca de códigos predefinida pelo usuário.

O sistema deve permi r que o usuário edite manualmente a lista de códigos ou adicione mais códigos durante a operação de campo.

O so ware deverá ter atualização gratuita por pelo menos um ano.
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Itens que acompanham o conjunto de “Receptor GNSS RTK com Coletor de Dados

01 – Base Nivelante com Adaptador.

01 – Suporte de bastão para o Coletor de Dados.

04 – Baterias (duas para cada Receptor GNSS).

02 – Carregadores de baterias.

02 – Cartões de memória de 8GB.

01 – Mala rígida de transporte.

Os demais itens que farão parte do conjunto de “Receptor GNSS L1/L2 RTK com Coletor de Dados" estão descritos na Tabela de Preços de Referência.

Observações:

Os itens (Receptor GNSS, Coletor de dados, So wares de Pós Processamento e de Coleta de Dados ofertados deverão ser obrigatoriamente do mesmo
fabricante e no idioma Português (exceto acessórios)).

O proponente deverá ofertar treinamento, sem ônus, num local a ser definido pelo Órgão, com duração de até 16 horas (2 dias), podendo ser prorrogado
se necessário.

Para preservar a qualidade do equipamento é obrigatório apresentação do Cer ficado ISO 9001:2008, do fabricante do equipamento, comprovado
através  da  apresentação  de  cer ficado.  O  proponente  deverá  apresentar  carta  do  fabricante  dos  equipamentos  ofertados,  mencionando  que  o
proponente é seu distribuidor autorizado e atestando que o proponente está capacitado pelo fabricante a prestar assistência técnica, treinamento e
suporte aos seus produtos.

Os Receptores GNSS devem estar homologados junto à ANATEL, dentro do prazo de validade, que permita a operação destes equipamentos no Brasil. O
Cer ficado deverá ser do equipamento e não de um componente interno do mesmo.

NOTA!

As Licenças de So wares de Coleta de Dados e Processamento de Dados dos Receptores Glonass GNSS L1/L2 RTK, devem ser vitalícias.

6. DA TABELA DE PREÇOS

6.1. Os valores máximos unitários e totais registrados dos equipamentos objetos do Termo de Referência estão apresentados nas Tabelas de Preços a
seguir;

ITEM 1

CONJUNTO DE GPS GEODÉSICO (PAR DE RECEPTORES GLONASS L1/L2 RTK - NTRIP, COMPLETO.
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ITEM DESCRIÇÃO
QUANTITATIVO PREÇO EM R$

Quant. Unid. Unit. TOTAL

01

Conjunto de GPS Geodésico (Receptor Glonass L1/L2 RTK Com Coletora de Dados, composto
por:

• 01 Par de Receptores Glonass L1/L2 RTK-(Base e Rover) Com Coletora de Dados po Tablet.

Composto por:

• 225 canais de rastreamento para o receptor Base e

• 225 canais de rastreamento para o receptor Rover

• Precisão Está co: Horizontal de 3 mm + 0.1 ppm, Ver cal de 3,5 mm + 0.4 ppm ou melhor,

• Está co rápido: Horizontal de 3 mm + 0.5 ppm, Ver cal de 5 mm + 0.5 ppm ou melhor,

• Cinemá co RTK: Horizontal 8 mm+1 ppm, Ver cal 15 mm+1 ppm ou melhor,

• Coletora de Dados Tablet com tecnologia Ntrip,

• Licença de Uso de So ware de Coleta de Dados,

• Licença de Uso de So ware de processamento de dados,

• Cer ficado de calibração e aferição,

• Cer ficação ISSO 9000,

• Cer ficado de homologação

• Manuais em Português, 

• Treinamento de no mínimo 16 horas e

• Maleta para transporte.

Acessórios inclusos:

• 01 Tripé em alumínio com travas duplas e bolsa para transporte,

• 02 Tripés para bastão com bolsa para transporte,

• 02 Bastões em fibra de carbono 2,20m c/ Nível Bolha e Bolsa /Transp.

• 04 Baterias de Li-Ion com capacidade mínima para 12 horas de Trab.

05 UN R$74.900,00 R$374.900,00
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7. DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS

7.1. É de responsabilidade da licitante a gestão da mão-de-obra necessária para a realização dos serviços objeto do Termo de Referência, Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 015/2019.

7.2. Os equipamentos somente serão considerados executados mediante o recebimento defini vo pelo Fiscal do Serviço e/ou Gestor do Contrato.

7.3. O recebimento e a aceitação dos equipamentos que compõem cada Ordem de Serviço dar-se-ão da seguinte forma:

7.3.1. PROVISORIAMENTE: em até 15 (quinze) dias, contados da data da comunicação, por escrito, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a
realização de vistoria pela Fiscalização.

7.3.2. DEFINITIVAMENTE: em até 15 (quinze) dias contados a par r do recebimento provisório, mediante a lavratura de termo de aceite, que será
assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento defini vo.

7.3.3. Se após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO for iden ficada qualquer falha na execução, cuja responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo
para a efe vação do RECEBIMENTO DEFINITIVO será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas.

7.4. Independentemente da vigência da presente Ata, os materiais ou equipamentos deverão ter garan a mínima de 12 (meses), prevista no ar go 50 do
CDC contada do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos equipamentos/materiais.

7.5. Durante o prazo de garan a, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar quaisquer defeitos relacionados aos equipamentos objeto deste Termo de
Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.

7.6. O recebimento, provisório ou defini vo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança equipamentos, durante o
período de garan a previsto.

7.7.  A  contratada  deverá  apresentar  solução  de  atendimento  eletrônico,  para  abertura  e  fechamento  dos  chamados  com  emissão  das  OS
eletronicamente, sua respec va aprovação, ou, não, como também o acompanhamento das OS.

7.8.  As ORDENS DE SERVIÇOS – OS – serão emi das pela Contratante,  de acordo com o grau de prioridade ou necessidade para a aquisição dos
equipamentos, de acordo com o seu modo de execução ou com sua finalidade, Anexo II deste Termo de referência, bem como, com as do item 11 e 12
do Anexo I Termo de Referência do Edital.

8. DA ATA

8.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as
condições fixadas neste instrumento, no Edital e seus anexos, bem como na proposta, e as determinações con das na legislação per nente.

8.2. Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB.

8.3. Os fornecedores se obrigam a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
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Pregão Eletrônico SRP nº 015/2019, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.

9. REVISÃO E CANCELAMENTO

9.1.  A  CODHAB  realizará  pesquisa  de  mercado  periodicamente,  em  intervalos  não  superiores  a  180  (cento  e  oitenta)  dias,  a  fim  de  verificar  a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

9.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à CODHAB promover as negociações junto aos fornecedores.

9.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por mo vo superveniente, a CODHAB convocará os fornecedores para
negociarem a redução dos preços aos valores pra cados pelo mercado.

9.4.  O fornecedor que não aceitar  reduzir  seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do compromisso assumido,  sem aplicação de
penalidade.

9.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

9.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.

9.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

9.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

9.6.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem jus fica va aceitável;

9.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no mercado; ou

9.6.4.  Sofrer  sanção  administra va  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administra vo,  alcançando  o  órgão  gerenciador  e  órgão(s)
par cipante(s).

9.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 9.6.1, 9.6.2 e 9.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

9.8.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,  decorrente  de caso fortuito ou força  maior,  que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ficados:

9.8.1. Por razão de interesse público; ou

9.8.2. A pedido do fornecedor.

10. DAS PENALIDADES
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10.1. Das Espécies

10.1.1. 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 nº 26.851, 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, pelo RILC desta Companhia e pela lei 13.303/16:

I - advertência;

II - multa; e

III - suspensão temporária de par cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito
Federal - CODHAB, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come da.

§ 1o Se a multa  aplicada for superior  ao valor da garan a prestada,  além da perda desta,  responderá o contratado pela sua diferença,  que será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente. (Lei 13.303,
art. 83, paragrafo 1º)

§ 2o As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no
respec vo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis (Lei 13.303, art. 83, paragrafo 2º).

a)  Para a  licitante e/ou contratada que,  convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,  não celebrar  o contrato,  deixar  de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal;  a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de
Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a
natureza e a gravidade da falta come da;

10.1.2. As sanções previstas nos incisos I e III do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respec vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

10.2. Da Advertência

10.2.1. 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, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento
licitatório; e

II - pelo ordenador de despesas se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re rar a nota
de empenho ou assinar o contrato.

10.3. Da Multa

10.3.1. 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 aplicada nos seguintes percentuais:
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I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
(Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 2014);

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de
atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; (Decreto nº 35.831, de
19 de setembro de 2014);

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do
disposto nos incisos I e II deste subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus ficada do adjudicatário em assinar o contrato 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, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de
entrega. (Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 2014);

10.3.2. A multa será formalizada por simples apos lamento contratual, conforme previsto no RILC desta Companhia e na Lei 13.303/2016, e no que
couber, no art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 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 da no ficação, Lei 13.303/2016, e no que couber, § 3o do 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.

10.3.3. 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  pela
Administração ou cobrados judicialmente.

10.3.4. 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.

10.3.5. 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.

10.3.6. A multa poderá ser aplicada cumula vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come da, consoante o previsto do
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subitem 10.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade.

10.3.7. 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 em admi r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 10.3.1.

10.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 10.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

10.4. Da Suspensão

10.4.1.  A  suspensão  é  a  sanção  que  impede  temporariamente  o  fornecedor  de  par cipar  de  licitação  e  de  contratar  com  a  Companhia  de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro
cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi da pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO
FEDERAL, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou
internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia 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 na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 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;

10.4.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I - a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento
licitatório; e

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa
em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato.

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

10.4.4. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem pra cadas no âmbito dos
procedimentos derivados dos pregões.

10.5. Das Demais Penalidades
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10.5.1.  As  licitantes  que apresentarem documentos fraudulentos,  adulterados ou falsificados,  ou que por  quaisquer outros  meios  pra carem atos
irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela CODHAB, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do cer ficado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da
gravidade dos fatos; e

II - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 10.4.3 e 10.4.4.

10.5.2. As sanções previstas nos subitens 10.4 e 10.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos
pelo RILC desta Companhia e pelas Leis Federais nº 13.303/2016, no que couber, lei nº 8.666 de 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 de atos ilícitos pra cados.

10.6. Do Direito de Defesa

10.6.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da ciência da respec va no ficação.

10.6.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

10.6.3. 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;

10.6.4. 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 ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

10.6.5.  Após  o  julgamento  do(s)  recurso(s),  ou  transcorrido  o  prazo  sem a  sua  interposição,  a  autoridade competente  para  aplicação  da  sanção
providenciará a sua imediata divulgação no sí o www.comprasgovernamentais.gov.br, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação man dos por
órgãos ou en dades da Administração Pública do Distrito Federal.

10.6.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 10.2 e 10.3
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deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apos lamento, regidos pelo RILC desta Companhia e pelas Leis Federais nº
13.303/2016, no que couber, lei nº 8.666 de 1993 ou 10.520, de 2002.

10.7. Do Assentamento em Registros

10.7.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

10.7.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

10.8. Da Sujeição a Perdas e Danos

10.8.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital, a licitante
e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou
contratuais.

10.9. Disposições Complementares

10.9.1. As sanções previstas nos subitens 10.2, 10.3 e 10.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante.

10.9.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en dade.

10.9.3. As penalidades deste item coadunam com as descritas no item 18 do anexo I deste Edital.

11. DA CONTRATAÇÃO

11.1. A interessada será convocada para assinar o respec vo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de recair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei no RILC desta Companhia e pelas Leis Federais nº 13.303/2016.

11.2. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, ou deixar de entregar a documentação exigida neste
Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não man ver a proposta, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garan do o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração, e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

11.3. A recusa em assinar o contrato, sem mo vo jus ficado, devidamente aceito pela Administração, implica as sanções cabíveis à espécie.

11.4.  O instrumento contratual poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos es pulados no Art. 81 da Lei nº 13.303/2016, no RILC desta
Companhia.

11.5.  Quando do contrato,  será  exigido da licitante  vencedora,  a  apresentação da inscrição no Cadastro  Fiscal  do Distrito  Federal  –  CF/DF,  como
contribuinte do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, para empresa estabelecida em outra unidade da federação, sem filial no Distrito
Federal, nos termos da Lei n.º 5.319, de março de 2014.

11.6. O contrato terá vigência 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, admi ndo-se a sua prorrogação nos termos do RILC desta Companhia no art.
70 da Lei 13.303/2016, sendo as expensas para publicação do extrato no DODF a cargo do Contratante, juntamente com o disposto no item 18 do Anexo I
deste Edital.
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11.7. A Administração convocará a empresa vencedora a assinar o Instrumento Contratual, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Decreto n° 26.851/2006, no Decreto n° 26.993/2006, no decreto n° 27.069, no RILC
desta Companhia e na Lei 13.303/2016.

11.8. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a par r da in mação nesse sen do.

11.8.1. Por ocasião da celebração do contrato, será exigido da licitante vencedora a prestação de uma das seguintes garan as:

I - caução em dinheiro,

II - seguro-garan a;

III - fiança bancária.

11.8.2. A garan a a que se refere o caput não excederá a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições
nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3º deste ar go. (RILC desta Companhia, Lei n.º 13.303/93, art. 70, parágrafo 2º).

11.8.3. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros elevados, o limite de garan a previsto
no § 2º poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor do contrato. (RILC desta Companhia, Lei nº 13.303/93, art. 70, parágrafo 3º).

11.8.4. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por ins tuição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu
controle, não par cipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos bene cios do ar go
827, do Código Civil de 2002.

11.8.5. Toda e qualquer garan a prestada pela licitante vencedora:

a) somente poderá ser levantada após a ex nção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;

b) poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser u lizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações
contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da
no ficação regularmente expedida, a garan a deverá ser recons tuída;

c) ficará re da no caso de rescisão contratual, até defini va solução das pendências administra vas ou judiciais.

11.8.6. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garan a exigida será considerada recusa injus ficada em assinar o
Contrato, implicando na imediata anulação da N.E (nota de empenho) emi da.

11.9. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-
se-lhes suple vamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, no RILC desta Companhia, na Lei 13.303/16.

11.10. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificação, conforme o disposto no RILC desta Companhia e no Inciso XXIII, do ar go 4º da Lei 10.520/2002.

11.11. A recusa injus ficada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou re rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriza o descumprimento, sujeitando o infrator às penalidades legalmente estabelecidas no RILC desta Companhia, na Lei 13.303/16.
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11.12. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos, do art. 76, 89, inc. III, 91 §1º do RILC.

11.13. A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com o RILC desta Companhia e a Lei 13.303/2016, ensejará a sua rescisão e a penalização da
empresa nos termos deste Edital.

11.14. O critério para repactuação, quando couber, deverá demonstrar a variação analí ca dos componentes dos custos do contrato, devidamente
jus ficada, admi da a adoção de índices específicos ou setoriais, que reflitam a variação dos insumos u lizados, desde a data prevista para apresentação
da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela.

11.15.  Será  designado  um executor  para  o  contrato,  ao  qual  serão  incumbidas  as  atribuições  con das  nas  Normas  de  Execução Orçamentária  e
Financeiras vigentes (Decreto n.º 32.598/2010).

11.16. É expressamente proibido o uso de mão de obra infan l na prestação dos serviços objeto desta licitação, nos termos da Lei Distrital nº 5.061 de 08
de março de 2013.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Promover a entrega dos materiais dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos, observados, especialmente, prazo, local e condições propostas na
licitação e no Termo de Referência, sem quaisquer ônus adicionais para a CODHAB;

12.2. Não transferir, a outro, as responsabilidades assumidas sem prévia anuência da CODHAB;

12.3. Responsabilizar-se por todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive fretes desde a
origem até sua entrega no local de des no;

12.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CODHAB/DF;

12.5. Manter os seus empregados iden ficados por crachá quando es verem nas dependências da CODHAB devendo subs tuir imediatamente qualquer
um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CODHAB/DF;

12.6. Comunicar à Gerência de Suporte Operacional da CODHAB/DF qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento dos materiais
e prestar os esclarecimentos cabíveis;

12.7. Manter, durante o fornecimento, em compa bilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

12.8. Entregar a Nota Fiscal/Fatura na CODHAB/DF juntamente com: Cer ficado de Regularidade do FGTS, Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas,
Cer dão Nega va de Débitos Rela vos aos Tributos Federais e a Cer dão Nega va de Débitos da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal;

12.9. O descumprimento, injus ficado do prazo fixado, do Item acima para a entrega de mercadorias e bens acarretará em multa pecuniária, ficando a
CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no RILC-CODHAB/DF e na Lei federal 13.303 de 30 de junho de 2016 (Lei das Estatais).
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13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Emi r Nota de Empenho (NE) em favor da futura FORNECEDORA;

13.2. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela futura FORNECEDORA;

13.3. Requisitar somente o po de material objeto do presente Termo de Referência;

13.4. Efetuar o pagamento à futura FORNECEDORA mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo executor, e, das cer dões de
regularidade fiscal e trabalhista (GDF, UNIÃO, FGTS e CNDT da Jus ça do Trabalho);

13.5. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais;

13.6. Permi r o acesso dos funcionários da futura FORNECEDORA nas dependências das Unidades da CODHAB/DF, desde que, seus empregados estejam
com crachá de iden ficação;

13.7. No ficar a empresa por escrito à ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega do material, pelo que será fixado prazo para correção.

14. DO PAGAMENTO

14.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

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, de 2.5.2007), 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), expedida pela Jus ça do Trabalho, conforme determina a Lei 12.440, de 07 de Julho de 2011.

V – Cer dão de Nega va , referente a Débitos junto a União;

14.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança
esteja em condições de liquidação de pagamento.

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

14.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

14.4.1. Se o valor da multa for superior ao valor da garan a prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
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14.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos
serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão
apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no
DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.

15. DO LOCAL DA ENTREGA

15.1. O material deverá ser entregue na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF no Setor Comercial Sul, Quadra
6, Lotes 13/14, Bloco “A”, Edi cio Sede, no 6º andar, ao Grupo de Trabalho de Topografia de Análises Geográficas.

16. CONDIÇÕES GERAIS

16.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da CODHAB o e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

16.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 81 da Lei nº
13.303/2016.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

_________________________________________

WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA

Diretor Presidente

CODHAB
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_________________________________________

ALEXANDRE BENJAMIN RAINHA

Representante Legal

EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE BENJAMIN RAINHA - 21718032 SSP/SP,
Usuário Externo, em 28/11/2019, às 17:20, 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 WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr. 1018-9,
Diretor(a)-Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF, em 03/12/2019,
às 17:15, 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= 31855899 código CRC= 0F972CED.
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