
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
DO DISTRITO FEDERAL

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

CONTRATO Nº 092/2018, CELEBRADO ENTRE
A  COMPANHIA  DE  DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  –
CODHAB  E  EMPRESA  CAPITAL  MÍDIA
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP.

Processo nº 00392-00007477/2018-32

Cláusula Primeira – das Partes

Pelo  presente  instrumento,  a  Companhia  de  Desenvolvimento  Habitacional  do  Distrito  Federal  –
CODHAB/DF, com sede no Setor Comercial Sul – SCS, Quadra 06, Bl. “A”, Lotes 13/14, 5º e 6º andares,
nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.335.575.0001/30, na qualidade de CONTRATANTE doravante
denominada  CODHAB/DF,  empresa  pública  dotada  de  personalidade  jurídica  de  direito  privado  e
patrimônio próprio sob a forma de sociedade limitada, com autorização legisla va de criação dada pela
Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito
Federal, estando vinculada à Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, neste ato
representado pelo Senhor Diretor-Presidente, Gilson José Paranhos de Paula e Silva,  brasileiro,  viúvo,
portador  da  Cédula  de  Iden dade  nº.  305.776,  expedida  pela  SSP/DF  e  inscrito  no  CPF  sob  o  nº.
119.788.561-72,  residente  e  domiciliado  em  Brasília-DF  e  a  empresa   Capital  Mídia  Publicidade  e
Propaganda EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 17.597.038/0001-96,  com sede na Avenida Ibirapuera nº
2.033,  8º  Andar,  Conjunto  83,  Bairro  Indianópolis,  CEP:  04.029-901,  São  Paulo  -  SP,  Telefone:
(11)2713-2264,  doravante  denominada  CONTRATADA,  neste  ato  representada  por  seu  proprietário,  
Pedro  Campos  Amaral  Gurgel,  brasileiro,  engenheiro,  casado,  portador  da  Cédula  de  Iden dade  nº
23.665.447-0, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº. 227.650.798-54, residente e domiciliado
na Alameda dos Aicás Nº 340 Apartamento 142, Bairro Indianópolis, CEP: 04.086-001 - São Paulo - SP, ,
consoante as disposições da Lei n° 8.666/93 e mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes:
firmam o presente  instrumento,  em consonância  com o  processo  nº  00392-00007477/2018-32,  bem
como nos termos do que dispõe o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB-
DF – RILC e a Lei nº 8.666/1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O  presente  Contrato  obedece  aos  termos  da  Proposta  (12895926),  da  Jus fica va  de  Dispensa  de
Licitação (12929367) e Projeto Básico (12934077), baseada no inciso II, art. 105 do Regulamento Interno
de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB/DF e no que couber da Lei nº 8.666, de 21.06.1993.
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Cláusula Terceira – Do Objeto

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de  envio de Torpedo SMS , sendo definidos segundo o
interesse  da  Companhia  de  Desenvolvimento  Habitacional  do  Distrito  Federal  –  CODHAB,  consoante
especifica a Jus fica va de Dispensa de Licitação(12929367), a Proposta (12895926) e o Projeto Básico
(12934077), que passam a integrar o presente Termo.

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, segundo o
disposto no art. 12 do  Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB/DF e no
que couber da Lei nº 8.666, de 21.06.1993.

Cláusula Quinta – Do Valor

O valor total  do contrato é  de R$ 30.000,00 (trinta  mil  reais),  procedente  do Orçamento do 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: 16.122.6001.8517.9625

III – Natureza da Despesa: 33.90.39

IV – Fonte de Recursos: 220

6.2 – O empenho inicial é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) , conforme Nota de Empenho nº
2018NE01005, emi da em 04/10/2018, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário.

Cláusula Sé ma – Do Pagamento

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

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência desde a sua assinatura até 06 (seis) meses.

Cláusula Nona – Das garan as

Fica  dispensada  a  Contratada  da  prestação  de  Garan a,  dada  à  natureza  e  o  objeto  da  presente
contratação.
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Cláusula Décima – Da responsabilidade da CODHAB/DF

10.1 - Responder 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.

10.2 - Permi r o acesso dos profissionais da CONTRATADA quando devidamente iden ficados e portando
o crachá de iden ficação, nas dependências da CODHAB/DF.

10.3 -  Verificar as condições de apresentação pessoal do profissional e o porte de crachá da empresa,
reservando-se a CONTRATANTE o direito de não permi r acesso de pessoas inconvenientes, quando for o
caso.

10.4 -  Exigir o afastamento e/ou subs tuição de imediato do profissional cuja atuação, permanência ou
comportamento  for  prejudicial  e/ou  inconveniente  à  execução  dos  serviços  ou  às  normas  da
CONTRATANTE.

10.5  -   Comunicar  à  CONTRATADA  as  irregularidades  havidas  no  fornecimento  de  materiais  ou
retardamento na execução dos serviços.

10.6 -  Solicitar a subs tuição de qualquer material considerado ineficiente, obsoleto, que prejudique a
qualidade dos serviços prestados ou não aprovado(s) pela Fiscalização.

10.7 -   Fornecer documento à CONTRATADA com especificação bem clara sobre o po de Plataforma
u lizada para envios do Torpedo SMS.

10.8 -  Efetuar a liquidação das notas fiscais fornecidas pela CONTRATADA, devidamente atestadas, com o
devido aceite do usuário final do que realmente foi fornecido ou executado.

10.9  -   No ficar,  por  escrito,  à  CONTRATADA  a  ocorrência  de  eventuais  imperfeições  e/ou  qualquer
anormalidade ocorrida na execução dos serviços,  diligenciando para  que as  irregularidades ou falhas
apontadas  sejam  plenamente  corrigidas,  fixando  prazo  para  a  sua  correção.  No ficar,  por  escrito,  a
CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, garan ndo-lhe o direito ao contraditório e à ampla
defesa.

10.10 - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa entregar os So ware dentro das
normas do Contrato, des nando local apropriado para ferramentas ou equipamentos, quando necessário.

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

11.2 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

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

11.4 - Manter captação de chamados, podendo valer-se de meios eletrônicos, ou seja, fax e/ou e-mail,
sendo que o atendimento deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

11.5  -   Manter  estrutura  de  atendimento  em  Brasília-DF,  para  fiel  cumprimento  do  contrato,
principalmente  no que diz respeito à troca de produtos imperfeitos.

11.6 -   Manter  durante  toda a execução do contrato,  em compa bilidade com as demais  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório.

11.7 -    Deverá informar à CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, o nome e o número do
telefone para possíveis contatos da pessoa que ficará responsável pelo atendimento.

11.8 -   Dar ciência à CONTRATANTE por meio do Gestor/Fiscal de contrato, imediatamente e por escrito,
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de qualquer anormalidade que verificar na entrega dos equipamentos.

11.9 -  Promover, se for o caso, fora do horário normal de expediente, a execução dos serviços inadiáveis
ou que possam provocar prejuízos e/ou danos aos bens da CONTRATANTE.

11.10  -   É  expressamente  proibida  a  contratação de servidor  pertencente  ao  Quadro  de  Pessoal  do
Governo  do  Distrito  Federal,  suas  autarquias,  empresas,  agências  e  en dades  vinculadas  ou  outra
terceirizada CONTRATADA, mesmo havendo compa bilidade de horário.

11.11 -  É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca da prestação dos serviços a que se
refere o contrato ou qualquer informação sobre a prestação de serviços contratados, salvo se houver
prévia autorização escrita da CONTRATANTE.

11.12 -  Instruir seus funcionários para que tratem o pessoal da CONTRATADA com atenção e urbanidade,
prestando  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  e  atendendo  de  imediato  às
solicitações/reclamações. Manter endereço eletrônico (caixa postal) para correspondência via e-mail.

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo, com
amparo no art. 127 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB/DF e no que
couber da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, vedada a modificação do objeto.

12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o
limite 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  a
Contratada à multa prevista na Jus fica va de Dispensa de Licitação, descontada da garan a oferecida ou
judicialmente,  sem prejuízo  das  sanções previstas  no art.  148 do Regulamento Interno de Licitações,
Contratos e Convênios da CODHAB/DF e no que couber da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, facultada ao
Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma
das  partes,  com  antecedência  mínima  de  60  (sessenta)  dias,  sem  interrupção  do  curso  normal  da
execução do Contrato.

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec vo
processo, na forma prevista na Jus fica va de Dispensa de Licitação, observado o disposto no art. 145 do
Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB/DF e no que couber da Lei nº
8.666, de 21.06.1993,  sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 147 desse
diploma legal,  sem prejuízo das sanções previstas no art. 148.

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública
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Os débitos da Contratada para com A CODHAB/DF,  decorrentes ou não do ajuste,  serão inscritos em
Dívida A va e cobrados mediante execução na forma da legislação per nente, podendo, quando for o
caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

Cláusula Décima Sé ma – Do Executor

A CODHAB/DF,  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, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data.

Cláusula Décima Nona – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento do
presente Contrato.

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

P/CODHAB

Gilson José Paranhos de Paula e Silva

Diretor Presidente

P/ CONTRATADA

Pedro Campos Amaral Gurgel

Proprietário

Documento assinado eletronicamente por PEDRO CAMPOS AMARAL GURGEL - RG n° 23665447
SSP/SP, Usuário Externo, em 08/10/2018, às 10:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA -
Matr.0000659-9, Presidente, em 09/10/2018, às 10:19, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site: h p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 13522023 código CRC= 5E47E7B5.
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