
CODHAB Companhia de Desenvolvimento
Habitacianal do Distrlto Federal='+

Presiddncia

CONTRATO N ' 073/2017, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL E A EMPRESA CRUZEIRO

SERViQOS TECNtCOS EiRELLI - ME, PARA OS
FINS QUE ESPECIFICA.

Processo n ' 392.003.184/2017

Cliusula Primeira - Das Panes

A COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB, empresa pOblica, dotada

de personalidade jurrdica de direito privado, com autorizagao legislativa de criagao dada pda
Lei 4020. de 25 de setembro de 2007, integrante da Administragao Indireta do Governs do
Distrito Federal, estando vinculada a Secretaria de Estado de Gestio do Territ6rio e Habitagao-

SEGETH. inscrita no CNPJ/MF sob o n '. 09.335.575/0001-30, com sede no Setor Comercial
Sul. Quadra-06, Bloco "A", Lotes 13/14, 5' e 6' andar, Edifrcio da CODHAB, Brasilia/DF, neste

ato representado por seu Presidente, GILSON JOSE PARANHOS DE PAULA E SILVA, brasileiro,
viOvo, portador da c6dula de identidade n ' 305.776, expedida pda SSP/DF e inscrito no CPF
sob o no 1 1 9.788.561-72, residente e domiciliado em Brasilia-DF, com autorizaQao da Diretoria
Executiva da CODHAB/DF, com delegagao de compet6ncia prevista nas Normas de
Planejamento, Orgamento, Finangas, Patrim6nio e Contabilidade do Distrito Federal (Decreto
no. 32.598/201 0) doravante denominada simplesmente CODHAB/DF, e a empresa HENRINOX
EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDORA E SERVIQOS EIRELl-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n '
18.355.569/0001-35 com s Rua Belo Horizonte, 99 - saba 01, Bairro Rochdale - Osasco - SP,
CEP 06223-010,Telefone: (11) 3687-7800, neste ato representada por seu Socio Proprietario,

GUILHERME HENRIQUE MACHADO brasileiro, portador da c6dula de identidade 42.690.381 -X,

expedida peta SSP/SP e inscrito no CPF sob o n'412.294.418-08, residente e domiciliado em
Osasco-SP. doravante denominada simplesmente CONTRATADA, conforme Edital de Licitagao
MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N'.25/2017, realizada de acordo com a Lei n '

l0.520/02 e 13.303/2016, a qual se sujeitam as panes contratantes tendo em vista o
constante do Processo Administrativo n ' 392.003.184/2017 - CODHAB resolvem firmar o

presente contrato, mediante as cliusulas e condig6es seguintes:

Cliusula Se Conta - Do Procedimentormos do Edital de Pregao Eletr6nico n ' 025/2017.

Proposta de fls. 309/316 e da Lei n ' 13.303, de 2016.

da

Cliusula Terceira - Do Objeto
O Contrato tem por objeto o fornecimento de containers-escrit6rios, consoante
Edital do Pregao no 025/201 7, Termo de Refer6ncia e a Proposta de fls. 324/359

especifica
que passa

a integral o presente Termo
GRUPO

.0DESCRI

CONTAINER - TIPO I
CONTAINER - TYPO ll

ITEM

ITEM I
ITEM ll

QUANT
2 UNIDADES

8 UNIDADES
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Cliusula Quarta - Da Forma e Regime de Execugao

O presente Contrato sera executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por prego
global, segundo o disposto na Lei13.303/2016, e no que couber, arts. 6' e 10' da Lei n '
8.666/93.
Os cont6ineres deverio ser entregues, conforme cronograma na tabela abaixo, ao
responsavel peso acompanhamento e fiscalizagao do contrato para efeito de verificagao de
es

30 DIAS

A entrega do objeto servo autorizados por meio de Ordem de Servigo emitida pelo executor do
contrato. Seri inicialmente emitida Ordem de Servigo para a execugao de uma unidade do

objeto contratado. Somente ap6s o devido recebimento e aceite do mesmo, podera ser
emitido novas Ordens de Servigo com o quantitativo restante, conforme Termo de Refer6ncia
e Edital

O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com o projeto e
especificag6es constantes no Termo de Referenda, bem como neste Contrato. A recusa total

do objeto podera resultar em rescisio contratual sem quaisquer prejuizos a serem
ressarcidos por parte da Contratante.
Na hip6tese de recusa e necessiria substituigao ou correg6es no objeto, a Contratada dever6
faze-la em conformidade com a indicagao da Contratante, no puzo m6ximo de 30(trinta) dias

corridos, contados a parter da comunicagao da recusa por escrito, sem custos para a
Contratante.

O recebimento do objeto dar-se-g mediante Termo de Recebimento definitive, firmado peso
servidor executor do contrato.

Cliusula Quinta - Do Valor
5.1 - O valor total do Contrato 6 de R$ 1 .929.704,80 (Um milhio novecentos e vinte e nove mil

setecentos e quatro reais e oitenta centavos) devendo a importancia de R$ 204.852,50

(duzentos e quatro mil oitocentos e cinquenta e dots reals e cinquenta centavos) ser atendida
a conta de dotag6es orgamentarias consignadas no orgamento corrente - Lei Orgamentaria
Ro 5.796 de 29 de dezembro de 2016, enquanto a parcela remanescente seri custeada a

conta de dotag6es a serem alocadas no(s) orgamento(s) seguinte(s).
5.2 - Os Contratos celebrados com puzo de vig6ncia superior a 1 2 (doze) meses, terio seus

valores, anualmente, reajustados por fndice adotado em lei, ou na falta de previsao especrfica,
do IPCA, nos termos do art. 4' do Decreto n ' 36.246/2015.

R
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Cliusula Sexta - Da Dotagao Orgament6ria

6.1 - A despesa correrg a conta da seguinte Dotagao Orgamentdria:
1 - Unidade Orgamentaria: 28209
11- Programa de Trabalho: 16.451.6208.1968.3197
111 - Natureza da Despesa: 44.90.52 - Aquisigao de Material Permanente
IV - Fonte de Recursos: 407 - Ordindrio nio Vinculado

6.2 - O empenho 6 de R$ 1 .929.704,80 (Um milh3o novecentos e vinte e nave mil setecentos
e quatro reals e oitenta centavos), conforme Nota de Empenho n ' 2017NE00974, emitida em
1 9/102017, sob o events no 400091, na modalidade global.

3

Cliusula S6tima - Do Pagamento
O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugao Orgamentaria, Financeira e
Contgbil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentagao de Nota Fiscal, liquidada

at6 30(trinta) dias de sua apresentagao, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

Cliusula Oitava - Do Puzo de Vig6ncia
O contrato teri vig6ncia de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura.
permitida a prorrogagao na forma da lei vigente.

C16usula Nona - Das garantias

9.1. A garantia para a execugao do contrato seri prestada na forma de uma das seguintes
garantias, conforme previsao constante do Edital:
1 - cauQao em dinheiro;

11 - seguro-garantia; ou,
111 - fianQa bancdria.
9.2. Caberg ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual
de 5%(cinco por cento) do valor do contrato(art. 70, Lean.' 13.303/2016).

O puzo de garantia t6cnica contra defeito de fabricagao, danos e vfcios de funcionamento do
objeto, com suas instalag6es e equipamentos, 6 de 24 (vinte e quatro) meses a contar da
emissio da nota fiscale recebimento da Contratante.

A garantia do objeto, no puzo minimo estipulado no Edital, consiste na prestagao, pda
Contratada, de todas as obrigag6es previstas no C6digo de Defesa do Consumidor, Lei n.'
8.078. de 1990, bem como suas alterag6es e encargos previstos.

A Contratada prestara manutengao preventiva e corretiva do objeto contratado e todos os
demais materials e instalag6es durante o perrodo de vig6ncia da garantia t6cnica visando
garantir o correto funcionamento dos equipamentos. bem como sua integridade fisica.

C16usula D6cima - Da responsabilidade da CODHAB/DF

10.1. Responder pecos danes que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos castes de dolo e de culpa.
l0.2. Emitir nota de empenho em favor da contratada.

l0.3. Proporcionar todas as condig6es para que a Contratada possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinag6es do Contrato, do Editale seus Anexos.
l0.4. Prestar informag6es e esclarecimentos que venham a ser solicitados pda contratada.

l0.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigag6es assumidas peta Contratada, de acordo
com as cliusulas contratuais e os termos de sua proposta.

l0.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor especialme

designado, anotando em registry pr6prio as falhas detectadas,
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l0.7. Indicando dia, m6s e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente

envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as provid6ncias
cabfveis.

l0.8. Notificar a Contratada por escrito da ocorr6ncia de eventuais imperfeig6es no curso da
execugao dos servigos, fixando puzo para a sua corregao.
l0.9. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, na forma do contrato.

10.10. Zelar para que durante toda a vig6ncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigag6es assumidas pda Contratada, todas as condig6es de
habilitagao e qualificagao exigidas.
10.11. Aplicar a Contratada as sang6es regulamentares e contratuais, garantido o
contradit6rio e a ampla defesa.
1 0.12. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos objetos.
lO.13. Informar a contratada quando da necessidade de remanejamento do escrit6rio-

container, para fins de cumprimento da clgusula de garantia do objeto.

Clgusula D6cima Primeira - Das Obrigag6es e Responsabilidades da Contratada

11.1- A Contratada fica obrigada a apresentar, a CODHAB:

1 - at6 o 5o (quinto) dia Otil do m6s subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos
previdenciarios, resultantes da execugao do Contrato;
11 - comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais.

11.2 - Constitui obrigagao da Contratada o pagamento dos sa16rios e demais verbas
decorrentes do fornecimento de material e da prestagao de servigo.
11.3 - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigag6es por ela assumidas, todas as condig6es de habilitagao e
qualificagao exigidas na licitagao.
1 1 .4 A16m das obrigag6es resultantes da observincia das Leis 13.303/1 6 e no que couber a

lei no. 8666/93 e suas alterag6es posteriores, n ' l0.520/02 e no Decreto no 5.450/05, cabem
a CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigag6es:

11.4.1.Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as

obrigag6es assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas pda
Contratante.

11.4.2 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos neste
Instruments, com observincia is recomendag6es aceitas pda boa t6cnica, normas e

legislagao, bem coma observar conduta adequada na utilizagao dos materials,
equipamentos, ferramentas e utensilios.
11.4.3.Substituir qualquer escrit6rio-container, que nio apresente condig6es de uso,

problemas estruturais, corros5o e outros problemas que coloquem em risco a
ntegridade ffsica dos servidores ou dos bens e equipamentos ali instalados dentro do

puzo da Garantia Contratual de 24 (vinte e quatro) meses
11.4.4. Levar ao conhecimento do CONTRATANTE qualquer fato extraordinirio ou

anormal que ocorra durante a execugao do objeto contratado, para a adagio cb
medidas cabrveis, bem como, comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo ti@9
de acidente que eventualmente venha a ocorrer

H. tt.
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11.4.6.0s servigos de mobilizagao devem ser realizados com pessoal pr6prio,
utilizando profissionais especializados e com os equipamentos e ferramentas
necessarias.

11 .4.7.Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por
meio de crachi, a16m de prove-1os com os Equipamentos de Protegao Individual - EPI,

quando for o caso
11.4.8.Utilizar somente equipamentos e maquin6rio de primeira qualidade na
execugao dos servigos, reservando-se a Contratante o direito de recusar qualquer
equipamento que apresentarem vicios, defeitos ou incorreg6es resultantes de
fabricagao ou materials empregados;
11 .4.9.Responsabilizar-se por danos causados ao patrim6nio da Contratante, ou de
terceiros, ocasionados por seus empregados, em virtude de falha e/ou neglig6ncia,

dole ou culpa, durante a execugao do objeto contratado, arcando com as despesas
necessdrias ao restabelecimento das condig6es originals.
11.4.10.Submeter deus empregados aos regulamentos de seguranga e disciplina
institufdos pda Contratante durante o tempo de perman6ncia nas suas depend6ncias.
11.4.11.Assumir a responsabilidade por todas as provid6ncias e obrigag6es

estabelecidas na legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando, em
ocorr6ncia da esp6cie, forem vftimas os seus empregados, quando da execugao dos
servigos, ou em conexio com ele, ainda que acontecido nas depend6ncias da
Contratante.
1 1 .4.12.Assumir exclusivamente todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionadas a execugao dos servigos, originalmente ou vinculada por
prevengao, conexio ou contin6ncia.
11.4.13.Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento de eventuais multas
aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e/ou municipals, em
consequ6ncia de fate a si imputavel e relacionada aos servigos contratados.
11 .4.14.Adotar, a16m dos procedimentos estabelecidos nestas instrug6es, todas as
normas legais que se relacionam com a execugao o objeto deste Termo de Refer6ncia;
1 1 .4.1 5.Proceder a contratagao de colaboradores eventuais que se fagam necessdrios

para os servigos de mobilizagao dos equipamentos.
1 1 .4.1 6.Refazer, ds suas expensas, todos os servigos realizados de forma inadequada,

imediatamente ap6s o pedido da Fiscalizagao.
11.4.17.Manter e apresentar, sempre que requisitado pda Fiscalizagao, o quadro
atualizado de todo o pessoalque esteja intervindo nos servigos;
1 1 .4.1 8.Dentro do puzo da Garantia Contratual de 24 (vinte e quatro) meses, substituir

os equipamentos (cont6ineres) se houver qualquer dano em fungao de intemp6ries ou
outros danos nio previstos. O puzo para substituigao 6 de 45 (quarenta e cinco ) dias

contados da comunicagao oficialdo ocorrido que sera feito peso Fiscaldesignado par:l,'fft
acompanhamento do Contrato. ( NN&
11.4.19.Assumir a responsabilidade por todos os encargos socials, comerciais,''--. /.
tributirios, trabalhistas, previdenciarios e outras obrigag6es legais referentes a t-.7#
execugao dos servigos, obrigando-se a saldg-los na 6poca pr6pria, sendo que a ZgZ
inadimp16ncia com refer6ncia a tats encargos e obrigag6es nio transfere a r\
Contratante a responsabilidade peta seu pagamento, nem podera onerar o objeto do .' I MV.:
contrato, renunciando a Contratada expressamente qualquer vfnculo de solidariedade, (?iAil$1f '

ativa e passiva, com a Contratante. >K8Wy
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11.4.20.Assumir integral responsabilidade pda boa execugao e efici6ncia da
prestagao dos servigos, devendo ser efetuado de acordo com as normas de execugao,
instrug6es e demais documentos t6cnicos fornecidos, bem como pelos danos
decorrentes da realizagao desses trabalhos.

1 1 .5. A licitante contratada fica obrigada a conceder puzo de garantia t6cnica de no mfnimo
24 (vinte e quatro) meses, para substituigao em caso de irregularidades na qualidade,
conforme item 1 0.1 deste Termo de Refer6ncia.

11.6. A contratada deverg acompanhar os servigos de desmobilizagao e mobilizagao nos
cason de remanejamento do escrit6rio-container, quando estes nio forem feitos pda mesma,

para fins de cumprimento da clgusula de garantia. O nio acompanhamento pda contratada.
nio implicara na inaplicabilidade da referida cliusula durante o perrodo da garantia.

Cliusula D6cima Segunda - Da Alterag5o Contratual
12.1 - Toda e qualquer alteragao deveri ser processada mediante a celebragao de Termo
Aditivo, com amparo na Len 3.303/201 6, e no que couber, art. 65 da Lei n ' 8.666/93, vedada a

modificagao do objeto.
12.2 - A alteraQao de valor contratual, decorrente do reajuste de prego, compensagao ou
penalizagao financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotag6es
orgamentarias, suplementares, at6 o limite do respectivo valor, dispensa a celebragao de
aditamento.

Cliusula D6cima Terceira - Das Penalidades
1 3.1 .1 - A contratada caso nio cumpra integralmente as obrigag6es assumidas, garantida a

pr6via defesa, esb sujeita is seguintes sang6es em conformidade com o Decreto n ' 26.851,
de 30/05/2006, publicado no DODF n ' 1 03, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos
RoS 26.993/2006, de 12/07/2006, 27.069/2006, de 14/08/2006 , Decreto n ' 35.831/2014 e Lei
no 1 3.303/201 6:

1 - advert6ncia;
11 - multa; e
111 - suspensao temporaria de participagao em licitagao, e impedimento de contratar com a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, por puzo
nio superior a 2(dots) anon, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do puzo de validade de sua
proposta, nio celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugao do seu objeto, comportar-se de
modo inid6neo ou cometer fraude fiscal; a penalidade sera aplicada por puzo nio superior a

5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada seri descredenciada do Sistema de Cadastro de
Fornecedores, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominag6es legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

13.1.2 - As sang6es previstas nos incisos I e 111 do subitem anterior poderao ser aplicada7
juntamente com a do inciso 11, facultada a defesa pr6via do interessado, no respective '
processo, no puzo de 5 (cinco) dias Oteis.
1 3.2 - Da Advert6ncia
13.2.1 - A advert6ncia 6 o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada

descumprir qualquer obrigagao, e seri expedido:
1 - pda COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB, quando

descumprimento da obriga-.gao ocorrer no imbito do procedimento licitat6rio; e
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11 - peso ordenador de despesas do 6rgao contratante se o descumprimento da obrigaQao
ocorrer na fase de execugao contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de

empenho ou assinar o contrato
1 3.3 - Da Multa

13.3.1 - A multa 6 a sangao pecunidria que seri imposta a contratada, pelo ordenador de
despesas do 6rgao contratante, por atraso injustificado na entrega ou execugao do contrato, e
seri aplicada nos seguintes percentuais:
1 - 0,33% (trinta e tr6s cent6simos por cents) por dia de atraso, na entrega de material ou
execugao de servigos, calculado sabre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, at6 o limite de 9,9% (nove inteiros e nove d6cimos por cents), que corresponde a at6

30 (trinta) dias de atraso;
11 - 0,66 % (ses$enta e sets cent6simos por cents) por dia de atraso, na entrega de material ou
execugao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sabre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em canter excepcional, e a crit6rio do 6rgao
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, nio podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigagao contratada;
111 - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do puzo de entrega, sem prejufzo da aplicagao do disposto nos incisos I e ll
deste subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do puzo estabelecido pda

AdministraQao, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusio do servigo,
ou rescis3o do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e
V- at6 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, peta

descumprimento de qualquer cliusula do contrato, exceto puzo de entrega.
13.3.2 - A multa sera formalizada por samples apostilamento contratual, conforme a Lei
13.303/2016, e no que couber, o art. 65, S 8', da Lei n ' 8.666/93 e sera executada apes
regular processo administrative, oferecido a contra-.tada a oportunidade de defesa pr6via, no
puzo de 05 (cinco) dias Oteis, a contar do recebimento da notificagao, nos termos da Lei
13.303/2016, e no que couber, $ 3o do art. 86 da Lei n ' 8.666/93, observada a seguinte

1- mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
11- mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

111- mediante procedimento administrative ou judicial de execugao.
13.3.3 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, a16m da perda desta,

responders a contratada pda sua diferenga, devidamente atualizada pele induce Gerd de
Pregos -.Mercado (IGP-M) ou equivalente, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pda Administragao ou cobrados judicialmente.
13.3.4 - O atraso, para efeito de cilculo de multa, seri contado em dias corridos, a parter do

dia seguinte ao do vencimento do puzo de entrega ou execugao do contrato, se dia deg
expediente normal na repartigao interessada, ou no primeiro dia Otis seguinte. I
1 3.3.5 - Em despacho, com fundamentagao sumdria, podera ser relevado: \-

1- o atraso nio superior a 5(cinco) dias; e
11- a execugao de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.
13.3.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sang6es, segundo af
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 13.1.2 e observado

o princfpio da proporcionalidade.
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13.3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverio ser
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante

em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que seri penalizado na forma do inciso ll do
subitem 1 3.3.1 .
13.3.8 - A sangao pecuniaria prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 nio se aplica nas
hip6teses de rescisio contratualque nio ensejam penalidades
13.4 - Da Suspensao

1 3.4.1 - A suspensao 6 a sangao que impede temporariamente o fornecedor de participar de

licitagao e de contratar com a Administragao, e, se aplicada em decorr6ncia de licitagao na
modalidade pregao, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no
Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, institufdo peso Decreto n ' 25.966, de 23 de

junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de
acordo com os prazos a seguir:

1 - por at6 30 (trinta) dias, quando, vencido o puzo de advert6ncia, emitida pda COMPANHIA
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB, a licitante e/ou contratada permanecer

inadimplente;
11 - por at6 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no puzo estabelecido no
edital. os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provis6ria, ou,

em originalou c6pia autenticada, de forma definitiva;
111 - por at6 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregao, convocada dentro do

puzo de validade de sua proposta, nio celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execugao do seu objeto, falhar ou fraudar na execugao do contrato; e
IV - por at6 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitag6es,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicagao do objeto da
licitagao;
b) tenha praticado atos ilfcitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e nio efetuar o pagamento;
13.4.2 - S3o competentes para aplicar a penalidade de suspensao:
1 - a COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB, quando o

descumprimento da obrigagao ocorrer no imbito do procedimento licitat6rio; e
11- o ordenador de despesas do 6rgao contratante, se o descumprimento da obrigagao ocorrer
na fase de execugao contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou
assinar o contrato.

13.4.3 - A penalidade de suspens3o sera publicada no Digrio Oficialdo Distrito Federal

1 3.4.4 - O puzo previsto no inciso IV podera ser aumentado para at6 05 (cinco) anos, quando
as condutas ali previstas forem praticadas no imbito dos procedimentos derivados dos
pregoes
1 3.5 - Das Demais Penalidades

1 3.5.1 - Caso a contratada apresente documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados

ou que por quaisquer outros memos praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenga(ix..
no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pda COMPANHIA
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB, estar6 sujeita is seguintes penalidades:

1 - suspensao temporaria do certificado de registro cadastral ou da obtengao do registry, PRr
at6 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e \ 'N.\

11 - aplicam-se a este subitem as disposig6es do subitem 13.4.3 e 13.4.4. ll\(it)LIES' \©SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/1 3 71988-001 Brasilia DF - www.codhab.df.gov.for - PRESIDfNCIA - 61 3214-1 833
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13.5.2 - As sanQ6es previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderao tamb6m ser aplicadas is
empresas ou profissionais que, em razio dos contratos regidos pdas Leis Federais Lei
13.303/2016, e no que couber, a Lei Federa18.666/1993 ou l0.520, de 2002:
1 - tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por memos dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
11- tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao; e
111 - demonstrarem nio possuir idoneidade para contratar com a Administragao, em virtude de
atos ilicitos praticados.
1 3.6 - Do Direito de Defesa
13.6.1 - E facultado a contratada interpor recurso contra a aplicagao das penas de
advert6ncia, suspensao tempor6ria ou de multa, no puzo de 5 (cinco) dias Oteis, a contar da
ci6ncia da respectiva notificagao.
13.6.2 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por interm6dio da que praticou o ato
recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisao, no puzo de 5 (cinco) dias Oteis, ou, nesse
mesmo puzo, faze-1o subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisio ser
proferida dentro do puzo de 5 (cinco) dias Oteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.
13.6.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capitulo, excluir-se-g o dia do infcio e
incluir-se-g o do vencimento, e considerar-se-io os dias consecutivos, exceto quando for

explicitamente disposto em contra
1 3.6.4 - Assegurado o direito a defesa pr6via e ao contradit6rio, e ap6s o exaurimento da fase
recursal, a aplicagao da sangao sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato deveri

ser publicado no Diirio Oficial do Distrito Federal, devendo constar:
1- a origem e o nOmero do processo em que foi proferido o despacho;

11- o puzo do impedimento para licitar e contratar;
111- o fundamento legalda sangao aplicada; e
IV - o nome ou a razio social do punido, com o nOmero de sua inscrigao no Cadastro da
Receita Federal.

13.6.5 - Ap6s o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o puzo sem a sua interposigao, a
autoridade competente para aplicagao da sangao providenciara a sua imediata divulgagao no

sftio www.comprasgovernamentais.gov.for, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao
Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e LicitaQ6es e Registro de Pregos do
Distrito Federal, e aos demais sistemas eletr6nicos de contratagao mantidos por 6rgaos ou

entidades da Administragao POblica do Distrito Federal.
13.6.6 - Ficam desobrigadas do dever de publicagao no Didrio Oficial do Distrito Federal as

sang6es aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capitulo de penalidades,
as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, S8', da Lei n '
8.666, de 1 993.

13.7 - Do Assentamento em Registros
13.7.1-Toda sangao aplicada sera anotada no hist6rico cadastralda empresa.
1 3.7.2 - As penalidades terio seus registros cancelados ap6s o decurso do puzo do ato que

as aplicou.
13.8 - Da Sujeigao a Perdas e Danos
13.8.1 - Independentemente das sang6es legais cabfveis, regulamentadas pelo Decreto
26.851/06 e suas alterag6es, previstas neste edital, a contratada ficari sujeita, ainda,
composigao das perdas e danos causados a Administragao pelo descumprimento d
obrigag6es licitat6rias e/ou contratuais.

= Presid6ncia
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13.9 - Disposig6es Complementares
13.9.1- As sang6es previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente caprtulo servo
aplicadas pele ordenador de despesas do 6rgao contratante.
1 3.9.2 - Os prazos referidos neste capitulo s6 se iniciam e vencem em dia de expediente no
6rgao ou na entidade.

S

Clgusula D6cima Quarta - Da Rescisio amigivel

O Contrato poderi ser rescindido amigavelmente, ou seja, de comum acordo, bastando, para
tanto, manifestagao escrita de uma das panes, com anteced6ncia minima de 60 (sessenta)
dias, sem interrupgao do curso normalda execugao do Contrato.

Cliusula D6cima Quinta - Da Rescisio
1 5.1 0 Contrato podera ser rescindido por ato unilateral da Administragao, reduzido a termo
no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto na Lei n '
13.303/2016 e no que couber no art. 78 da Lei n ' 8.666/93, sujeitando-se a Contratada is
conseqi]6ncias determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuizo das demais
sang6es cabiveis.
15.2 Sio motives para rescisio do contrato:

15.2.1.0 n3o cumprimento ou cumprimento irregular de clgusulas contratuais,

especificag6es, projetos ou prazos.
15.2.2.A lentid5o do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a
impossibilidade do fornecimento, nos prazos estipulados.
1 5.2.3. O atraso injustificado no fornecimento e nio entrega do objeto, sem justa causa

e pr6via comunicagao a Administragao.
15.2.4.A subcontratagao totalou parcialdo seu objeto, a associagao do contratado com
outrem, a cessio ou transfer6ncia, total ou parcial, da execugao do objeto, bem como a
fusao, casio ou incorporagao da contratada, quando nio admitida no ato convocat6rio e
no contrato.
1 5.2.5. A alteragao social, a modificaQao da finalidade ou da estrutura da empresa, que

prejudique a execugao do contrato;
15.2.6. A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por puzo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pOblica, grave
perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspens6es que
totalizem o mesmo puzo, independentemente do pagamento obrigat6rio de
indenizag6es pdas sucessivas e contratualmente imprevistas mobilizag6es, e outras
previstas, assegurando ao contratado, nesses casos, o direito de optar pda suspensao
do cumprimento das obrigag6es assumidas at6 que seja normalizada a situagao;
15.2.7. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pda
Administragao, decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas deste, ja
recebidos ou executados, salvo em casa de calamidade pOblica, grave perturbagao da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pda suspensao do

cumprimento de suas obrigag6es at6 que seja normalizada a situagao.
15.2.8. A nio liberagao, por parte da Administragao, de area, local ou objeto pan:K. 'S
execuQao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materials naturais especificadas no projeto;

15.2.9. Ei permitido a Administragao, no caso de concordata do contratado.
contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de
essenciais.
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Cliusula D6cima Sexta - Dos d6bitos para com a Fazenda Publica

Os d6bitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou n5o do ajuste, servo
inscritos em Dfvida Ativa e cobrados mediante execugao na forma da legislaQao pertinente,
podendo, quando for o caso, ensejar a rescisio unilateraldo Contrato.

Cliusula D6cima S6tima - Do Executor

A CODHAB/DF, por memo de Resolugao da Presid6ncia, designar6 um Executor para o
Contrato, que desempenhara as atribuig6es previstas nas Normas de Execug3o Orgamentaria,
Financeira e Contgbil.

Cliusula D6cima Oitava - Da Publicagao e do Registro
A efic6cia do Contrato fica condicionada a publicagao resumida do instrumento pda
Administragao, na Imprensa Oficial, at6 o quinto dia Otildo m6s seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no puzo de vinte dias daquela data, ap6s o que deverg ser providenciado o
registro do instrumento no 6rgao interessado, de acordo com o art. 60 da Lei n ' 8.666/93.

Cliusula D6cima Nona - Do Foro

Fica eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dOvidas relativas ao

cumprimento do presente Contrato.

Brasilia, .2,i ' de novembro de 2017

Pda CODHAB/DF: ) rD «--L"'J

Gilson Naranhos
Diretor Presidente

Pda Contratada
ie Henrique MachadoGu£

Sf#6 Proprietario

r=.3ss.s69/000z-:q
HENRINOX EQUIPAMENTOS

DlsTR. EsfnviCos EIRELI ME

Rua Belo Horizonte, 99 ' gala 01
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