
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 DE  PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS
Nº023/2021,  QUE  FAZEM  ENTRE  SI  A
COMPANHIA  DE  DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL E A
EMPRESA MCR SISTEMAS E CONSULTORIA
LTDA PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Processo nº 00392-00010762/2018-31

Pelo  presente  instrumento,  a  COMPANHIA  DE  DESENVOLVIMENTO  HABITACIONAL  DO  DISTRITO
FEDERAL – CODHAB/DF, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, com
autorização  legisla va  de  criação  dada  pela  Lei  nº.  4.020,  de  25  de  setembro  de  2007,  estando
vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Urbano  e  Habitação  -  SEDUH,  inscrita  no
CNPJ/MF sob o nº. 09.335.575/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra-06, Bloco “A”, lotes
13/14, Edi cio CODHAB, Brasília/DF, neste ato representado por seu Presidente, WELLINGTON LUIZ DE
SOUZA  SILVA,  brasileiro,  casado,  residente  e  domiciliado  nesta  Capital,  Iden dade  nº  576.832,
expedida pela SSP/DF,  inscrito  no CPF/MF sob o nº  266.575.541-68,  com autorização da Diretoria
Execu va da CODHAB/DF,  com delegação  de  competência  prevista  nas  Normas  de  Planejamento,
Orçamento,  Finanças,  Patrimônio  e  Contabilidade  do  Distrito  Federal  (Decreto  nº  32.598/2010)
doravante denominada CODHAB/DF, e a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA L TDA, com sede no SHN
QUADRA  01  CONJUNTO  "A"  BLOCO  "A"  ENTRADA  "A"  SALA  803,  Asa  Norte,  Brasília,  DF,  CEP
70.701-000,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  04.198.254/0001-17,  neste  ato  representada  pela  sua
Procuradora Legal,  a  Senhora MARCIA CAETANO DA SILVA,  brasileira,  solteira,  gerente  de contas,
residente e domiciliada nesta Capital, portadora da Cédula de Iden dade nº. 1.862.366-SSP/DF, e da
Carteira de Iden dade profissional CRA-DF Nº 021061, datada de 02/10/2008, inscrita no CPF/MF sob
o  nº.  698.295.511-72;  celebram  o  presente  Contrato,  conforme  Edital  PREGÃO  ELETRÔNICO  No
09/2021 – CODHAB,  realizado de acordo com a Lei  nº.13.303/2016,  à qual  se  sujeitam as  partes
contratantes tendo em vista o constante do Processo Administra vo nº 00392-00010762/2018-31 –
CODHAB resolvem firmar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.  O  objeto  do  presente  instrumento é  a  contratação de  direito  de  uso (subscrição/licença)  do
so ware AutoCAD,  com direito de atualização de versões por 12 meses,  que serão prestados nas
condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden ficado no preâmbulo e à proposta
vencedora (72353840), independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:
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Item Descrição Quan dade
de licença

Unidade
de

Medida

Valor
Unitário

R$
Valor Total R$

1

AUTODESK  ARCHITECTURE,
ENGINEERING  AND
CONSTRUCTION  COLLECTION,  –
renovação  de  subscrip on  pelo
período de 12 (DOZE) MESES com
suporte  básico  plataforma
Microso  Windows, Single User.

15 Licença R$12.482,20 R$187.233,00

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (dozes) meses, conforme os requisitos previstos no art. 71
da Lei 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC, da CODHAB, art. 127

2.1.1.  Esteja  formalmente  demonstrado  que  a  forma  de  prestação  dos  serviços  tem  natureza
con nuada;

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os
serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada jus fica va e mo vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
realização do serviço;

2.1.4.  Seja  comprovado  que  o  valor  do  contrato  permanece  economicamente  vantajoso  para  a
Administração;

2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.

2.2. A CONTRATADA não tem direito subje vo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo adi vo.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$187.233,00 (cento e oitenta e sete mil duzentos e trinta e três
reais), conforme a tabela da cláusula primeira desta Termo de Contrato.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administração,  frete,  seguro  e  outros  necessários  ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato são procedentes dos orçamentos informados
abaixo:

I - Unidade Orçamentária: 28209;

II - Programa de Trabalho: 16.126.8208.1471.0064;

III - Fonte de Recursos: 100;
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IV - Natureza da Despesa: 33.90.40;

4.2. O valor do empenho Integral é de R$187.233,00 (cento e oitenta e sete mil duzentos e trinta e três
reais), conforme Nota de Empenho Nº 2021NE00699 emi da em 21/10/2021 sob o evento 400091 na
modalidade Global.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

O reajustamento de preço não será possível, conforme regra estabelecida em Regulamento Interno da
CODHAB – RILC,  art. 140, inciso II,  onde determina que o reajustamento de preço é possível para
contratos com vigência superior a 12 meses.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1.  Será  exigida  a  prestação  de  garan a  pela  futura  Contratada,  no  percentual  de  5%  (CINCO
PORCENTO) do valor total do contrato, nos termos do Art. 126 do Regulamento Interno de Licitações,
Contratos e Convênios da CODHAB/DF - RILC, e, no que couber, do Art. 70 da Lei 13.303/16 (Lei das
Estatais), bem como da Lei 8.666/93, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias a par r da data da
celebração do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual;

7.2. Em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB -
RILC, e no que couber, com a Lei 13.303/16 (Lei das Estatais), bem como da Lei 8.666/93, a garan a
poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

I - caução em dinheiro;

II - seguro-garan a; ou,

III - fiança bancária;

7.3. Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá efetuar depósito em conta corrente da
Companhia,  mediante  dados  bancários  fornecidos  pela  Gerência  de  Execução  Orçamentária  e
Financeira – GEOFI;

7.4. A garan a prestada pelo contratado será liberada ou res tuída após a execução e recebimento
defini vo do objeto contratual, mediante apresentação de cer dão nega va de regularidade com o
INSS rela va à baixa da matrícula do CEI e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente com base
na variação do índice da caderneta de poupança

CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
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CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo
do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XIV do art.
155 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC – da CODHAB e com as consequências
indicadas no art. 157 do mesmo Regulamento, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no
Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 156 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos –
RILC – da CODHAB

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

11.3.  A  CONTRATADA reconhece os  direitos  da CONTRATANTE em caso de rescisão administra va
prevista no art. 155 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC – da CODHAB.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indica vo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12. É vedado à CONTRATADA:

12.1. Caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 132 do Regulamento Interno
de Licitações e Contratos – RILC – da CODHAB.

13.2. O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nas obras,  serviços ou compras,  até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme Seção II, Art. 81, inciso VI, parágrafo 1º, da Lei nº 13.303/2016.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos  omissos  serão decididos  pela  CONTRATANTE,  segundo as  disposições  con das na Lei  nº
10.520,  de 2002 e demais normas federais  aplicáveis  e,  subsidiariamente,  segundo as  disposições
con das na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais
dos contratos.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no DODF, no
prazo previsto na Lei nº 13.303/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

É competente  o foro  de Brasília  – Distrito Federal,  para dirimir  quaisquer dúvidas decorrentes da
execução deste Contrato.

E, por estarem assim justos e de acordo, assinam o presente.

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

Brasília, Outubro de 2021.

Pela CODHAB:

__________________________________________

WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA

Diretor Presidente – CODHAB

Pela CONTRATADA:

___________________________________________

MARCIA CAETANO DA SILVA

Procuradora Legal

Documento assinado eletronicamente por Márcia Caetano da Silva, Usuário Externo, em
26/10/2021, às 11:13, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA -
Matr.0001018-9, Diretor(a)-Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
DF, em 26/10/2021, às 12:43, 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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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= 72610757 código CRC= 0240D3B4.
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