
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Resolução SEI-GDF n.º 113/2022 Brasília-DF, 07 de abril de 2022

Dispõe sobre procedimentos administra�vos
para execução de contratos no âmbito da
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal, ficando
responsável por seu fiel cumprimento.

O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL -
CODHAB/DF, no uso da competência que lhe confere o art. 21, inciso VI do Estatuto Social, aprovado na
112ª reunião do Conselho de Administração, em 26 de junho de 2018, registrado na Junta Comercial do
Distrito Federal sob o nº 1082442, acerca dos procedimentos de controle a ser adotados na Companhia,
RESOLVE:

Art. 1. Estabelecer diretrizes para que os contratos administra�vos de que trata a Lei Federal n°
13.303/2016, de 30 de junho de 2016, sejam acompanhados, controlados e fiscalizados por funcionários
previamente designados pela autoridade competente, de acordo com as orientações previstas nesta
instrução, os quais serão denominados "executores de contratos".

Art. 2. Para todos os contratos deverão ser designados o executor �tular e seu respec�vo subs�tuto, bem
como nas comissões executoras, em que terão os �tulares e seus respec�vos suplentes.

Art. 3. As a�vidades de fiscalização e acompanhamento contratual são o conjunto de ações que tem por
obje�vo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para os serviços contratados,
verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à
instrução processual e o encaminhamento da documentação per�nente ao setor de contratos para a
formalização dos procedimentos rela�vos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação,
pagamento, eventual aplicação de sanções, ex�nção dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o
cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas rela�vos ao objeto.

Parágrafo Único. Consideram-se as seguintes definições para o cumprimento da presente Resolução:

I - executor de Contrato: é o representante da Administração, especialmente designado, como exige a
norma, para exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, convênios, acordos e
instrumentos congêneres firmados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal
(CODHAB/DF);

II - executor Subs�tuto (suplente): é o representante designado para o exercício das funções do executor
�tular, no caso de afastamentos ou impedimentos legais;

III - comissão Executora: grupo de funcionários designados para a fiscalização e acompanhamento de
contratos, convênios, acordos e instrumentos congêneres, devido à sua natureza e/ou complexidade ou
por exigência legal;

IV - objeto contratual: é a prestação de serviço, o fornecimento de bem/material e/ou a execução da
obra;

V - preposto: é o representante da contratada perante a Administração, com indicação formal, para a
prá�ca dos atos necessários ao regular cumprimento das obrigações contratuais;

Art. 4. Na fiscalização contratual dos contratos deverá ser observado:



I - durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o executor designado deverá monitorar
constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para
requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

II - o executor deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for
o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

III - o preposto deverá após a assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada.

IV - a contratada poderá ́ apresentar jus�fica�va para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ́ ser aceita pelo executor, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

V - na hipótese de comportamento con�nuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as
regras previstas no ato convocatório.

VI - é vedada a atribuição à contratada da avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada de que trata o inciso I e II.

VII - o executor poderá ́realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

VIII - para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o executor do contrato
deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos no ato convocatório, que poderá ́ resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao Diretor-Presidente.

Art. 5. A execução dos contratos, convênios, acordos e instrumentos congêneres deve ser acompanhada
e fiscalizada por meio de instrumentos de controle que compreendam a mensuração e o registro dos
seguintes aspectos, quando for o caso:

I - os resultados alcançados em relação à contratada, com a verificação dos prazos de execução e da
qualidade demandada;

II - os recursos humanos empregados, em função da quan�dade e da formação profissional exigida;

III - a qualidade e a quan�dade dos recursos materiais u�lizados;

IV - a adequação dos serviços prestados à ro�na de execução estabelecida; e

V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato.

Art. 6. A execução dos contratos, convênios, acordos e instrumentos congêneres deve ser acompanhada
e fiscalizada por servidor(es) previamente designado(s) pelo Diretor-Presidente, por meio de Resolução
publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

§ 1º Compete ao dirigente da respec�va Unidade Administra�va responsável pela área
demandante/técnica, indicar os executores de contratos, convênios, acordos e instrumentos congêneres,
bem como os executores subs�tutos ou comissão executora.

§ 2º O dirigente da respec�va Unidade Administra�va responsável pela área demandante/técnica, nos
casos de contratação de serviços sob o regime de execução indireta, deve indicar, ao Diretor-Presidente,
servidores para compor a equipe que irá elaborar os Estudos Preliminares da Contratação.

§ 3º O Diretor-Presidente poderá ainda designar executores com atribuições específicas, como executor
(es) local (is) e executor (es) fiscal (is), nos contratos de maior complexidade e nos casos em que a
designação for conveniente para tornar o acompanhamento e a fiscalização do contrato mais eficiente.

Art. 7. O executor do contrato, convênio, acordo e instrumentos congêneres deve estar
preferencialmente lotado na Unidade Administra�va diretamente responsável pela supervisão das
a�vidades a que o contrato, convênio, acordo ou instrumento congênere esteja relacionado e que
possuam qualificação técnica condizente com a complexidade e especificidade do objeto contratado.



Parágrafo Único. É facultada a indicação de um mesmo executor ou supervisor para mais de um contrato,
não sendo vedada a designação de mais de um executor ou supervisor para o mesmo convênio ou
contrato.

Art. 8. O encargo de gestor ou executor de contrato não pode ser recusado pelo servidor, devendo expor,
por escrito, as eventuais deficiências e limitações técnicas que possam impedir o diligente cumprimento
do exercício de suas atribuições, se for o caso.

Art. 9. Os executores e/ou comissão executora de contratos, convênios, acordos e instrumentos
congêneres devem observar a legislação vigente, em especial as regras previstas do que se trata a Lei
Federal n° 13.303/2016, de 30 de junho de 2016, bem como as orientações complementares elencadas
na Car�lha do Executor e Contrato.

§ 1º O executor e/ou comissão executora, durante seu mister, deve agir de forma proa�va e preven�va,
observar o cumprimento pela contratada das regras previstas no instrumento contratual, buscar os
resultados esperados no ajuste e trazer bene�cios e economia para esta Companhia, devendo, ainda,
atentar para as seguintes atribuições:

a) de ordem técnica: controle da execução do contrato;

b) de ordem econômica: controle acerca de manutenção dos requisitos de habilitação, recolhimento de
tributos e encargos sociais e trabalhistas; e

c) de ordem jurídica: aferição acerca do cumprimento dos prazos legais e contratuais (execução e
vigência).

§ 2º O executor de contratos, convênios, acordos e instrumentos congêneres deve atentar, ainda, para a
constante necessidade de aprimoramento, atualização e capacitação para o exercício do encargo.

Art. 10.  Os executores dos contratos, convênios, acordos e instrumentos congêneres firmados pela
Codhab/DF devem elaborar o Relatório Circunstanciado de Execução de contrato/convênio, constante do
Anexo I desta Resolução, fornecendo informações sobre o acompanhamento, a fiscalização e o
andamento dos respec�vos contratos e instrumentos congêneres de sua atribuição, devendo conter,
impreterivelmente, as seguintes informações:

I - número do contrato, convênio, acordo e instrumento congênere e número do (s) processo (s);

II - objeto contratado;

III - nome da contratada e número do CNPJ;

IV - a data da contratação e da vigência contratual;

V - fundamentação legal da contratação;

VI - os valores contratados - incluindo acréscimos/decréscimos e reajustes se houver, valores executados
 o saldo contratual;

VII - a dinâmica de acompanhamento e fiscalização do contrato/convênio pelo Gestor;

VIII - manifestação quanto ao cumprimento integral das obrigações previstas no edital de licitação,
proposta comercial e/ou contrato, convênio, acordo e instrumento congênere, pelo (a) contratado (a);

IX - ocorrências relacionadas com a execução dos contratos, convênios, acordos e instrumentos
congêneres, solicitações e/ou determinações apresentadas à empresa, a fim de regularizar as falhas
observadas, constantes no modelo de Relatório Circunstanciado de Execução de Contrato e Convênio, no
que for aplicável;

X - as eventuais ocorrências relacionadas à apresentação de documentos e/ou cer�dões necessárias para
pagamento das faturas;

XI - as eventuais glosas no valor a ser pago, proveniente de ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, convênio, acordo e instrumento congênere; e

XII - outras informações relevantes.



Art. 11. O executor deve encaminhar Relatório Circunstanciado de Execução de Contrato/Convênio à
Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, até o 5° (quinto) dia ú�l após o recebimento de cada
etapa do contrato e da efe�va prestação do objeto contratual, juntamente com as cer�dões de
regularidade fiscal, previdenciária, trabalhista e comprovante de pagamento de INSS e FGTS da empresa
contratada, bem como com a nota/fatura devidamente atestada;

Parágrafo único. O atesto deve ser realizado em documento SEI próprio, denominado "Atesto", indicando
a Id. do documento fiscal e competência.

Art. 12.  As multas, encargos ou demais penalidades geradas por eventuais atrasos na entrega de fatura
(s) ou nota (s) fiscal (is) são de exclusiva responsabilidade do (a) executor (a) do contrato, convênio,
acordo e instrumento congênere, ou do (a) servidor (a) que der causa ao atraso no encaminhamento das
referidas documentações aos setores competentes.

Art. 13. Em caso de falhas ou irregularidades relacionadas à execução do contrato, convênio, acordo ou
instrumento congênere, o executor de contrato deve oficiar a contratada, formalmente, para a correção
da falha ou irregularidade, bem como para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo único. O executor deve se manifestar, fundamentadamente, a respeito dos argumentos
apresentados pela contratada, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis e comunicar, formalmente, à Gerência
Administra�va, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), sobre
as falhas ou irregularidades iden�ficadas durante a execução do contrato, ainda que estas tenham sido
reparadas ou sanadas pela contratada, com ciência de todas as ocorrências à área demandante.

Art. 14. É de responsabilidade do executor ou comissão executora:

I - supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, convênio, acordo e instrumento
congênere, apresentando relatórios circunstanciados ao término de cada etapa ou quando solicitado pelo
contratante;

II - zelar pelo fiel cumprimento do (s) contrato (s), convênio (s), acordo (s) e instrumento (s) congênere (s)
que �ver sido formalmente designado, dispensando especial atenção às cláusulas referentes às
obrigações contratuais;

III - manter a execução do objeto do contrato, convênio, acordo e instrumento congênere, dentro dos
limites legal e orçamentário previstos no instrumento contratual;

IV - solicitar à contratada e seus prepostos ou obter da Administração, tempes�vamente, todas as
providências necessárias ao bom andamento dos serviços;

V - verificar se o custo e o andamento das obras, serviços ou aquisições de materiais estão obedecendo
as especificações do contrato, do edital de licitação, do termo de referência ou projeto básico, da ordem
de serviço e da nota de empenho, e se estão se desenvolvendo de acordo com o cronograma �sico-
financeiro;

VI - prestar, ao Diretor-Presidente, informações necessárias ao cálculo do reajustamento de preços,
quando previsto em normas próprias;

VII - prestar, à Gerência de Execução Orçamentária e Financeira da Diretoria de Administração e Gestão,
informações quanto ao andamento das etapas, para a atualização do Sistema Integrado de Gestão
Governamental - SIGGO;

VIII- receber provisória e defini�vamente o objeto do contrato, convênio, acordo e instrumento
congênere, verificando se a prestação de serviços, o fornecimento de material ou a execução de obras se
desenvolveram de acordo com o contrato/convênio/nota de empenho, prazos, projetos, especificações,
valores, condições da proposta da empresa e demais documentos presentes no procedimento licitatório;

IX - verificar a ar�culação entre as etapas da execução do contrato, se existentes, de modo que os
serviços não sejam prejudicados;

X - atestar os valores e a conclusão de cada etapa do ajuste contratual, nos documentos de cobrança
especificados pela legislação per�nente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados de seu
recebimento, consignando, ainda, quaisquer irregularidades verificadas;



XI - documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da
contratada;

XII - fiscalizar o cumprimento das obrigações, encargos sociais e trabalhistas pela contratada, e, no caso
de terceirização de serviços, a compa�bilidade das obrigações, a frequência e registros dos empregados;

XIII - emi�r relatório em todos os atos da Administração rela�vo à execução do contrato/convênio, em
especial, no que tange à aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato, alterações do
convênio, acordo e instrumento congênere;

XIV - no�ficar à contratada para resolução de falhas verificadas na execução do contrato, convênio,
acordo e instrumento congênere, no prazo contratual ou regulamentar;

XV - registrar as ocorrências de irregularidades relacionadas à execução do contrato, convênio, acordo e
instrumento congênere, anotando a cláusula e/ou item descumprido, a providência adotada e seu
resultado;

XVI - seguir as orientações da Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, para fins de glosa no
pagamento das notas fiscais/faturas pendentes da contratada, as penalidades pecuniárias aplicadas e não
pagas;

XVII - oficiar a empresa contratada para comprovar a regularidade fiscal, assim como, para subs�tuir a
nota fiscal/fatura, quando verificada alguma desconformidade ou omissão em seu preenchimento,
indicando, nesse caso, as informações corretas que deverão constar no documento;

XVIII - enviar, à Gerência de Execução Orçamentária e Financeira da Diretoria de Administração e Gestão,
a documentação hábil para pagamento (nota fiscal/fatura atestada, comprovação da regularidade fiscal,
trabalhista e previdenciária, e, quando for o caso, da declaração de isenção/imunidade fiscal ou
declaração de opção pelo regime simples), no prazo mínimo de até 5 (cinco) dias do recebimento da nota
fiscal de antecedência da data do vencimento da nota fiscal/fatura, salvo nos casos devidamente
jus�ficados;

XIX - acompanhar o registro dos pagamentos efetuados, observando o saldo de empenho,
compa�bilizando-o com as informações rela�vas à execução financeira e orçamentária, solicitando,
formalmente, com antecedência, a Gerência de execução orçamentária e financeira, reforço
orçamentário quando o saldo es�ver próximo de esgotar-se, observado  o limite nas obras, serviços ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso par�cular de
reforma de edi�cio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus
acréscimos;

XX - verificar a regularidade, adequação, necessidade e jus�fica�va dos pedidos de prorrogações,
interrupções de prazos, de serviços complementares, bem como de todas as modificações no projeto e
de todas as alterações pretendidas pela contratada, recomendando que o processo seja subme�do ao
crivo da Procuradoria Jurídica da CODHAB quando necessário;

XXI - o executor deve no�ficar a contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir o
produto/serviço em que se verificar vício ou defeito, bem como comunicar a sua chefia imediata da
no�ficação;

XXII - informar, previamente, à área demandante, por escrito, o vencimento do contrato sob sua
responsabilidade, para abertura de novo procedimento licitatório, prorrogação ou repactuação de
contratos sob sua responsabilidade, indicando com precisão o seu objeto e, se for o caso, apontando
eventuais alterações a serem inseridas, devendo ser observados os seguintes prazos mínimos de
antecedência:

a) 60 (sessenta) dias, para os contratos decorrentes de procedimentos de inexigibilidade e dispensa de
licitação;

b) 90 (noventa) dias, para os seguintes casos:

1. para os produtos e serviços relacionados a convite ou pregão;

2. prorrogação contratual;



3. nova aquisição de produtos e serviços relacionados a tomada de preços e concorrência;

4. repactuação contratual;

5. nova aquisição de contratos de prestação de serviço con�nuado, ressalvado o disposto na alínea "c"
deste inciso;

C) 180 (cento e oitenta) dias, para a realização de novo procedimento licitatório de contratos
relacionados a limpeza, asseio e conservação e vigilância, se houver.

XXIII - encaminhar à Diretoria Administra�va, nos casos de prestação de serviços a serem executados de
forma con�nua, manifestação acerca da prorrogação de sua duração por igual período, com
posicionamento sobre a eficiência dos serviços prestados e de sua vantajosidade para a Administração,
devendo observar-se o que dispõe o item 9.4 do Acórdão nº 1827/2008- TCU/Plenário acerca do prazo
para pleitear a repactuação de preços, a qual deverá ocorrer no momento da prorrogação, respeitado o
inters�cio de 1 (um) ano, sob pena de preclusão do direito;

XXIV - solicitar à Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, manifestação quanto à disponibilidade
orçamentária para a cobertura de despesas rela�vas a aditamentos contratuais que venham alterar o
valor do contrato ou da nota de empenho emi�da;

XXV - solicitar à Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, o cancelamento total ou parcial do
empenho, os reforços, bem como as inscrições de restos a pagar, quando for o caso;

XXVI - solicitar à Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, até a data limite es�pulada pelo
Decreto ins�tuidor, a inscrição dos saldos de empenho em restos a pagar ou o seu cancelamento
conforme haja despesa ou não a ser paga;

XXVII - prestar à Gerência Administra�va, e/ou à unidade demandante, por escrito, e no prazo de 5
(cinco) dias úteis, as informações solicitadas a respeito da execução do (s) contrato (s) sob sua
responsabilidade;

XXVIII - remeter à Gerência Administra�va, no prazo de 2 (dois) dias úteis, juntamente com o processo
original de contratação, os requerimentos de reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro
apresentados pela contratada, acompanhados de manifestação e relatórios de execução, bem como
quaisquer ocorrências contratuais;

XXIX - responsabilizar-se pela guarda documental, envolvendo os processos de execução, até a efe�vação
do úl�mo pagamento rela�vo à contratação;

XXX - emi�r, após a formalização do contrato ou ajuste, baseado no cronograma �sico- financeiro
aprovado (quando houver), "ORDEM DE SERVIÇO" (anexo II) autorizando a prestação de serviço ou a
execução de obra;

XXXI - aprovar cronograma �sico-financeiro defini�vo, se for o caso;

XXXII - prestar informações, à chefia superior, sobre a execução dos ajustes, encaminhando sempre que
solicitado, relatório de acompanhamento das obras ou serviços contratados,

§ 1º O executor de contrato, convênio, acordo e instrumento congênere, em caso de não cumprimento
de qualquer das competências estabelecidas nesta Resolução, estará sujeito as penalidades cabíveis.

§ 2º É vedada à Administração e seu representante exercer poder de mando sobre os empregados da
contratada, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados;

§ 3º Os documentos necessários para a efe�vação do pagamento, a que se refere o inciso XIX, do caput,
deverão ser anexados no processo na seguinte ordem:

a) relatório circunstanciado;

b) nota fiscal ou fatura devidamente atestada (original);

c) declaração de opção pelo SIMPLES, declaração de isenção de impostos federais, quando for o caso;

d) cer�dão nega�va de débitos distritais;

d) cer�dão nega�va de débitos da União;



e) cer�dão de regularidade do FGTS - CRF;

f) cer�dão nega�va de débitos trabalhistas;

g) quando for o caso, comprovante de pagamento dos encargos (INSS e FGTS);

h) despacho ou memorando de encaminhamento;

§ 4º Após análise da documentação e efetuados os procedimentos estabelecidos no parágrafo anterior, o
executor deverá encaminhar os autos à Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, a qual, antes da
liquidação da despesa, fica obrigada a conferir a nota fiscal bem como a regularidade da contratada.

§ 5º Os executores e/ou comissão executora de contratos, convênios, acordos e instrumentos
congêneres, que não atenderem tempes�vamente aos prazos estabelecidos no inciso XI deste ar�go,
para renovação, alteração, reajuste ou repactuação, serão responsabilizados nos termos da Lei vigente.

Art. 15. Cons�tui dever do executor e/ou comissão executora o acompanhamento dos contratos e a
realização de gestões com a contratada, a fim de assegurar o cumprimento das etapas dos prazos de
início de execução, de conclusão e de entrega.

§ 1º No prazo mínimo de 5 (cinco) dias que antecede ao encerramento do prazo de entrega do produto
ou serviço, o executor deve entrar em contato com a contratada para confirmar a execução contratual ou
iden�ficar eventual atraso na entrega ou necessidade de prorrogação.

§ 2º Iden�ficada a existência de atraso nas etapas do contrato ou hipótese de prorrogação de prazo, deve
o executor comunicar imediatamente à área demandante, para adoção de providência para aplicação de
penalidade ou alteração contratual, conforme o caso.

Art. 16. Observado o prazo mínimo de 90 (noventa) dias de antecedência do término da vigência do
contrato, nos casos em que houver previsão contratual e editalícia, deve o executor encaminhar à área
demandante, manifestação acerca da necessidade ou não da con�nuidade do contrato, com a devida
jus�fica�va e manifestação da contratada sobre o interesse ou não na sua con�nuidade.

Art. 17. Toda prorrogação de prazo de vigência contratual deve ser jus�ficada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente, cabendo ainda ao executor de contrato, convênio, acordo e
instrumento congênere, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término da vigência do ajuste
proceder a juntada, no processo SEI-GDF do contrato, dos seguintes documentos:

I - mínimo de 3 (três) valores válidos, mediante a u�lização dos parâmetros trazidos na Lei Distrital nº
5.525, de 2015 e Decreto Distrital nº 39.453, de 2018, de modo a obter a proposta mais vantajosa para a
renovação contratual;

II - relatório do executor do contrato sobre o interesse na prorrogação, a adequação dos serviços
prestados e a vantajosidade dos preços a serem pagos, observada a pesquisa de preço indicado no inciso
anterior;

III - comprovantes de que o contrato mantém as condições indiciais de habilitação, estabelecidas no
edital de licitação e no termo de referência e, em especial, os especificados nos incisos IV a VII do § 3º do
art. 14º e:

a) documento de iden�ficação com foto do representante legal da empresa;

b) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

c) comprovante de inscrição no cadastro fiscal do Distrito Federal ou do Estado e Município sede da
empresa;

d) cópia do ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor;

§ 1º Se a contratada solicitar o reajuste do valor do contrato quando da prorrogação contratual, a
proposta deverá contemplar o valor reajustado, para efeito de comparação de preços de mercado e
vantajosidade quanto à prorrogação contratual, ainda que o reajuste seja efe�vado posteriormente à
prorrogação.

§ 2º Nos contratos que envolvem prestação de serviços con�nuados, em que a prorrogação implicar em
repactuação do contrato, o executor deve juntar, no processo SEI-GDF do contrato, além dos documentos



indicados no inciso III deste ar�go, os seguintes documentos:

a) o�cio de repactuação pela empresa contratada;

b) cópia da Convenção Cole�va do Trabalho - CCT ou dissídio cole�vo da categoria, homologada pelo
Sistema Mediador;

c) tabela salarial do sindicato;

d) relação dos empregados vinculados ao contrato, contendo nome completo, CPF, função, remuneração
e data de admissão e folha de ponto devidamente assinada e sem rasura;

e) planilha de custos e formação de preços readequada com o novo piso salarial da categoria, a ser
apresentada pela contratada, devendo o executor reajustar eventuais inconsistências e apresentar
memória de cálculo com os valores que seriam efe�vamente devidos em razão da repactuação;

f) comprovação do fornecimento de auxílio-alimentação e vale-transporte quando houver a todos os
empregados, nominalmente;

g) comprovante de manutenção das condições de habilitação da empresa;

h) comprovante de custos decorrentes de movimentação de empregados rela�vos aos afastamentos por
doença, acidente de trabalho, licença maternidade, licença paternidade, rescisões e indenizações e
outras faltas legais, ou indicação da glosa na planilha, referente a tais valores;

i) comprovante dos custos com renovação de materiais, tais como máquinas, utensílios e equipamentos
diversos que são repostos anualmente ou indicação da glosa na planilha, referente a tais valores.

Art. 18. Na hipótese de não renovação contratual, a área demandante/técnica responsável pelo ajuste
deve providenciar a elaboração de novo Projeto Básico/Termo de Referência, a ser apresentado no prazo
estabelecido pelo art. 14, inciso XXII, desta Resolução, com a ra�ficação do respec�vo �tular da Unidade
Administra�va, devendo eventual manifestação contrária do executor do contrato/convênio constar do
Relatório Circunstanciado de Execução de Contrato/Convênio.

Art. 19. O executor do contrato, convênio, acordo e instrumento congênere responderá
administra�vamente pelo exercício irregular das atribuições de seu encargo.

§ 1º Sem prejuízo do previsto no caput deste ar�go, será também responsabilizado financeiramente o
executor de contrato, convênio, acordo e instrumento congênere que requeira serviços, dê causa a
acréscimos, postergue inicia�vas programadas ou programáveis ou ocasione, em razão de sua omissão ou
negligência, ações onerosas não previstas e/ou inaceitáveis na execução do contrato.

§ 2º Desobrigar-se-á da responsabilidade de que trata este ar�go, o executor de contrato, convênio,
acordo e instrumento congênere que comprovar formalmente, e de modo inequívoco, não ter concorrido
para a verificação da ocorrência.

Art. 20. Todos os atos dos executores da Companhia que são direcionados ao Diretor-Presidente deverão
ter anuência da chefia imediata e do Diretor da área em que se encontra lotado funcionário.

Parágrafo único. Caso o executor seja funcionário de um dos quadros de Assessoria da Companhia, a
anuência será somente do seu chefe imediato.

Art. 21. Aplicam-se as disposições desta Instrução, no que couber, aos convênios, ajustes e outros
instrumentos congêneres celebrados pela CODHAB.

Art. 22. Todos os executores, e colaboradores desta Companhia devem observar fielmente os norma�vos
aplicáveis aos contratos bem como o manual do executor da CODHAB, sob pena de instauração de
procedimento correcional para apuração de responsabilidade

Art. 23. Esta Instrução e seus anexos de I a II, entram em vigor na data de sua assinatura, revogadas as
disposições em contrário, em especial a Resolução nº 78/2008.

 

 

 



ANEXO I

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Brasília-DF, de XXXX        

RELATÓRIO 

CIRCUNSTANCIADO 

MÊS DE REFERÊNCIA/20XX

Apresentamos o Relatório Circunstanciado de Execução do Contrato de Prestação de Serviço n° /20xx (Id.
SEI), consignado no Processo SEI-GDF n° XXXXXXXXX, celebrado entre esta COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (CODHAB-DF) e a empresa
XXXXXXXXXX,conforme informações descriminadas abaixo:

 

1.Informações do contrato/convênio e sua execução:

 

Contrato: XX/20 CODHAB - DF (link sei)
Processo Principal:

Contratada: Processo      de      
Financeiro:

CNPJ:  

Objeto contratado:

Data da contratação: Vigência do contrato:

Fundamento legal da contratação modalidade de licitação:

Necessidade e jus�fica�va da contratação:

Área de abrangência do contrato: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal -
CODHAB/DF

Valor total do contrato (R$): R
 

Valor mensal (R$):

Valor da Nota Fiscal apresentada (R$):
Data de emissão:

Mês de referência:

Houve a efe�va prestação do serviço, objeto do Contrato, inclusive, das demandas apresentadas à
contratada?

(  ) SIM ( ) NÃO

Em caso nega�vo, informar a ocorrência e jus�ficar proposta de glosa, se for o caso.

2. Documentos comprobatórios (cer�dões) da regularidade fiscal e trabalhista da Contratada,
observando-se a sua emissão ou reemissão, preferencialmente, na mesma data de apresentação da
respec�va nota fiscal. Em caso de pendência, informar e jus�ficar:



( ) FGTS/CRF - CEF – Validade: XX  (LINK SEI); (x) 
 RFB-PGFN – Validade: XX (LINK SEI);

( ) Débitos Trabalhistas (TST) - Validade: XX (LINK SEI);

( ) SEFAZ-GDF - SEEC-DF - Conforme Decreto nº 23.873 de 04/07/2003; Validade:XX (link sei);

( ) CEIS (Portal da Transparência) - Emissão: XX (link sei);

 

 

3. Ocorrências relacionadas à apresentação de documentos pela Contratada:

 

4. Sugestões para melhor execução contratual:

 

5. Informações/observações gerais que o executor julgar per�nentes:

 

 

6. Acompanhamento do Saldo Contratual: OBS: (CONTRATOS COM PAGAMENTO MENSAL)

Nota Fiscal (Nº) -
SEI/GDF

Mês de execução dos
serviços

Valor da Nota
Fiscal ($)

Data de
emissão

Saldo do Contrato
($)

  XXXXXXX (LINK
SEI) XXXXXXX (LINK SEI) XXXXXXX (LINK

SEI)
XXXXXXX
(LINK SEI) XXXXXXX

     

     

      

Isto posto, segue a Nota Fiscal n° XX (LINK SEI), devidamente atestada () pelo Executor do Contrato de
Prestação de Serviço n° XX/20XX (LINK SEI), para conhecimento, análise, ressaltando que ( ) HÁ ou (  )
NÃO HÁ proposição de aplicação de GLOSAS.

 

ANEXO II

 

ORDEM DE SERVIÇO

 

EXPEDIDOR: nome e matrícula do executor

DESTINATÁRIO: nome da empresa contratada

AUTORIZAÇÃO: Autorização de execução do objeto contratado

DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: descrição sucinta da obra ou serviço objeto da contratação.

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO: Endereço, Empresa executora, valor do contrato;

DADOS GERENCIAIS: Prazo de execução. Início da obra ou serviço, vigência contratual.



OBSERVAÇÕES: quando houver necessidade de destaque para que alguma peculiaridade do contrato. Ex.
apresentação do cronograma �sico-financeiro defini�vo para aprovação.

VALOR: preço contratualmente estabelecido

PERÍODO DE EXECUÇÃO: datas estabelecidas (no instrumento contratual ou pelo executor, conforme o
caso) para início e término da obra/serviço.

JOÃO MONTEIRO

Diretor-Presidente

Documento assinado eletronicamente por JOÃO MONTEIRO NETO - Matr.0001016-2,
Diretor(a)-Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF, em 07/04/2022,
às 10:54, 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= 83890008 código CRC= 17B56D94.
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