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TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO NO O1/2022, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL POR MEIO DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB E O CONSÓRCIO
SAMAMBAIA

PROCESSO NO 00392-00007286/2020-95

O DISTRITO FEDERAL por meio da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO
FEDERAL - CODHAB, pessoa jurídica de direito privado. empresa pública, integrante da Administração Pública
Indireta do Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob o n' 09.335.575/0001-30, representada pelo Diretor-
Presidente Sr. Jogo Monteiro Neto. brasileiro, Divorciado, portador do RG n' 6791 28 SSP/DF e inscrito no CPF
sob o no 245.585.831-68. residente e domícilíado na cidade de Brasília, Distrito Federal e o CONSÓRCIO

SAMAMBAIA. neste ato representado pela FEDERAÇÃO DOS INQUILINOS DO DISTRITO FEDERAL FID/DF.
doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVil inscrita no CNPJ sob o n' 01 .332.1 36/0001 -61 ,
com sede no QN 204 CONJUNTO 01 LOTE 16 SALA302 SAMAMBAIA- DF, na pessoa deJocélio Lisboa Nunes.
portador do RG no 92845 SSP/DF e inscrito sob o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o n' 692.084.501-
63. residente à QS 205 Conjunto 01 Lote 39 Samambaia -DF, que exerce a função de presidente, resolvem
celebrar este TERMO DE COLABORAÇÃO. regendo-se pelo disposto na Lei Nacional Complementar n' 1 01,
de 4 de maio de 2000, nas leis orçamentárias do Distrito Federal, na Lei Nacional n' 13.019, de 31 dejulho de
201 4, respectivos regulamentos e demais atos normativos aplicáveis, mediante as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DESCRIÇÕES DO OBJETO
1.1. Este instrumento tem por objeto firmar o presente Termo de Colaboração o CONSÓRCIO

SAMAMBAIA, devidamente Selecionada por meio do Edital de Chamamento n' 04/2021 realizado
pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB com contrato
firmado com a GEO LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA CNPJ n' 04.657.860/0001 -53, para
promoção de empreendimento habitacional de interesse social por meio do desenvolvimento de
parcelamento urbano, implantação e comercialização de Unidades Habitacionais a serem
disponibilizadas ao cadastro de habitação, em área/gleba de terra cedida ao Distrito Federal, a ser
executado na área localizada no
samambalazDr em atendimento à polhica habitacional do Governo do Distrito Federal destinada às
Associações e Cooperativas:
A contratação da GEO LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA para implementação do
empreendimento é de responsabilidade do CONSÓRCIO SAMAMBAIA
A Organização do CONSÓRCIO SAMAMBAIA. por meio da construtora por ela contratada será
responsável pela elaboração e apresentação dos projetos e documentos necessários à viabilização
do empreendimento junto aos Agentes Financeiros autorizados para contratação do financiamento,
segundo as exigências do "Programa Habita Brasília - Eixo Morar Bem
O CONSORCIO SAMAMBAIA. por meio da construtora deverá apresentar o projeto de urbanismo e os
projetos de arquitetura das edificações em conformidade com as Diretrizes Urbanísticas para a região
localizada no F qRB-051/09
e o Plano Diretor de Ordenamento Territorial :- PDOT.

1.5. o Projeto Urbanístico deverá ser aprovado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimer#o 'Urbano e

Habitação (SEDUH) e órgãos competentes. obedecendo as normas legais vigentes, inqlusiiÍe as da
NBR 9050/20, da ABNT, que trata de acessibilidade

1.6. Os projetos de infraestrutura devem abranger terraplenagem, red(},,de drenagem, cede de
abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, paisagigJa'úo e arborização, /ede de
distribuição elétrica, iluminação pública e pavim.entação asfáltica, (:?l6qdas e meios-fios. t3jãservadas
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as normas da ABNT e demais normas legais vigentes. e submetidos à aprovação das respectivas
concessionárias de serviços públicos e órgãos ambientais.

1.7. O projeto de infraestrutura de energia elétrica, bem como sua implantação no interior da poligonal de
projeto será de responsabilidade da construtora. O projeto será aprovado e sua implantação será
acompanhada pela Concessionária do serviço.

1.8. Havendo alteração na quantidade de unidades previstas no projeto, em razão da aprovação do projeto
urbanístico pelos órgãos competentes, os preços de construção de cada unidade habitacional e da
infraestrutura habitacional não poderão ser majorados

1.9. A quantidade mínima de unidades habitacionais, observado as tipologias especificadas neste Termo
de Colaboração será estabelecido conforme as definições das Diretrizes Urbanísticas para a região
URB-051/09 e o Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT.
Quanto aos Preços das Unidades ofertadas devem ser levados em conta os custos de elaboração e
aprovação dos Projetos de Arquitetura e complementares das unidades habitacionais. dos Projetos
Urbanísticos e de Infraestrutura interna, bem como os custos relativos à construção das unidades
habitacionais. aos documentos cartoriais. às obras de infraestrutura internas e externas ao lote, às
áreas comuns. às áreas de garagem ou estacionamento, às obras de interligação de serviços públicos
(água potável, água pluvial, esgoto, energia e telefonia)

CLÁUSUI.A SEGUNDA - VALOR GI.OBAI. OA PARCERIA E DOTAÇÃO
2.1 . O valor de venda da área/gleba será de R$ 1 8.740.000.00 (dezoito milhões setecentos e quarenta mil
reais) correspondente à 20%(vinte por cento) do valor da área/gleba. considerando o subsídio de 80% (oitenta
por cento) previsto no Cláusula Quinta, incidente sobre o valor avaliado da área/gleba pela Terracap - Laudo

SAMAMBAIA pagará à CODHAB em até 240 (duzentas e quarenta) parcelas mensais, com taxa de juros
efetivos de 8,1 6% (oito e dezesseis avos por cento) ao ano mais Taxa Referencial - TR
CLÁUSULA TERCEIRA - REPASSES

3.1. Não haverá repasse de recursos pela administração pública.
CLÁUSULA QUAKTA - PRAZO
4.1 . O CONSÓRCIO SAMAMBAIA terá no máximo 1 80 (cento e oitenta dias) dias corridos para apresentar
os projetos nos órgãos competentes para aprovação
4.2. O prazo de execução das obras é de até 24(vinte e quatro) meses após a aprovação do agente financeiro,
obedecendo às etapas do cronograma físico financeiro, devendo qualquer atraso e/ou desvio em relação ao
cumprimento das etapas previstas ser obrigatoriamente justificado previamente ao gestor do Termo de
Colaboração
4.3. O prazo de vigência do Termo de Colaboração celebrado entre o CONSÓRCIO SAMAMBAIA e a CODHAB.
será de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da assinatura dele, podendo ser prorrogado desde que
devidamente justificado pelo gestor do termo, desconsiderando os prazos estabelecidos pelos órgãos
competentes para aprovação dos projetos.
4.4. Não estão incluídos no prazo de execução das obras os prazos de avaliação pela equipe técnica e os
prazos para eventuais correções e reavaliação dos serviços executados pelos gestores do termo de
colaboração da CODHAB/DF com o CONSÓRCIO SAMAMBAIA
4.5. Sendo necessário e devidamente justificado, os prazos de execução dos serviços, avaliação e correção
das imperfeições, poderão ser alterados pelo gestor do termo de colaboração, desde que respeitado o prazo
de vigência do termo
4.6. Os serviços serão executados dentro do prazo de vigência do termo de colaboração, obs#rvahdo as
etapas do cronograma físico-financeiro aprovado pela CODHAB.

l.lO.

CLÁUSULA QUINTA - CONTRAPARTIDA

5.1 . A CODHAB conforme previsto no subsidiar# 80% G)itenta
por cento) do valor da área/gleba e em contrapartida o CONSÓRCIO SA!!êMBAIA. devem promover a
execução da obra, que será finalizada com a devida titularidade do im9çl3j#6 beftu(j:íárío.
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5.2. O subsídio concedido deverá ser revertido para minimizar os custos das unidades habitacionais aos
beneficiários
5.3. Como contrapartida da parceria, da destinação total das áreas/glebas previstas após aprovação do
projeto urbanístico e individualização das matrículas, 3% (três por cento) comporão o acervo patrimonial
desta CODHAB, sendo eles unidades habitacionais unifamiliar. multifamiliar e lotes urbanizados, bem como a
totalidade dos lotes comerciais. em consonância com a proposta apresentada no edital de chamamento.
5.4. Caberá ao CONSÓRCIO SAMAMBAIA por meio da construtora submeter à aprovação da CODHAB o
acervo imobiliário referido no item anterior.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES
6.1 . CODHAB.

6.1.1. Acompanhar a execução da parceria e zelar pelo cumprimento do disposto neste instrumento, na
Lei Nacional n' 1 3.01 9/2014, no seu regulamento e nos demais atou normativos aplicáveis;
6.1 .2. Caberá à CODHAB nomear o gestor do termo de colaboração a ser celebrado com o CONSÓRCIO
SAMAMBAIA. de no mínimo 01 (um) titular e 01 (um) suplente.
6.1.3. Acompanhar a execução dos serviços de acordo com os projetos, cadernos de encargos e
especificações e cronogramas das obras de Edificação, a fiscalização será realizada por um engenheiro
civil designado por esta Companhia
6.1 .4. Realizar sorteio para determinar o endereçamento das unidades habitacionais
6.1 .5. Notificar, por escrito. o CONSÓRCIO SAMAMBAIA, que notificará a construtora, por ela contratada
a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução dos serviços. fixando prazo para sua
correçao;
6.1.6. Comunicar oficialmente o CONSÓRCIO SAMAMBAIA. que comunicará a construtora. por ela
contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do termo de colaboração;
6.1.7. Da demanda indicada pelo CONSÓRCIO SAMAMBAIA caberá CODHAB apenas habilitar os
candidatos no sistema da Companhia, ficando a cargo da construtora para fins de análise de crédito dos
proponentes mutuários e formalização de processo de aquisição da respectiva unidade habitacional;
segundo os preceitos da Lei 3.877/2006
6.1.8. A área/gleba será outorgada ao CONSORCIO SAMAMBAIA, mediante Termo de Cessão de Uso a
Título Precário, gratuita ou onerosa, pelo prazo de execução, elaboração e aprovação dos projetos
6.1 .9. Após apresentação da aprovação dos projetos e criados os Quadro de Unidades Imobiliária - QDUI,
os Termo de Cessão de Uso à Título Precário serão convertidos em Contrato de Concessão de Direito Real
de Uso resolúvel - CDRU, pelo prazo de execução dos empreendimentos, com aplicação dos subsídios
previstos na Lei Distrital n ' 2.662. de 03 de janeiro de 2001 (DODF de 04.01 .2001 ) e Decreto no 33.043, de
1 4 de julho de 201 1 . previstos para os programas habitacionais de interesse social
6.1.10. Em até 7 dias uteis após a assinatura do termo de colaboração nos termos da (CLÁUSULA

SEGUNDA. subitem 2.1). cadastrar o Termo no sistema SISAR e emitir e enviar o boleto para o pagamento
da primeira parcela com vencimento em até 30 dias após a emissão, bem como as sucessivas parcelas
até o fim do prazo estabelecido para quitação do débito

6.2. O CONSÓRCIO SAMAMBAIA
6.2.1. Executar o objeto da parceria de acordo com o Plano de Trabalho, observado o disposto neste
instrumento, na Lei Nacional n' 13.019/2014. no seu regulamento e nos demais atos normativos
aplicáveis;
6.2.2. É de responsabilidade do CONSÓRCIO SAMAMBAIA de forma individual e/ou agPpa#as em
consórcio, por meio da construtora, por ela contratada, realizar a elaboração e aprovação do Estudo
Ambiental a ser definido pelo órgão competente do GDF ou sua complementação e/ou atualizl$ção, quando
for o caso, para obtenção de todas as licenças necessárias, elaboração. e,.gprovaçãP do E'rojeto
Urbanístico, elaboração e aprovação dos Projetos Arquitetõnicos e com.Bjerãentares gas unidades
habitacionais e elaboração e aprovação dos Projetos de Infraestrutura, bgiprÍcomo pela c#nstrl.tição das
unidades habitacionais. e pela execução das obras de infraestrutura inte11páe externa do emflrgg6dimento
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6.2.3. Caberá ao CONSORCIO SAMAMBAIA, por meio da construtora em consonância com a legislação
vigente destinar as áreas necessárias para implantação dos equipamentos públicos.
6.2.3. Compete ao CONSÓRCIO SAMAMBAIA acompanhar a execução dos serviços de acordo com os
projetos, cadernos de encargos e especificações e cronogramas das obras de Edificação.
6.2.4. O CONSORCIO SAMAMBAIA. bem como a construtora. deverá vístorlar o local da obra e/ou
serviços objeto deste termo de colaboração, devendo verificar todos os seus aspectos quantitativos e
qualitativos, bem como as condições necessárias para sua execução. tais como características de acesso,
topografia, condições do terreno.
6.2.5. Caberá ao CONSÓRCIO SAMAMBAIA, por meio da construtora, por ela contratada, construir na
área/gleba indicada no termo de colaboração, devendo seguir aos projetos e as especificações, além de
garantir a perfeita execução das obras afim de que as condições de habitabilidade estejam presentes,
devendo qualquer alteração só ter validade por solicitação formal encaminhada ao gestor do termo de
colaboração, acompanhado da devida justificativa quanto à sua alteração devendo o gestor do termo
colaboração avaliar a justificativa e autorizar ou não a proceder a alteração.
6.2.6. o CONSÓRCIO SAMAMBAIA, por meio da construtora é/são responsável(eis) portados os projetos
e suas aprovações, processos de licenciamento e autorizações edilícias, emissão de alvarás, Habite-se,
registros cartoriais, elaboração e registro do memorial de incorporação, análise de crédito dos
proponentes mutuários indicados pela associação e/ou cooperativa ou consórcio de associações e/ou
cooperativas e habilitados pela CODHAB, formalização de processo de aquisição da respectiva unidade
habitacional, bem como pelo pagamentos de todas as taxas, emolumentos e serviços que incidirem à
completa implantação do empreendimento

6.2.6.1 . A interligação de serviços públicos (água potável, água pluvial, esgoto, energia e telefonia),
emissão dos documentos cartoriais e taxas/emolumentos relativos a requerimentos, aprovações,
alvarás, licenças, habite-se.
6.2.6.2. Todas as etapas do licenciamento ambiental - Licença de Instalação e Licença de Operação

autorização de supressão vegetal, compensação ambienta e florestal. outorga de uso de recursos
hídricos (poços ou lançamentos das obras de infraestrutura) e toda e qualquer documentação

6.2.6.3. Cumprir o cronograma físico financeiro da obra. devendo qualquer desvio em relação ao
cumprimento das etapas previstas, ser obrigatoriamentejustificado ao gestor do termo de colaboração
que deverá analisar a justificativa do atraso e aplicar penalidade no caso de justificativa inconsistente,
ou aceitar a justificativa
6.2.6.4. Dar condições para que a fiscalização da obra, por meio do gestor termo de colaboração,
possa vistoriar, acompanhar e fiscalizar a obra, devendo atender qualquer exigência, modificações ou
solicitação de reparos exigidos pelo gestor do contrato. fiscal ou comissão gestora, não impedindo, em
nenhuma hipótese. o acesso da fiscalização às obras, objeto deste Termo de Colaboração
6.2.6.5. Comunicar, formalmente, ao gestor do termo de colaboração, modificações a serem
executadas, em função de falhas ou inconsistências projetuais detectadas solicitando uma solução
para os problemas encontrados, sendo de responsabilidade do CONSÓRCIO SAMAMBAIA, por meio da
construtora, por ela contratada, apresentar as modificações nas built (ou outro necessário);
6.2.6.6. Durante o período de vigência Termo de Colaboração o CONSÓRCIO SAMAMBAIA, por meio
da construtora, por ela contratada, deverá entregar, sempre que solicitada, à CODHAB, todo o material
fotográfico, em mídia digital, juntamente com os laudos, diário de ocorrências e demais doc!!mentos
inerentes à obra executada. /
6.2.6.7. o CONSÓRCIO SAMAMBAIA. por meio da construtora, por ela contratada. será rc$ponsável

pela observância das Leis. Decretos. Portarias, Normas Federais. Distritais, Regulamentos. resoluções
e Instruções Normativas direta ou indiretamente aplicáveis ao objeto do cop#ato, inclusive poç suas
subcontratadas e fornecedores sendo que. durante a execução da obra, a .Çóntratada deverá

6.2.6.7.1 . Providenciar junto ao CREA/DF as Anotações de Respónsabílidade Té(bica KART's

referentes ao objeto do Contrato e especialidades pertinentes, npeJWS da Lei no q496//1 977. O

correlataareia

/
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documento é necessário para o engenheiro responsável técnico da obra. devendo a construtora -
incorporadora e/ou sociedade de propósito específico (SPE), contratada pela(s) associação(ões)
e/ou cooperativa(s) de forma individual e/ou agrupadas em consórcio, arcar com as
correspondentes taxas para registro no CREA/DF;
6.2.6.7.2. Efetuar o pagamento de todos os impostos. taxas e demais obrigações fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo da obra;
6.2.6.7.3. Obter junto ao INSS o certificado de matrícula relativo ao objeto do contrato para
possibilitar o licenciamento da execução da obra, nos termos do artigo 220 do Decreto no
3.048/1 999;

6.2.6.7.4. Apresentar à Delegada Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as
informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato. bem como o Programa de
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, de conformidade
com a Portaria n' 4/1995 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações
posteriores, se necessário;
6.2.6.7.5. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal avocado na
obra objeto do contrato;
6.2.6.7.6. Atender às normas técnicas, além das normas e portarias sobre segurança e saúde no
trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei e no caderno de encargos, na condição de única
responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas díreta
ou indiretamente envolvidas na execução da obra objeto do contrato;
6.2.6.7.7. Obedecer rigorosamente às práticas estabelecidas no Código de obras e edificações do
Distrito Federal:
6.2.6.7.8. Fornece e instalar as placas de obra, em obediência às posturas distritais, ao agente
financeiro (se houver). ao CREA-DF e aos autores do projeto de arquitetura e complementares;
6.2.6.7.9. Providenciar, durante toda a execução da obra, adequada proteção dos pedestres,
vizinhos e das instalações existentes, de modo a garantir a estanqueidade dos trabalhos contra
eventuais riscos, transtornos e possíveis danos materiais ou pessoais, causados pela execução
dos trabalhos. ficando exclusivamente sob responsabilidade do CONSÓRCIO SAMAMBAIA, por
meio da construtora, por ela(s) contratada(s). os custos e/ou despesas provenientes dos possíveis
danos causados

6.2.7. Caberá ao CONSORCIO SAMAMBAIA, por meio da construtora. por ela contratada o fornecimento.
por todo o período em que se fizer necessário, da totalidade do ferramentas, mão-de-obra, máquinas e
aparelhos, inclusive sua manutenção, substituição, reparo e seguro. visando o andamento satisfatório da
obra e serviço e a sua conclusão no prazo fixado em termo de colaboração
6.2.8. o CONSÓRCIO SAMAMBAIA. por meio da construtora, por ela contratada, responderá única e
integralmente pelas execuções dos serviços, pelos seus empregados. inclusive pelos trabalhos e
empregados executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.
6.2.g. o CONSÓRCIO SAMAMBAIA, por meio da construtora, por ela contratada, responsabilizar-se-á

6.2.9.1. Não observância das técnicas estatuídas no Decreto 92.100 de lO/12/85, MARE; 6.2.9.2.
Falta de segurança e perfeição das obras e serviços realizados e sua consequente demolição e
reconstrução solicitadas pela fiscalização e pelo Autor do projeto; ,,
6.2.9.3. Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Governo do Distrito Fede#il ou a

6.2.9.4. Infrações ou multas decorrentes da inobservâncía de quaisquer regulamentos ou Fgisjação
específica vigentes no DF, no que se refere aos serviços contratados.
6.2.1 0. o CONSÓRCIO SAMAMBAIA serão responsáveis para que a conpúrutora por ela +ontr4tada.

preste garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor d2,,ávgliação da área/gletja. na

por

terceiros
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momento da assinatura do contrato de execução da obra, para a garantia da execução das
infraestruturas, em uma das seguintes modalidades:

6.2.1 0.1. Caução em dinheiro ou títulos públicos, com registro na SELIC;
6.2.1 0.2. Seguro-garantia; ou
6.2.10.3. Fiança bancária

6.2.1 1 . o CONSÓRCIO SAMAMBAIA. por meio da construtora. por ela contratada terá o prazo de 15

(quinze) dias corridos, a partir da data da assinatura do contrato de execução da obra firmado entre
as partes. para comprovar a prestação da garantia e apresentar o comprovante respectivo
6.2.12. o CONSÓRCIO SAMAMBAIA deverá convocar a construtora contratada para repor ou a
completar a garantia na hipótese de utilização parcial ou total, no prazo de 1 0 (dez) dias úteis, a partir
da data em que for notificada.
6.2.13. Em se tratando de fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo
fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.
6.2.14. SEGUROS E ACIDENTES

6.2.14.1. Correrá por conta exclusiva do CONSÓRCIO SAMAMBAIA e da construtora, por ela
contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes durante a execução das obras/serviços, bem
como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com as
obras/serviços, ainda que ocorridos fora do canteiro
6.2.1 4.2. O CONSORCIO SAMAMBAIA. por meio da construtora, por ela contratada, obriga-se à
cumprir todas as exigências das Normas Regulamentares (NR) aprovada pela Portaria n' 3214 de
08/06/1 978 e em especial a NR-1 8 que trata das condições e meio ambiente de trabalho na indústria
da construção
fi.2.1 4.3 . O CONSÓRCIO SAMAMBAIA. por meio da construtora, por ela contratada, deverá(ão)
atender à Lei n.o 6514 de 22.1 2.77 - CLT. relativa à segurança e medicina do trabalho

'Art. 162 - A construtora - incorporadoras, de acordo com as normas a serem expedidas pelo
Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em
medicina do trabalho.(SESMET)

Art. 163 - Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes(CAPA).
de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho. nos
estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas.

6.2.14.4. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
NR-4 - O dimensionamento do SESMET vincula-se à gradação do risco da atividade

principa! e ao número teta! de empregados do estabelecimento constantes dos Quadros l
e ll desta norma. (aplicado somente para construtora - incorparadoras que possuam acima
de 50 empregados)
NR-5 - A CAPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de
acordo com as proporções mínimas estabelecidas no Quadra l desta norma. (Aplicada
somente às construtoras - incorporadoras que para execução do contrato, possuam acima
de 50 empregados).'
6.2.14.5. Caberá ao CONSÓRCIO SAMAMBAIA, por meio da construtora, por ela
contratada, manter no canteiro de obras, material necessário à prestação de primeiros
socorros, guardado em local adequado, e aos cuidados de pessoas treinadas para esse

6.2.14.6. O CONSORCIO SAMAMBAIA, por meio da construtora. deverá manter no
canteiro de obras os equipamentos de proteção contra incêndio na forma da ieqRiação
em vigor. . /
6.2.14.7. É obrigação do CONSÓRCIO SAMAMBAIA. por meio ga construtora qor ela
contratada, fazer por sua própria conta, os seguros conliã acidentes rqa vos.à

afogo, inclusive
da mesma

fim

estabilidade e segurança da edificação e instalações, cogMafogo, inclusive/) ,celeste
quer da obra, quer de todos os materiais existentes no lg

/1
//
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6.2.1 5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
6.2.15.1. Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o
CONSÓRCIO SAMAMBAIA. por meio da construtora, por ela contratada de forma
ndividual e/ou agrupadas em consórcio, obriga-se, sob as responsabilidades legais

vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária a execução da
obra e pós-obra.
6.2.15.2. O CONSÓRCIO SAMAMBAIA. por meio da construtora, por ela contratada,
deverá manter à disposição das obras e serviços, engenheiros ou arquitetos, legalmente
habilitados. além de auxiliares de comprovada competência
6.2.1 5.3. o CONSÓRCIO SAMAMBAIA, por meio da construtora. por ela contratada,
providenciará, sempre que solicitados, às suas custas, a realização de todos os ensaios,
verificações e prova de materiais fornecidos e de serviços executados, fornecimento de
protótipos, bem como os reparos que se tornem necessários, para que os trabalhos
sejam entregues em perfeitas condições
6.2.1 5.4. O CONSÓRCIO SAMAMBAIA. por meio da construtora, por ela contratada,
deverá manter no escritório da obra, em ordem, cópias de todos os projetos, detalhes,
alvará de construção e o presente Caderno de Especificações.
6.2.1 5.5. O CONSÓRCIO SAMAMBAIA, por meio da construtora, por ela contratada, será
responsável por todas as instalações preliminares relacionadas à limpeza de terreno,
fornecimento de água e luz, transporte, local para depósito de material e outros serviços
que se fizerem necessários.
6.2.1 5.6. Será de inteira responsabilidade do CONSÓRCIO SAMAMBAIA, por meio da
construtora. por ela contratada, reparar quaisquer elementos que porventura sejam
danificados em decorrência das obras aqui especificadas.
6.2.1 5.7. o CONSÓRCIO SAMAMBAIA será responsável pela instituição da convenção
e condomínio nos termos da Lei n' 4.591/1964 (Lei das incorporações imobiliárias e
condomínios), quando for o caso;
6.2.15.8. o CONSORCIO SAMAMBAIA será responsável pela implementação do
programa de integridade, nos termos da Lei n' 6.1 1 2 de 201 8 e suas alterações, se for o

6.2.1 5.9. Cumprir e fazer cumprir prazos.
CLÁUSULA SÉTIMA - SUBCONTRATAÇÃO
7.1. Para fins de eventual subcontratação fica estipulado que será responsabilidade do CONSORCIO
SAMAMBAIA. juntamente com a construtora a celebração do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
constantes no termo de colaboração assinado com a CODHAB, advindas do artigo 78 da Lei n' 1 3.303/201 6.
e demais normas atinentes à matéria
7.2. As empresas subcontratadas, e seus procuradores legais, também devem comprovar, para a CODHAB,
que estão em situação regular fiscal, previdenciária, cível e criminal e que entre seus diretores, responsáveis
técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupante de cargo comissionado na
administração pública, e/ou que tenham participado do procedimento licitatório do qual se originou a
contratação. e/ou que tenham direta ou indiretamente participado da elaboração do projeto básico ou
executivo, conforme versa o S 2' artigo 78 da Lei 1 3.303/201 6
7.3. Será obrigatória que a contratada para utilizar o mecanismo de subcontratação solicite previamente
autorização à CODHAB, para o quantitativo e para as partes do objeto que se pretenda subcontratar
7.4. No caso de subcontratação de parcela da obra, a contratada original deve exigir da subco#tr+tada
comprovação de capacidade técnica dos serviços a serem subcontratados, e apresentar à COEyIABjpara
devida análise e autorização, de acordo como o $ 1 a artigo 78 da Lei 1 3.303/201 6
7.5. No caso de se efetuar a subcontratação: a construtora deverá apresentar, papa a assinatura glo cor)trato,
todos os documentos relativos à habilitação da subcontratada, inclusive'''quanto aos a#stadPs de

capacitação técnica relativos ao(s) item(ns) que estão sendo subcontraXadg

caso
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CLÁUSULA OITAVA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1 . Tendo em vista que o prazo de execução da parceria será de 36 (trinta e seis) meses, o CONSÓRCIO
SAMAMBAIA deverá providenciar prestação de contas anual por meio da apresentação de relatório parcial
de execução do objeto, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o flm de cada exercício. podendo ser
prorrogado por mais 30 dias, mediante solicitação justificada do CONSÓRCIO SAMAMBAIA e aprovação da
Diretoria da CODHAB.

8.2. A análise da prestação de contas anual será realizada, conforme procedimentos definidos no Decreto
Distrital no 37.843/201 6.

8.3. Findo o prazo de execução da parceria, o CONSÓRCIO SAMAMBAIA deverá prestar contas final
mediante procedimento em que avalie a execução e, por conseguinte, será verificado o pleno cumprimento
do objeto e o alcance das metas e dos resultados previstos
8.4. A apresentação das contas pelo CONSÓRCIO SAMAMBAIA deverá ser realizada por meio do Relatório
de Execução final do projeto, no prazo de 90 dias após o término da vigência da parceria, podendo ser
prorrogado por mais 30 dias. mediante solicitação justificada do CONSÓRCIO SAMAMBAIA
8.5. O relatório final de prestação de contas, deverá estar de acordo com o art. 60 do Decreto Distrital n'
37.843/201 6. 8.6 o CONSÓRCIO SAMAMBAIA deverá declarar que tem capacidade financeira para execução
do objeto da parceria.
CLÁUSULA NONA - TITULARIDADE DO BEM

9.1 . A área/gleba será outorgada ao CONSÓRCIO SAMAMBAIA, mediante Termo de Cessão de Uso a Título
Precário, gratuita ou onerosa, pelo prazo de execução, elaboração e aprovação dos projetos

9.1.1 . Após apresentação da aprovação dos projetos e criados os Quadro de Unidades Imobiliária - QDUI,
os Termo de Cessão de Uso à Título Precário serão convertidos em Contrato de Concessão de Direito
Real de Uso resolúvel - CDRU, pelo prazo de execução dos empreendimentos, com aplicação dos
subsídios previstos na Lei Distrital n ' 2.662, de 03 de janeiro de 2001 (DODF de 04.01 .2001) e Decreto
Ro 33.043, de 14 de julho de 201 1. previstos para os programas habitacionais de interesse social

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS INTELECTUAIS
1 0.1 . 0 CONSÓRCIO SAMAMBAIA declara, mediante a assinatura deste instrumento, que se responsabiliza

integralmente por providenciar desde já, independente de solicitação da CODHAB, todas as autorizações
necessárias para que a CODHAB, sem ónus, durante o prazo de proteção dos direitos incidentes, em território
nacional e estrangeiro, em caráter não exclusivo, utilize, frua e disponha dos bens submetidos a regime de
propriedade intelectual que eventualmente decorrerem da execução desta parceria, da seguinte forma

10.1 .1 . Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional n' 9.279/1 996, pelo uso de produto objeto de
patente, processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado, desenho industrial,
indicação geográfica e marcas;
lO.1.2. Quanto aos direitos de quetrata a Lei Nacional n' 9.61 0/1998, pelas seguintes modalidades:

A reprodução parcial ou integral;

11 - A adaptação;
111 - A tradução para qualquer idioma;
IV - A inclusão em fonograma ou produção audiovisual;
V - A distribuição, inclusive para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite,
ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou p5çlqução
para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a d(3lhanda, e
nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que irPporte em
pagamento pelo usuário;
vl A comunicação ao público, mediante representação, recitação ou declamação;l execução
musical. inclusive mediante emprego de alto falante ou de sistemas análogos; radiodifusão sonora
ou televisiva; captação de transmissão de radiodifusão em locgig'de frequência coletiva
sonorização ambiental; exibição audiovisual, cinematográfica ol;expor processo as#emelhado;
exposição de obras de artes plásticas e figurativas; ,,l
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Vll -A inclusão em base de dados. o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais
formas de arquivamento do gênero;

lO.1.3. Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional n' 9.456/1 997. pela utilização da cultivar.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES
11.1. Com fundamento nos artigos 148 a 154do Regulamento Interno da CODHAB - RILC e art 82, 83 e 84
da Lei no 13.303/2016, pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente projeto
básico. serão aplicadas as penalidades estabelecidas.
1 1.2. Quando a execução do objeto estiver em desacordo com a proposta deste projeto básico, com as
normas da Lei Federal n' 13.019/2014 e com a legislação específica RILC. a CODHAB poderá aplicar à
Entidades as seguintes sanções

1 1 .2.1. Advertência - é de competência do gestor do objeto;
11.2.1.1. A sanção de advertência tem caráter educativo e preventivo e será aplicada quando
verificadas irregularidades que não justifiquem a aplicação de penalidade mais severa.

11 .2.2. Suspensão temporária da participação em Chamamento Público e impedimento de celebração
do objeto ou termo de colaboração com órgãos e entidades da Administração Pública, por prazo não
superior a dois anos - de competência exclusiva do Diretor/Presidente da CODHAB;

11 .2.2.1. A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada nos casos em que for verificada
fraude na celebração, na execução ou na prestação de contas do objeto, quando não se justificar a
mposição de penalidade mais severa, considerando a natureza e a gravidade da infração, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos

11.2.3. Declaração de inidoneidade para participardo Chamamento ou celebrartermo de colaboração
com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, ficará a cargo exclusivo do Governador do
Distrito Federal

11.3. A aplicação das penalidades previstas neste artigo poderá ser cumulativa a outras medidas civis,
penais e administrativas cabíveis.
11.4. A responsabilidade do CONSÓRCIO SAMAMBAIA será apurada com a observância do devido
processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes,
devendo a aplicação das penalidades cabíveis respeitar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
11 .5. A autoridade competente notificará ao CONSORCIO SAMAMBAIA e seus representantes, quando
verificada conduta irregular que lhes for atribuída, caracterizando a infração cabível e expondo os motivos
da possibilidade de aplicação da sanção, para apresentar defesa, se quiserem
11.6. A ciência da notificação assegurará vista imediata dos autos
1 1 .7. A notificação do CONSÓRCIO SAMAMBAIA deverá ser efetuada por correspondência com aviso de
recebimento - AR ou mediante protocolo na sede ou filial do CONSÓRCIO SAMAMBAIA 1 1.8. Decorrido o
prazo para defesa e após a manifestação dos órgãos técnicos ejurídícos, se for o caso, o gestor responsável
pelo objeto. no prazo de lO (dez) dias úteis, relatará o processo e decidirá. fundamentadamente. pela
aplicação ou não da sanção, determinando, conforme o caso, o período de sua duração
1 1.9. A decisão de aplicação das penalidades será publicada no DODF, assegurada à(s) associação(ões)
e/ou cooperativa(s) de forma individual e/ou agrupadas em consórcio vista dos autos e oportunidade para
apresentação de recurso administrativo no prazo de 1 0 (dez) dias úteis
1 1 .1 0. Interposto recurso pelo CONSORCIO SAMAMBAIA. a autoridade recorrida o apreciará no prazo de 1 0
(dez) dias úteis, e, decidindo pela manutenção da penalidade aplicada, remeterá os autos à apreciaç#)Wa
autoridade superior para análise e julgamento do recurso no prazo máximo de 1 0 (dez) dias úteis
11.11. A ciência das decisões de primeira e segunda instância quanto à aplicação da penalidade será da+la

mediante publicação no DODF
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DENÚNCIA E RESCISÃO, DA ASSUNÇÃO E DA CONCLUS4

12.1. o instrumento do objeto poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer tempgia:"nos termos df) ingso
XVI do art. 42 da Lei Federal n' 1 3.01 9/201 4.

n
/
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12.2. Na ocorrência de denúncia. os partícipes serão responsáveis somente pelas obrigações relativas ao
período em que participaram voluntariamente do objeto, não sendo admissível cláusula obrigatória de
permanência ou sancionadora dos denunciantes
12.3. Nas hipóteses de inexecução por culpa exclusiva do CONSÓRCIO SAMAMBAIA a CODHAB poderá,
exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e
independente de autorizaçãojudicial. a fim de realizar ou manter a execução das metas e atividades pactuadas

12.3.1. Retomar os bens públicos em poder do CONSÓRCIO SAMAMBAIA, qualquer que tenha sido a
modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
12.3.2. Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no projeto básico, no
caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de
contas o que foi executado pelo CONSORCIO SAMAMBAIA até o momento em que a CODHAB assumiu
essas responsabilidades

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL n' 34.031/2012 Havendo
irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone
0800.6449060 (Decreto n' 34.031/201 2)
CLÁUSULA DÉCIMA QUANTA - FORO
14.1. Nos casos em que não for possível solução administrativa em negociação de que participe o órgão de
assessoramento jurídico da administração pública, fica eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir
quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes da parceria.

deBrasília-DF, 14 de

CONSÓRCIO gÁÜAMBAiA


