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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

MINUTA
CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA– Nº
________/0000 – DJ/PRES/NOVACAP. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL NOVACAP E _________________.
LOTE Nº__________.
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874/1956 e reestruturada pela Lei nº 5.861/1972, inscrita no CNPJ nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, __________________________________, nacionalidade,
estado civil, proﬁssão, e por seu Diretor de _____________________________, nacionalidade, estado
civil, proﬁssão, ambos residentes e domiciliados em Brasília-DF, doravante denominada NOVACAP e a
empresa _____________________________,estabelecida no _______________________________,
CEP_____________ inscrita no CNPJ sob o n° _______________, neste ato representada
pelo(a) senhor(a) __________________________________, nacionalidade, estado civil, proﬁssão,
portador(a) da CI N° ____________, inscrito(a) no CPF sob N° _________________, residente e
domiciliado(a) _______________________________, conforme documento de outorga de poderes:
__________________(doc. SEI/GDF nº _____), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem ﬁrmar o
presente Contrato, tendo em vista a Decisão da Diretoria Execu va da NOVACAP (doc. SEI/GDF nº
__________), constantes do processo SEI/GDF nº __________________, vinculando-se as partes aos
disposi vos do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei nº 13.303/2016 ou à Lei nº
8.666/1993 e demais normas aplicáveis, mediante as condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de (_________________________________, conforme descrições, condições, quan dades
e exigências estabelecidas no Edital nº ______/2019 – ASCAL/PRES (doc. SEI/GDF nº ___________), e
seus anexos, que juntamente com a proposta apresentada (doc. SEI/GDF nº _____________), constante
do processo SEI/GDF n° ____________________, tornam-se parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. O valor do presente Contrato é de R$ ________________ (____________).
2. 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, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
2.3. O valor acima é meramente es ma vo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quan ta vos de serviços efe vamente prestados. (Este item apenas deverá ser incluído
se se tratar de contrato de valor es ma vo, cuja demanda de serviços seja variável, como nos contratos
cujo regime seja por preço unitário).
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Observação: O regime de execução será aquele indicado no Projeto Básico. Orienta-se que, antes da
assinatura do contrato, a área demandante veriﬁque a adequação das planilhas apresentadas pela
licitante vencedora àquelas u lizadas como parâmetro no Projeto Básico. As planilhas u lizadas deverão
conter a descrição completa de cada um dos insumos u lizados, a indicação do código Sinapi
(ressalvados apenas aqueles não contemplados no sistema), as respec vas unidades de medida, em
compa bilidade com as especiﬁcações estabelecidas no Projeto Básico e demais projetos e
especiﬁcações anexos ao Instrumento Convocatório, de modo a reproduzir os preços unitários e global,
assim como as demais condições ofertadas na proposta vencedora (Decreto n. 7.983/13, art. 2º).
Também deverá constar a composição detalhada do BDI, nos termos do Decreto n. 7.983/13, art. 9º). A
área demandante deverá atentar que a proposta da licitante vencedora deverá conter a composição dos
custos unitários dos serviços e demais insumos necessários ao perfeito dimensionamento do valor do
objeto contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
3.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento, nas condições no Regulamento de Licitações
e Contratos da NOVACAP:
a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que deverá ser emi do
em até 5 (cinco) dias após o recebimento da documentação ﬁscal;
b) considera-se data do efe vo pagamento o dia da emissão da ordem bancária da, devidamente
acatada pela ins tuição bancária responsável pela transferência dos recursos;
c) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos
ﬁnanceiros;
d) critério de atualização ﬁnanceira dos valores a serem pagos, desde a data ﬁnal do período de
adimplemento de cada parcela até a data do efe vo pagamento;
e) compensações ﬁnanceiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipação de pagamento; e
f) exigência de garan as e seguros, quando for o caso.
3.2 O pagamento observará o cronograma sico-ﬁnanceiro com a especiﬁcação sica completa das
etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras con do no Projeto Básico.
Observação:
- Estende-se à obra e ao serviço de engenharia o disposto no art. 12 do Decreto nº 7.983, de 2013, o qual
estabelece que a minuta de contrato deva conter cronograma sico-ﬁnanceiro com a especiﬁcação sica
completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras.
(b) a realização de vistoria (se obrigatória ou faculta va);
(c) data de início das etapas de execução, conclusão e entrega do objeto.
(d) condições para o recebimento do serviço, recebimento provisório e deﬁni vo;
(e) critério de aceitação do objeto e prazo para correções/subs tuições, quando em desacordo com as
especiﬁcações exigidas;
(f) obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE;
(g) procedimentos de ﬁscalização e gerenciamento do contrato;
(h) subcontratação (possibilidade ou não);
(i) projeto execu vo.
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- A Novacap está obrigada a elaborar o projeto básico para instaurar a licitação ou para contratar
diretamente obra ou serviço, mas não está obrigada a elaborar o respec vo projeto execu vo. O que não
signiﬁca que ele é prescindível. Tanto não o é, que a Administração CONTRATANTE, se não desenvolveu
o projeto execu vo antes da licitação, disto incumbirá a CONTRATADA no curso do contrato.
No edital ou instrumento equivalente deverá ser informado se há projeto execu vo disponível, bem como
o local onde possa ser examinado e adquirido. Não havendo, cumprirá à Administração estabelecer, no
ato convocatório, que tal encargo será da adjudicatária. Sendo assim, também o preço de elaboração do
projeto execu vo deverá estar previsto pela Administração, em correspondência às soluções técnicas
adotadas no projeto básico, que, igualmente por essa razão, devem ser suﬁcientemente detalhadas, de
forma a reduzir, quando não evitar, a necessidade de serem reformuladas durante a execução.
A possibilidade legal de elaboração de projeto execu vo no curso do contrato não deve ser u lizada
como pretexto para elaboração aligeirada do projeto básico, como, infelizmente, tem sido. Tal a tude dá
azo a que, no lugar de projetos execu vos — idealmente, elaborados antes da execução —, sejam
elaborados projetos do po as built (como construído), ou seja, projetos que visam a jus ﬁcar
impropriedades que, por falta de projetos prévios, claros e precisos, se perpetraram na execução e se
incorporaram ao objeto realizado, sem planejamento, especiﬁcações e custos adequados.
- A mesma relação é extraída do Acórdão TCU nº 2.622/2013, em que as parcelas componentes do BDI
são as seguintes: taxa de rateio da administração central, riscos, seguros, garan as, despesas
ﬁnanceiras, remuneração da empresa CONTRATADA e tributos incidentes sobre o faturamento.
Conforme se depreende do referido acórdão, não poderão integrar o cálculo do BDI os tributos que não
incidam diretamente sobre a prestação em si, como o IRPJ, CSLL e ICMS, independente do critério da
ﬁxação da base de cálculo, como ocorre com as empresas que calculam o imposto de renda com base no
lucro presumido. De outro lado, PIS, COFINS e ISSQN – na medida em que incidem sobre o faturamento –
são passíveis de serem incluídas no cálculo do BDI, nos termos da Súmula TCU n. 254/2010. Atente-se,
ainda, que a taxa de rateio da administração central não poderá ser ﬁxada por meio de remuneração
mensal ﬁxa, mas através de pagamentos proporcionais à execução ﬁnanceira da obra de modo que a
entrega do objeto coincida com cem por cento do seu valor previsto (TCU, Ac 2622/2013-Plenário, Item
122 do voto e Item 9.3.2.2 do acórdão - No mesmo sen do: TCU, Ac 3013/2010-Plenário, voto do relator).
“O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - e a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - não se
consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Boniﬁcações e Despesas Indiretas BDI do orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e personalís ca desses tributos, que
oneram pessoalmente o contratado” - Súmula/TCU nº 254/2010 (DOU de 13.04.2010, S. 1, p. 74)
O Tribunal de Contas da União, a par r do mencionado julgado, passou a adotar novos referenciais de
percentual de BDI, em subs tuição aos índices mencionados no Acórdão n. 2.369/2011. Passou-se,
também, a u lizar a terminologia “quar l”, ao invés de padrões mínimos e máximos, como constava nas
tabelas subs tuídas do acórdão anterior. Tal mudança conﬁrma o entendimento de que os percentuais
indicados não cons tuem limites intransponíveis, mas referenciais de controle. Consequentemente,
quanto maior a distância do percentual de BDI u lizado no Projeto Básico em relação à média indicada
no acórdão, mais robusta deverá ser a jus ﬁca va para a adoção do índice escolhido. Do referido aresto,
colhe-se o seguinte excerto:
“143. Importante destacar, contudo, que não cumpre ao TCU es pular percentuais ﬁxos para cada item
que compõe a taxa de BDI, ignorando as peculiaridades da estrutura gerencial de cada empresa que
contrata com a Administração Pública. O papel da Corte de Contas é impedir que sejam pagos valores
abusivos ou injus ﬁcadamente elevados e por isso é importante obter valores de referência, mas pela
própria logís ca das empresas é natural que ocorram certas ﬂutuações de valores nas previsões das
despesas indiretas e da margem de lucro a ser ob da.”
Texto extraído do Manual de Obras e Serviços de Engenharia – CGU/AGU.
3.3. Quando não for possível a veriﬁcação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
u lizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar
junto à Seção de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:
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a) inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) inscrição no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, per nente ao seu
ramo de a vidade e compa vel com o objeto licitado;
c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do município e
do respec vo estado, para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal;
d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de cer dão expedida pela Receita Federal;
e) regularidade com o INSS, por meio da apresentação da Cer dão Nega va de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;
f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentação do Cer ﬁcado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econômica Federal; e
g) apresentação da Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT para comprovar a inexistência de
débitos perante a Jus ça do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sí o www.tst.jus.br/cer dão, nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
3.4. Caso a NOVACAP iden ﬁque suspensão temporária de par cipação em licitação, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi vas indiretas, deverá no ﬁcar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da CONTRATANTE.
3.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à inadimplência da
CONTRATADA.
3.5.1. Persis ndo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla
defesa.
3.5.2. Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato.
3.5.3. Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA que não cumprir as exigências
con das no item 3.3, salvo por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse
público de alta relevância, devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
CONTRATANTE.
3.6. A NOVACAP poderá reter créditos devidos à CONTRATADA para evitar prejuízos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciários e ﬁscais resultantes da execução do
Contrato, por exemplo:
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Coﬁns), e Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), na forma da Instrução
Norma va RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27
de dezembro de 1996;
b) Contribuição previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Norma va
RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e
c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar nº 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislação municipal e/ou distrital sobre o tema.
3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma va SEGES/MP nº 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital nº 38.934/2018, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento,
proporcional à irregularidade veriﬁcada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a
CONTRATADA:
a) não produziu os resultados acordados;
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b) deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; e
c) deixou de u lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u lizou-os
com qualidade ou quan dade inferior à demandada.
3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve veriﬁcar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;
d) o período de prestação dos serviços;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
3.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;
3.10. O exaurimento do prazo de vigência do presente Contrato não impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.
3.11. Observado o contraditório e a ampla defesa, poderá a NOVACAP efetuar a retenção de valores a
tulo de compensação de débitos oriundos de outros contratos junto à CONTRATANTE.
3.12. Na hipótese de ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido deverá ser acrescido de atualização ﬁnanceira, e sua apuração se fará desde a
data de seu vencimento até a data do efe vo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes
fórmulas:
I=(TX/100)
365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização ﬁnanceira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
O reequilíbrio econômico ﬁnanceiro do Contrato será realizado na ocorrência das situações previstas no
art. 65, I, d, da Lei nº 8.666/1993 ou no art. 81, VI, da Lei nº 13.303/2016.
Observações:
1 - Sugere-se trazer para esta cláusula o texto con do no edital/matriz de risco ou, ainda, fazer remissão
ao item exato, quando a contratação for respaldada pela Lei nº 13.303/2016;
2- Se o objeto a ser contratado versar sobre materiais betuminosos, neste item deve ser incluída cláusula
segundo a qual os preços dos produtos betuminosos deverão ser realinhados pelos Índices de
Reajustamento de Obras Rodoviárias, em conformidade com o que estabelece a Instrução de Serviço/DG
Nº 01 – DG/DNIT/SEDE, de 02 de janeiro de 2019 (Bole m Administra vo n°004, de 07 de janeiro de
2019) ou norma que a subs tua.
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CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
5.1. O reajuste contratual será aplicado após o interregno do prazo de 12 (doze) meses, a par r da data
limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir, u lizando-se o
índice____________ previsto no item_______ do Edital, nos termos dos ar gos 138 a 158 do
Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP.
Observação: A Administração deverá atentar para que o índice u lizado seja o indicador mais próximo da
efe va variação dos preços dos bens a ser fornecidos, valendo-se, pois, em regra, da adoção de índices
setoriais ou especíﬁcos. Caso inexistam índices setoriais ou especíﬁcos, deverá ser adotado o índice
geral de preços que melhor esteja correlacionado com os custos do objeto contratual ou, ainda, em
caráter subsidiário, veriﬁcar se existe, no mercado, algum índice geral de adoção consagrada para o
objeto contratado. Não havendo índices com uma dessas caracterís cas, deve ser adotado o
reajustamento pelo IPCA/IBGE, pois é o índice oﬁcial de monitoramento da inﬂação no Brasil. Qualquer
que seja o índice u lizado, a Administração deverá jus ﬁcar sua escolha tecnicamente. A NOVACAP
poderá, ainda, se valer de índices diferenciados, de forma jus ﬁcada de acordo com as peculiaridades
envolvidas no objeto contratual.
5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par r dos
efeitos ﬁnanceiros do úl mo reajuste.
5.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela úl ma variação anual conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice deﬁni vo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
5.4. Nas aferições ﬁnais, o índice u lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o deﬁni vo.
5.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex nto ou de qualquer forma não possa
mais ser u lizado, será adotado, em subs tuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.
5.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs tuto, as partes elegerão novo índice oﬁcial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo adi vo.
5.7. O reajuste será realizado por apos lamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação
contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.
CLÁUSULA SEXTA– FONTE DE RECURSOS
6.1. A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta do Programa de
Trabalho: __.___.____.____.___, Natureza da Despesa __. __.__, Fonte de Recurso: ___, conforme
Disponibilização Orçamentária datada de __________, (doc. SEI nº ___________) e Nota de Empenho n°
__________, datada de __________, no valor de R$ __________ (___________________), (doc.
SEI nº____________), ambas emi das pela Diretoria Financeira da NOVACAP.
6.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
ﬁnanceiro. (caso a execução ultrapasse o exercício ﬁnanceiro).
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
7.1. O contrato terá vigência de ____ (____________) corridos a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento ﬁxados e pagamento,
perdurando as obrigações advindas da garan a do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigência do
contrato, de acordo com os prazos e condições estabelecidas neste instrumento.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=49694030&infra_sistema=10000…

6/21

07/07/2020

SEI/GDF - 42868591 - Contrato

7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício ﬁnanceiro, desde que as despesas referentes à
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para ﬁns de inscrição em restos a
pagar.
7.1.2. O prazo de execução do objeto é de ________ (indicar o prazo de execução) e será iniciada
_________________ (indicar a data ou evento para o início dos serviços/obra), cujas etapas observarão
o cronograma ﬁxado no Projeto Básico.
7.1.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente
adequação do cronograma sico-ﬁnanceiro, bem como de jus ﬁca va e autorização da autoridade
competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administra vo.
CLÁUSULA OITAVA – DA PRORROGAÇÃO
8.1. O prazo de vigência contratual poderá ser prorrogado na forma e nas condições e hipóteses
previstas edital e no art. 125 do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP a saber:
a) a existência de recurso orçamentário para atender à prorrogação;
b) a vantajosidade a ser ob da com a manutenção da contratação;
c) o regular cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
d) a anuência da CONTRATADA com a prorrogação;
e) a inexistência de sanções contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantença das condições de habilitação da CONTRATADA;
g) o requerimento da prorrogação pleiteada na vigência do contrato;
h) a alteração do projeto ou de suas especiﬁcações pela NOVACAP;
i) o aumento das quan dades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na cláusula “Das
Alterações”;
j) a superveniência de fato excepcional ou imprevisível, ou previsível de consequências incalculáveis,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
k) o atraso na expedição da Ordem de Serviço ou de fornecimento, interrupção ou suspensão da
execução do contrato, diminuição do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuída pela
CONTRATADA;
l) o impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emi do anteriormente à sua ocorrência; e
8.2. Na hipótese de o atraso nos prazos da execução decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderão
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se à CONTRATADA, neste caso, as sanções previstas
no Edital e neste Contrato.
8.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente
adequação do cronograma sico-ﬁnanceiro, bem como de jus ﬁca va e autorização da autoridade
competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administra vo.
CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO
Não será admi da a subcontratação do objeto licitatório.
Ou
9.1. É permi da a subcontratação parcial do objeto, até o limite de xxxxx%(xxx por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condições:
9.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação;
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9.1.2. A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualiﬁcação técnica necessários para a execução do objeto.
9.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das a vidades da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
Observações:
1 - A subcontratação parcial é permi da e deverá ser analisada pela área demandante com base nas
informações dos estudos preliminares, em cada caso concreto. Caso admi da, o termo de referência
deve estabelecer com detalhamento seus limites e condições, inclusive especiﬁcando quais parcelas do
objeto poderão ser subcontratadas. É importante veriﬁcar que são vedadas (i) a exigência de
subcontratação de itens ou parcelas determinadas ou de empresas especíﬁcas; (ii) a subcontratação das
parcelas de maior relevância técnica, assim deﬁnidas no termo de referência; (iii) a subcontratação de
microempresas e empresas de pequeno porte que estejam par cipando da licitação; e (iv) a
subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sócios em
comum com a empresa contratante.
2 - A área demandante da contratação deve ainda se atentar para as vedações con das no art. 78 da Lei
nº 13.303/2016, quando for regida por tal norma.
3 - Além de permi r a subcontratação em geral, a Administração poderá, também, com base no art. 7º do
Decreto nº 8.538, de 2015, estabelecer exigência de subcontratação de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, no percentual indicado pela licitante vencedora em sua proposta, desde que em
conformidade com os percentuais mínimo e máximo previstos no termo de referência.
- A subcontratação obrigatória de ME/EPP não poderá ser aplicada nos casos previstos no art. 10 do
Decreto nº 8.538/2015.
- Saliente-se que é possível que, em um mesmo contrato, haja a presença de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte compulsoriamente subcontratadas (art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015) e outras
empresas (ME/EPP ou não) subcontratadas pela empresa vencedora do certame, por seu interesse, com
base apenas na permissão geral de subcontratação parcial do objeto. Não existe obrigatoriedade de que
a totalidade da parcela passível de subcontratação em uma determinada licitação esteja enquadrada na
subcontratação obrigatória do Decreto supracitado. Da mesma forma, é possível que o Termo de
Referência preveja que todo o percentual passível de subcontratação deve ser preenchido por ME/EPP,
de modo que nada impede que a Administração opte por permi r apenas a subcontratação convencional
ou a acumulação entre a convencional e a obrigatória para ME/EPP ou ainda que se estabeleça que todo
o percentual previsto para a subcontratação seja preenchido por ME/EPP.
- De qualquer modo, entendendo a NOVACAP ser o caso de aplicar a exigência de subcontratação de
ME/EPP, deve haver, em adição aos subitens acima que tratam da possibilidade geral de subcontratação,
a inclusão dos disposi vos abaixo.
9.3. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos
do art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015, no percentuais mínimo de xxxxx e máximo de xxx , atendidas as
disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras:
9.3.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser indicadas
e qualiﬁcadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a descrição dos bens e
serviços a serem fornecidos e seus respec vos valores;
9.3.2. No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a documentação
de regularidade ﬁscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de
rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de
2015;
9.3.3. A empresa CONTRATADA se comprometerá a subs tuir a subcontratada, no prazo máximo de trinta
dias, na hipótese de ex nção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado
até a sua execução total, no ﬁcando a CONTRATANTE, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções
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cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da subs tuição, hipótese em que ﬁcará responsável pela
execução da parcela originalmente subcontratada;
9.3.4. A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:
a) microempresa ou empresa de pequeno porte;
b) consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte; e
c) consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com par cipação
igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.
9.3.5. Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando es ver
vinculado à prestação de serviços acessórios.
9.3.6. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão des nados diretamente
às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO
10.1. O modelo de execução dos serviços a ser executado pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a ﬁscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Projeto Básico, anexo do Edital
10.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento deﬁni vo dos serviços, nos
termos abaixo:
a) Ao ﬁnal de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a
CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e
memória de cálculo detalhada;
b) Uma etapa será considerada efe vamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa,
no Cronograma Físico-Financeiro, es verem executados em sua totalidade.
10.3. O recebimento provisório será realizado pelo ﬁscal técnico, administra vo e setorial ou pela
comissão permanente de recebimento após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
10.3.1. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
proﬁssionais técnicos competentes, acompanhados dos proﬁssionais encarregados pelo serviço, com a
ﬁnalidade de veriﬁcar a adequação dos serviços, constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões
ﬁnais que se ﬁzerem necessários.
a) Para efeito de recebimento provisório, ao ﬁnal de cada período de faturamento, o ﬁscal do contrato irá
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, que
poderá resultar no redimensionamento de valores a ser pagos à CONTRATADA, registrando em relatório
que será encaminhado ao gestor do contrato.
b) A CONTRATADA ﬁca obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs tuir, às suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou materiais empregados, cabendo à ﬁscalização não atestar a úl ma e/ou única medição de
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisório.
c) O recebimento provisório também ﬁcará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de
campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
d) A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação deﬁni va dos serviços executados.
10.4. No prazo de até 15 dias corridos a par r do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
ﬁscal ou a equipe de ﬁscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
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a) Quando a ﬁscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à
ﬁscalização técnica e administra va e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhálos ao gestor do contrato para recebimento deﬁni vo.
b) Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do úl mo.
c) Na hipótese de a veriﬁcação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempes vamente,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.
10.5. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par r do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do
Contrato deverá providenciar o recebimento deﬁni vo, ato que concre za o ateste da execução dos
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
a) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela ﬁscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
per nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec vas correções.
10.6. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par r do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do
Contrato deverá providenciar o recebimento deﬁni vo, ato que concre za o ateste da execução dos
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
a) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela ﬁscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
per nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec vas correções;
b) Emi r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento deﬁni vo dos serviços prestados, com base
nos relatórios e documentações apresentadas;
c) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
ﬁscalização.
10.7. O recebimento provisório ou deﬁni vo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garan as concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.
10.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especiﬁcações constantes no Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subs tuídos
no prazo ﬁxado pelo ﬁscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de
penalidades.
Observações:
- Estes itens devem ser adaptados de acordo com o cronograma sico-ﬁnanceiro da área demandante.
- O Art. 40 da Instrução Norma va nº 5/2017 SEGES/MP, recepcionada pelo Decreto distrital nº
38.934/2018, estabelece os pos de ﬁscalização possíveis de serem u lizadas nas contratações
públicas. Cabe à área demandante estabelecer, de acordo com as caracterís cas e a complexidade do
objeto a ser contratado, quais pos de ﬁscais e quais procedimentos de ﬁscalização e gestão contratual
serão u lizados em cada caso.
- O Acórdão nº 853/2013 – Plenário do TCU também é aplicável aos serviços de engenharia: 9.1.4.
abstenham-se de realizar o recebimento provisório de obras com pendências a serem solucionadas pela
construtora, uma vez que o ins tuto do recebimento provisório, previsto no art. 73, inc. I, da Lei nº
8.666/93, não legi ma a entrega provisória de uma obra inconclusa, mas visa resguardar a
Administração no caso de aparecimento de vícios ocultos, surgidos após o recebimento provisório.
- Atentar para o prazo máximo de 30 dias para pagamento, conforme a alínea "b" do item 4 do Anexo XI
da Instrução Norma va nº 5/2017 SEGES/MP, recepcionada pelo Decreto distrital nº 38.934/2018. Esse
prazo se inicia com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e inclui o prazo para o setor competente
veriﬁcar se a Nota Fiscal ou Fatura expressa os elementos necessários e essenciais do documento,
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previstos no item 3 do Anexo XI da IN SEGES/MP, e demais trâmites burocrá cos para pagamento. Ou
seja, é o prazo desde a apresentação da Nota Fiscal até o envio da ordem bancária.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA
11.1. O adjudicatário prestará garan a de execução do contrato, com validade durante a execução do
contrato e por três meses após o término da vigência contratual, em valor correspondente a xx% (xxx por
cento) do valor total do contrato.
11.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE,
contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de
garan a, podendo optar por caução em dinheiro ou tulos da dívida pública, seguro-garan a ou ﬁança
bancária.
11.2.1. A inobservância do prazo ﬁxado para apresentação da garan a acarretará a aplicação de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2%
(dois por cento).
11.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.
11.3. A validade da garan a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de
90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrução Norma va
SEGES/MP nº 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital nº 38.934/2018 e assegurará, qualquer que
seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;
11.3.2. Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
11.3.3. Multas moratórias e puni vas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e
11.3.4. Obrigações trabalhistas, ﬁscais e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.
11.4. A modalidade de seguro-garan a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislação que rege a matéria.
11.5. A garan a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especíﬁca no
Banco de Brasília, com correção monetária, após obter junto à Área Administra va, o competente o cio
de encaminhamento. Neste caso, poderá ser re rada/levantada pela CONTRATANTE, total ou
parcialmente, para ﬁns de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.
11.6. Caso a opção seja por u lizar tulos da dívida pública, estes devem ter sido emi dos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme deﬁnido pelo Ministério da
Fazenda.
11.7. No caso de garan a na modalidade de ﬁança bancária, deverá constar expressa renúncia do ﬁador
aos bene cios do ar go 827 do Código Civil.
11.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan a deverá ser
ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros u lizados quando da
contratação.
11.9. Se o valor da garan a for u lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respec va reposição no prazo máximo de 10 dias úteis, contados da
data em que for no ﬁcada.
11.10. A CONTRATANTE executará a garan a na forma prevista na legislação que rege a matéria.
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11.11. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garan a, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.
11.12. O garan dor não é parte interessada para ﬁgurar em processo administra vo instaurado
pela CONTRATANTE com o obje vo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.
11.13. A garan a será considerada ex nta:
11.13.1. Com a devolução da apólice, carta ﬁança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a tulo de garan a, acompanhada de declaração da Administração, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
11.13.2. Após 90 dias (noventa dias) do término da vigência do contrato, caso a Administração não
comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado nos termos da comunicação,
conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital nº 38.934/2018; e
11.13.3. Se por qualquer mo vo a garan da oferecida deixar de subsis r (ex nção), incumbe à
CONTRATADA oferecer, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, outra garan a em subs tuição, em
percentual e nas condições previstas neste edital e na legislação de regência.
Observação:
- Fica a critério da área demandante da contratação exigir, ou não, a garan a. Se optar por não exigir,
deve jus ﬁcar as razões para essa decisão no Projeto Básico, considerando os estudos preliminares e a
análise de riscos feita para a contratação.
- O percentual da garan a deve observar os limites do art. 70 da Lei nº 13.303/2016 e e do art. 56, §2º e
3º da Lei nº 8.666/1993, quando for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. Para garan r o ﬁel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:
12.1.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cláusula que versa sobre o pagamento
no presente Contrato;
12.1.2. No ﬁcar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;
12.1.3. Acompanhar e ﬁscalizar as condições de habilitação e qualiﬁcação da CONTRATADA;
12.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os ﬁns do Art. 41 do Decreto Distrital nº 32.598, de 15
de dezembro de 2010;
12.1.5. Atender as obrigações con das no Edital e seus anexos;
12.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital nº
38.934/2018; e
12.1.7. Fiscalizar a implantação do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na
Lei Distrital nº 6.112/2018.
12.2. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentação como condição indispensável
para o recebimento deﬁni vo de objeto, quando for o caso:
a) "As built", elaborado pelo responsável por sua execução;
b) Comprovação das ligações deﬁni vas de energia, água, telefone e gás;
c) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
d) Carta "habite-se", emi da pela prefeitura;
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e) Cer dão nega va de débitos previdenciários especíﬁca para o registro da obra junto ao Cartório de
Registro de Imóveis;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1. Para garan r o ﬁel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigações constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especiﬁcações, prazo e local constantes
no Projeto Básico e seus anexos, com a alocação de empregados habilitados em quan dade
suﬁciente ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e u lizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios adequados.
b) Atender às determinações do representante designado pela NOVACAP, bem assim às de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
ﬁxado pelo ﬁscal do contrato, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados.
c) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garan ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela vos
à execução do empreendimento.
d) Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer a vidade que não esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
e) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Cole vo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação especíﬁca, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE.
f) Manter durante a execução do Contato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas no ato convocatório e na contratação.
g) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente à NOVACAP, à ﬁscalização ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à ﬁscalização da NOVACAP.
h) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, ﬁscais, tributários, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato.
i) Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças
nos métodos execu vos que fujam às especiﬁcações do termo de referência/projeto básico/memorial
descri vo.
j) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quan ta vo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos previstos na cláusula “Das Alterações”.
k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs tuir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados.
l) Não contratar trabalho infan l, nos termos do Art. 7º, XXXIII, da Cons tuição Federal e do Decreto nº
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 3º e 4º da Convenção nº 1882 da OIT.
m) Implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital nº
6.112/2018;

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=49694030&infra_sistema=1000…

13/21

07/07/2020

SEI/GDF - 42868591 - Contrato

n) Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII –
F da Instrução Norma va SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto distrital nº
38.934/2018:
13.1.1. Direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permi ndo à CONTRATANTE distribuir, alterar e u lizar os mesmos sem limitações;
13.1.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiﬁcações técnicas, da documentação
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ﬁcando proibida a sua u lização sem que exista
autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis.
13.2. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades correspondentes.
a) Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos
e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
b) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das
a vidades em relação ao cronograma previsto.
c) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como subs tuir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do
Termo de Recebimento Deﬁni vo.
d) U lizar somente matéria-prima ﬂorestal procedente, nos termos do ar go 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo ﬂorestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS
devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) ﬂorestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa ﬂorestal, deﬁnidas
em normas especíﬁcas do órgão ambiental competente.
e) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, daniﬁcação, defeitos ou incorreções
dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via pública junto à obra.
f) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela ﬁscalização e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais,
serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto
Básico e demais documentos anexos.
g) Providenciar, conforme o caso, as ligações deﬁni vas das u lidades previstas no projeto (água,
esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos
serviços e a vidades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.)
13.3. No caso de execução de obra:
a) Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Cole va ou equivalente, rela vo à categoria proﬁssional
abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou
Convenção Cole va rela va à categoria proﬁssional abrangida no contrato, garan r os direitos
trabalhistas, ﬁxado em regulamento de trabalho ou proﬁssão de natureza similar da região mais próxima;
b) Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições con das em Acordos, Dissídios ou
Convenções Cole vas que tratem de pagamento de par cipação dos trabalhadores nos lucros ou
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resultados da empresa CONTRATADA, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem
como de preços para os insumos relacionados ao exercício da a vidade;
c) Assinar rescisão do contrato e/ou aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento
dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais,
previdenciárias e para com o Fundo de Garan a do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados
da CONTRATADA que efe vamente par ciparem da execução do contrato;
d) Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;
e) Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da CONTRATADA que
efe vamente par ciparem da execução do contrato;
f) Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo quitação
das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a CONTRATANTE efetue o
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham par cipado da
execução dos serviços objeto do contrato;
g) Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria proﬁssional;
h) Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do início das a vidades, em conformidade com a Instrução Norma va RFB nº 1845, de 22
de Novembro de 2018.
13.3.1. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade ﬁscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar da
subcontratação prevista no ar go 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, subs tuindo a empresa
subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de ex nção da subcontratação, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, no ﬁcando a CONTRATANTE, sob pena
de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da subs tuição, hipótese
em que ﬁcará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada. (Essa cláusula deve
ser incluída quando no instrumento convocatório houver a previsão de subcontratação de micro ou
pequenas empresas para a prestação de serviços, nos termos do art. 7º, §2º, do Decreto nº 8.538, de
2015).
13.4. Fornecer os projetos execu vos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um conjunto de
documentos técnicos, gráﬁcos e descri vos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compa bilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do
empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e
entendimento de todas as suas especiﬁcações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto
garan ndo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos
trabalhos. por atribuir à CONTRATADA a obrigação de elaboração do projeto execu vo, a qual deverá
par r das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Básico e seus anexos (Caderno
de Encargos e Especiﬁcações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos constru vos e
especiﬁcações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos
projetos)
13.4.1. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a par cipação na
licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a adequação
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em
qualquer das peças, orçamentos, plantas, especiﬁcações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do contrato, nos termos
do art. 13, II do Decreto nº 7.983/2013, computando-se esse percentual para veriﬁcação do limite
previsto na cláusula “Das Alterações”.
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13.5. A reparação dos vícios veriﬁcados dentro do prazo de garan a do serviço, tendo em vista o direito
assegurado à CONTRATANTE no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
Observações:
As cláusulas acima possuem caráter exempliﬁca vo. Dependendo do objeto da licitação e das
peculiaridades da contratação, as cláusulas de obrigações da contratada deverão ser ajustadas pela área
demandante da contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderá, garan da a prévia
defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de par cipação em licitação e de impedimento de contratar com a, por prazo
não superior a 2 (dois) anos; e
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior. (Este inciso apenas deverá ser u lizado nas contratações oriundas da Lei nº 8.666/1993)
14.2. As sanções previstas no item anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
facultada a defesa prévia do interessado, no respec vo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
14.3. O valor da multa poderá ser aplicada nos seguintes percentuais:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de
serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove vírgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução
de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da
obrigação CONTRATADA;
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste ar go;
d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus ﬁcada do adjudicatário em assinar o contrato ou
re rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
14.4. Para efeito de aplicação de multas às infrações, serão observados os níveis de gravidade
es pulados no Termo de Referência.
Observação: a área demandante deve deﬁnir os níveis de gravidade das infrações contratuais no Termo
de referência.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
15.1. O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:
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a) quando houver modiﬁcação do projeto ou das especiﬁcações, para melhor adequação técnica aos seus
obje vos;
b) quando necessária a modiﬁcação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quan ta va de seu objeto;
c) quando conveniente a subs tuição da garan a de execução;
d) quando necessária a modiﬁcação do regime de execução da obra ou serviço, e do modo de
fornecimento, em face da veriﬁcação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
e) quando necessária a modiﬁcação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias
supervenientes, man do o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao
cronograma ﬁnanceiro ﬁxado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou
execução de obra ou serviço;
f) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA
e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, obje vando
a manutenção do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro inicial do Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impedi vos da
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, conﬁgurando
álea econômica extraordinária e extracontratual.
15.2. A CONTRATADA 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, e, no caso par cular de reforma de edi cio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressão não poderão exceder estes limites, salvo a supressão resultante
de acordo entre as Partes.
Observações:
1 - Quando se tratar da Lei nº 8.666/1993, somente será possível a realização de adi vo contratual, nos
termos do seu art. 65,§1º. Nesses casos, os itens 15.1. e 15.2 acima, deverão ter a seguinte redação:
15.1. A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se ﬁzerem nas obras ou serviços 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% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
15.2. 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.
2 – As demais cláusulas são comuns aos dois regimes.
15.3. A criação, a alteração ou a ex nção de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniência
de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o
caso.
15.4. Em havendo alteração do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro inicial.
15.5. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio Contrato e
as atualizações, compensações ou penalizações ﬁnanceiras decorrentes das condições de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do presente Contrato e podem ser registrados por simples apos la,
dispensada a celebração de aditamento.
15.6. Ficam vedadas as alterações contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao caráter
compe vo da licitação.
15.7. Ocorrendo alterações contratuais para ﬁns de ﬁxação de novos preços de insumos e serviços a
serem acrescidos ao presente Contrato, será man do o mesmo percentual de desconto oferecido pela
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CONTRATADA na licitação ou no processo de contratação direta.
15.8. A forma de pagamento poderá ser alterada pela NOVACAP por imposição de circunstâncias
supervenientes, man do o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipação do
pagamento sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obras ou
serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
16.1. O presente Contrato será rescindido ante os seguintes mo vos:
a) não cumprimento reiterado de cláusulas contratuais, especiﬁcações, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cláusulas contratuais, especiﬁcações, projetos e prazos;
c) len dão na sua execução que comprometa a conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos
prazos es pulados;
d) atraso injus ﬁcado para o início da obra, do serviço ou do fornecimento;
e) paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicação à
NOVACAP;
f) subcontratação total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei nº 13.303/2016;
g) cessão ou transferência, total ou parcial do objeto;
h) fusão, cisão ou incorporação, não admi das no Edital e no presente Contrato;
i) desatendimento reiterado das determinações regulamentares do ﬁscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;
j) come mento reiterado de faltas na sua execução;
k) decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
l) dissolução da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa sica CONTRATADA ;
m) alteração social ou a modiﬁcação da ﬁnalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execução do presente Contrato;
n) razões de interesse público, de alta relevância e de amplo conhecimento, jus ﬁcadas e determinadas
pela autoridade máxima da NOVACAP;
o) acréscimo ou a supressão, por parte da NOVACAP, de obras, serviços ou compras, acarretando
alteração do valor inicial do presente Contrato além do limite permi do no Art. 81, §§ 1º e 2º, da Lei nº
13.303/2016;
p) materialização de evento crí co previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a con nuidade do presente Contrato;
q) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impedi va da execução do
presente Contrato;
r) descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Cons tuição Federal, que proíbe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a par r de 14 anos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
s) não integralização da garan a de execução contratual no prazo es pulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da sua execução;
u) prá ca de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei nº 12.846, de 2013;
v) prá ca de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputação da NOVACAP direta ou
indiretamente;
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x) u lização do presente Contrato para qualquer operação ﬁnanceira por parte da CONTRATADA.
16.2. O procedimento de rescisão contratual deve observar o contraditório e à ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido de forma amigável, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indica vo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:
a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) indenizações e multas
Observações:
Caso se trate de contratação oriunda da Lei nº 8.666/1993, as cláusulas acima devem ser subs tuídas
por:
16.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
b) amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
16.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
16.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra va
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indica vo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:
a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) indenizações e multas.
16.4. No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garan a do Tempo de
Serviço (FGTS), em relação aos empregados da CONTRATADA que efe vamente par ciparem da
execução do contrato será causa de rescisão por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Na execução do presente Contrato deverão ser observadas as normas rela vas à:
a) disposição ﬁnal ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras CONTRATADAS;
b) mi gação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental,
que serão deﬁnidas no procedimento de licenciamento ambiental;
c) u lização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;
d) avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanís ca;
e) proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do
impacto direto ou indireto causado por inves mentos realizados por empresas públicas e sociedades de
economia mista;
f) acessibilidade para pessoas com deﬁciência ou com mobilidade reduzida.
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17.2. Na execução do presente Contrato é vedado à NOVACAP e à CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qualquer representante, sob pena de responsabilização na forma disciplinada no Decreto Distrital nº
37.296, de 2016, as seguintes condutas:
a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem
quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e
b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato.
17.3. Caberá à CONTRATADA atender às polí cas nacionais e locais que tenham como obje vo
a inclusão social e o combate à discriminação.
17.4. Na execução do presente Contrato, ﬁca vedado o uso de conteúdo discriminatório: contra a mulher,
que incen ve a violência ou que exponha a mulher a constrangimento, homofóbico ou qualquer outro que
represente qualquer po de discriminação, especialmente voltados contra minorias em condições de
vulnerabilidade, sob pena de rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, nos termos do que dispõe a Lei nº 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital nº
38.365, de 2017.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS ASSINATURAS
Este Contrato tem validade a par r da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da úl ma assinatura, e eﬁcácia legal após a publicação do seu
extrato no Diário Oﬁcial do Distrito Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente contrato será publicado a expensas da NOVACAP, no Diário Oﬁcial do Distrito
Federal, atendendo-se ao princípio da publicidade elencado no art. 37 da Cons tuição Federal e
Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
Elegem as partes o Foro de Brasília-DF, para dirimir quaisquer dúvidas porventura oriundas do presente
Contrato, se esgotadas as vias amigáveis.
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
XXXXXXXXXXX
DIRETOR-PRESIDENTE
XXXXXXXXXXXXXXXX
DIRETOR xxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DA EMPRESA:
XXXXXXXXXXX
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