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I-CONTRATO

REMUNERAÇÃO COM BASE NO TEMPO

o presente CONTRATO (doravante denominado "Contrato") é celebrado em O';de
novembro de 2014, entre, de um lado, Secretaria de Estado e Desenvolvimento
Econômico do Distrito Federal (doravante denominado "Contratante") e, de outro, o
Consórcio formado pelas seguintes empresas, cada uma das quais será responsável
conjunta e solidariamente perante o Contratante por todas as obrigações do Consultor
neste Contrato, a saber, COBRAPE Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos e
TOPOCART Topografia Engenharia e Aerolevantamentos S/S Ltda (doravante
denominadas "Consultor").

CONSIDERANDO:

1. Que o Contratante solicitou ao Consultor a prestação de determinados serviços de
consultoria definidos neste Contrato (doravante denominados "Serviços");

2. Que o Consultor, tendo declarado ao Contratante que possui a capacidade
profissional requerida e que conta com o pessoal e os recursos técnicos necessários,
concordou em prestar os Serviços nos termos e condições estipulados neste Contrato;

3. Que o Contratante recebeu financiamento do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (doravante denominado "Banco") para cobrir parcialmente o custo
dos Serviços e se propõe utilizar parte dos recursos deste financiamento para efetuar
pagamentos elegíveis neste Contrato, ficando entendido que (i) o Banco somente
efetuará pagamentos a pedido do Contratante e com aprovação do Banco, (i i) esses
pagamentos estarão sujeitos, em todos seus aspectos, aos termos e condições do
Contrato de Empréstimo, e (iii) ninguém além do Contratante terá qualquer direito nos
termos do Contrato de Empréstimo nem direito aos recursos do financiamento;

PORTANTO, as Partes por este meio acordam o seguinte:

4. Os documentos anexos ao presente Contrato serão considerados como parte integral
do mesmo:

(a) Condições Gerais do Contrato;

(b) Condições Especiais do Contrato;

(c) Os seguintes Apêndices:

LHA O
C: 10
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Apêndice A: Descrição dos Serviços

Apêndice B: Requisitos para a Apresentação de Relatórios

Apêndice C: Pessoal-Chave e Subconsuhores - Horário de Trabalho para o
Pessoal-Chave - Não utilizado

Apêndice D: Estimativa de Custos em Moeda Estrangeira - Não utilizado
~
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Apêndice E: Estimativa de Custos em Moeda Nacional I RUbciC'1·_i""f>-......, _

Apêndice F: Obrigações do Contratante ~u~~::;:~~~w.3§g~§?:,;::?:.:..-...
Apêndice G: Formulário de Garantia Bancária do Adiantamento - Não utilizado

Apêndice H: Declaração de Conhecimento

5. Os direitos e obrigações mútuos do Contratante e da Empresa Consultora serão os
estipulados no Contrato, em particular os seguintes:

(a) O Consultor prestará os Serviços em conformidade com as
disposições do Contrato; e

(b) O Contratante efetuará os pagamentos ao Consultor de acordo com as
disposições deste Contrato.

EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes celebram este Contrato em seus nomes
respectivos na data antes indicada.

Em representação de Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico do Distrito
Federal

Em representação de cad integrante do Consultor:

COBRAPE Cia Brasileira de Projetos e Empreendimento:

RTES

TOPOCART Topografia Engenharia e Aerolevantamentos:

~ ~. I -

(//~~~-./~~
9LÁUDIO MÁRCIO QUEIROZ
Representante autorizado
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11 - CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

1. Disposições Gerais
., ••"::.: ..,,,., ... ", t' .- •. .... ·'.~t:"'-." '" .h,.,.:.' 0'1.,';' • ....-.. .t.

1.1 Definições A menos que o contexto exija de outra forma, quando utilizados
neste Contrato, os seguintes termos terão os significados que se
indicam a seguir:

Ca) Lei Aulicável significa as leis e quaisquer outras
disposições que tenham força de lei no Brasil ou no

" país que se especifique nas Condicões Especiais do
?" .Contrato CCEC) e que periodicamente possam ser
. 'adotadas e estar em vigência;

•.... '

Banco si nifica o Banco Interamericano de
esenvolvimento com sede em Washin ton D.e.

"~UA, ou qualquer fundo administrado pelo Banco;

Cc) Consultor ou Empresa Consultora significa
qualquer entidade pública ou privada, incluindo
Parceria, Consórcio ou Associação (PCA) que possa
prestar ou preste os serviços ao Contratante nos
termos do contrato;

(d) Contrato significa o Contrato assinado pelas
Partes e todos os documentos anexos que se
enumeram na Cláusula 1 deste Contrato, que são
estas Condições Gerais do Contrato (CGC), as
Condições Especiais do Contrato (CEC) e os
A êndices'

(e) Dia significa o dia corrido;

(f) Data de Entrada em Vigor significa a data na
qual o presente Contrato entrar em vigor, conforme a
Cláusula 2.1 das CGC;

(g) Moeda Estrangeira significa qualquer moeda
que não seja a do país do Contratante;

(h) CGC significa estas Condições Gerais do
Contrato

(i) Governo significa o governo do país do
çontratante'

(j) Moeda Nacional significa a moeda do país do
Contratante;

(k) Integrante significa qualquer das entidades que
formam uma Parceria, Consórcio ou Associação
(PCA); e "Integrantes" significa todas estas
empresas;

(I) Parte significa o Contratante ou o Consultor,
conforme caso, e Partes significa ambos;



significa todos os
trabalho, além da

(n) Despesas Reembolsáveis
custos relacionados com o

(m) Pessoal significa os profissionais e pessoal de
apoio contratados pela Empresa Consultora ou por
qualquer empresa subconsultora e destinados à
prestação dos Serviços ou de uma parte dos mesmos;

o:. Pessoal Estrangeiro significa os profissionais e
,i.7 . ~

.pessoal de apoio que no momento da execução dos
~"Serviços, têm seu domicílio fora do país do Governo;

"Ressoai Local" significa os profissionais e pessoal
dJapoio que no momento da execução dos Serviços,
têih seu domicílio no Brasil; e "Pessoal-chave"

i;'~§ignifica o pessoal a que se faz referência na Cláusula
;' .2 (a) das CGC;

2014
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remuneração do Consultor;

(o) "CEC" significa as Condições Especiais do
Contrato por melO dos quaIs as CGC podem ser
alteradas ou suplementadas.

(p) Serviços significa o trabalho que o Consultor
deverá realizar nos termos do Contrato, conforme
descrito no Apêndice A;

(q) Subconsultor significa qualquer pessoa ou
entidade com quem o Consultor contrata a prestação
de uma parte dos Serviços;

(r) Terceiro significa qualquer pessoa ou entidade
que não seja o Governo, o Contratante, o Consultor
ou um Subconsultor;

(s) Por Escrito significa qualquer
comunicação em forma escrita com
recebimento.

meio de
prova de

1.2 Relação Entre as
Partes

Nenhuma estipulação do presente Contrato poderá ser interpretada
de modo a definir a existência de uma relação de empregador e
empregado ou de mandante e mandatário entre o Contratante e o
Consultor. Conforme este Contrato, o Pessoal e o Subconsultor, se
houver, que prestem os Serviços estarão exclusivamente a cargo do
Consultor, que será plenamente responsável pelos Serviços
prestados por eles ou em seu nome.

1.3 Lei que Rege o
Contrato

Este Contrato, seu significado e interpretação, e a relação que cria
entre as Partes serão regidos pela lei aplicável.

1.4 Idioma Este Contrato é assinado no idioma indicado nas CEC, pelo qual se
regerão obrigatoriamente todos os assuntos relacionados com o
mesmo ou com seu significado ou interpretação.

1.6 Notificações

f---::-------------f------- ----------------------------1
1.5 Cabeçalhos O conteúdo deste Contrato não será restringido, modificado ou

afetado pelos cabeçalhos. --1

1.6.1 Qualquer no'i::::_s.~:~~a,ãO .:~,..~:::~a~~.~.rn:s ,e:iI
C:di12: nO a~.h_ ---__--.------ !§S-I' , L i '

i P\Qces:.ü nO .•j1Q O«Jl~J.LlEl.3.-- .. ---- ~ .
I' t

~ R12br:c3 __.c{~-.-1···---------------) "~
\ ":1:; •. :~'_,:~ .• :~ ::--;;;~__;;:8B;~:.:":.':::";'" : ... :.. l



deste Contrato será efetuada por escrito. Considera-se válida tal
notificação, solicitação ou aprovação quando haja sido entregue
pessoalmente a um representante autorizado da Parte à qual esteja
dirigida, ou quando se haja enviado a tal Parte no endereço indicado
nas CEC.

1.6.2 Uma Parte pode mudar seu endereço para estes avisos
informando por escrito à outra Parte sobre esta mudança do
endereço indicado nas CEC.

1.7 Local onde Serão
Prestados os Serviços

Os Serviços serão prestados nos locais indicados no Apêndice A;
quando não estiver indicado o local de uma tarefa específica, esta
será executada no local que o Contratante aprove, seja no Brasil ou
em outro local.

1.8 Autoridade
Empresa Líder

da Se o Consultor for uma associação em parceria, consórcio ou
associação formado por várias empresas (PCA), os Integrantes
autorizam a empresa indicada nas CEC a exercer em seu nome
todos os direitos e cumprir todas as obrigações do Consultor frente
ao Contratante nos termos deste Contrato, inclusive, entre outros,
receber instruções e pagamentos do Contratante.

1.9 Representantes
Autorizados

Os funcionários indicados nas CEC poderão adotar qualquer
medida que o Contratante ou a Empresa Consultora deva ou possa
adotar nos termos deste Contrato, e poderão assinar em nome destes
qualquer documento que deva ou possa ser assinado.

1.10 Impostos
Encargos

1.11. Práticas Proibidas

e A Empresa Consultora, o Subconsultor e o Pessoal pagarão os
impostos indiretos, diretos, gravames e demais tributos que
correspondam segundo a lei aplicável conforme se indica nas CEC. I

1.11.1 O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo
beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências I

Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou pessoas
físicas que apresentem ou estejam apresentando propostas ou
participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, entre
outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
serviços e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários,
empregados e representantes, quer com atribuições expressas ou
implícitas) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao
Banco todos os atos suspeitos de constituir Prática Proibida sobre os
quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento
durante o processo de seleção, negociação ou execução de um
contrato. As Práticas Proibidas compreendem atos de: (i) práticas
corruptas; (ii) práticas fraudulentas; (iii) práticas coercitivas; (iv)
práticas colusivas e (v) práticas fraudulentas. O Banco estabeleceu
mecanismos para denúncia de suspeitas de Práticas Proibidas.
Qualquer denuncia deverá ser apresentada ao Escritório de
Integridade Institucional (EII) do Banco para que se realize a devida
investigação. O Banco também estabeleceu procedimentos de
sanção para a resolução de casos. Além disso, o Banco celebrou
acordos com outras institui ões financeiras internacionais visando I

.. _ ,'.1 ~.
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ao reconhecimento recíproco às sanções aplicadas pelos respectivos
órgãos de sanção.

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco
define os termos indicados a seguir:

(i) Uma "prática corrupta" consiste em oferecer, dar, receber
ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor
para influenciar indevidamente as ações de outra parte;

(ii) Uma "prática fraudulenta" é qualquer ato ou omissão,
incluindo a tergiversação de fatos ou circunstâncias que
deliberada ou imprudentemente engane ou tente enganar uma
parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou
para evadir uma obrigação;

(iii) Uma "prática coercitiva" consiste em prejudicar ou
causar dano ou ameaçar, prejudicar ou causar dano, direta ou
indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para
influenciar indevidamente as ações de uma parte;

(iv) Uma "prática colusiva" é um acordo entre duas ou mais
partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito
impróprio, incluindo influenciar inapropriadamente as ações
de outra parte; e

(v) Uma "prática obstrutiva" consiste em:

(a.a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente
evidência significativa para a investigação ou prestar
declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir
materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre
denuncias de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou
colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte
para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos
que são importantes para a investigação ou a continuação da
investigação, ou (b.b) todo ato que vise a impedir
materialmente o exercício de inspeção do Banco e dos
direitos de auditoria previstos no parágrafo l.U.l(f) a seguir.

(b) for determinado que, em conformidade com os
procedimentos de sanções do Banco, qualquer
empresa, entidade ou pessoa física atuando como
licitante ou participando de uma atividade financiada
pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes,
licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores,
pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores
de bens e serviços, concessionários, Mutuários
(incluindo os Beneficiários de doações), agentes
executores ou agentes contratantes (incluindo seus
respectivos funcionários, empregados e
representantes, quer sejam suas atribuições expressas
ou implícitas), tiver cometido uma Prática Proibida
em QualQuer etaoa da adiudicacão ou execucão de um

~ .- o ....\, r .i·.~ -
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contrato, o Banco poderá:

(i) Não financiar nenhuma proposta de adjudicação de
contrato para a aquisição de serviços de consultoria;

(ii) Suspender os desembolsos da operação se for
determinado, em qualquer etapa, que um empregado, agência
ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou do
Organismo Contratante cometeu uma Prática Proibida;

(iii) Declarar uma contratação inelegível para financiamento
do Banco e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente
o pagamento de parte de um empréstimo ou doação
relacionada inequivocamente com um contrato, se houver
evidências de que o representante do Mutuário ou
Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas
adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação
adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática
Proibida) dentro de um período que o Banco considere
razoável;

(iv) Emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física
com uma carta formal censurando sua conduta;

(v) Declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é
inelegível, permanentemente ou por um período
determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou
participação em atividades financiadas pelo Banco; e (ii)
designaçãol como subconsultor, subempreiteiro ou
fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a
qual tenha sido adjudicado um contrato para executar
atividades financiadas pelo Banco;

(vi) Encaminhar o assunto às autoridades competentes
encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;

(vii) Impor outras sanções que julgar apropriadas às
circunstâncias do caso, inclusive multas que representem
para o Banco um reembolso dos custos referentes às
investigações e processo. Essas sanções podem ser impostas
adicionalmente ou em substituição às sanções acima
referidas.

Cc) O disposto nos incisos Ci) e Cii) do parágrafo
1.11.1 Cb) se aplicará também nos casos em que as
partes tenham sido temporariamente declaradas
inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na
oendência da adocão de uma decisão definitiva em

2l1J

u

o

T

1 Um subconsultor, subcontratado ou fornecedor de bens ou serviços designado
(utilizam-se diferentes nomes dependendo do documento de licitação) é aquele que
cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo licitante na sua proposta ou
solicitação de pré-qualificação devido a que possui experiência e conhecimentos
específicos e essenciais que permitam ao cumprir com os requisitos de elegibilidade da
!.icitaç'ão;-ou-ei)} foi" aesignâdb pelo M Ituári~

A a.. .-~'j--J .L c,
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um processo de sanção ou qualquer outra resolução.

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada
pelo Banco conforme as disposições anteriormente
referidas será de caráter público.

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa
física atuando como licitante ou participando de uma
atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre
outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens,
emprei teiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de serviços,
concessionários, Mutuários (incluindo os
Beneficiários de doações), agentes executores ou
agências contratantes (incluindo seus respectivos
funcionários, empregados e representantes, quer suas
atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser
sujeito a sanções, em conformidade com o disposto
os acordos que o Banco tenha celebrado com outra
instituição financeira internacional com respeito ao
reconhecimento recíproco de decisões de
inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo,
o termo "sanção" refere-se a toda inelegibilidade
permanente, imposição de condições para a
participação em futuros contratos ou adoção pública
de medidas em resposta a uma contravenção às regras
vigentes de uma instituição financeira internacional
aplicável à resolução de denúncias de Práticas
Proibidas;

(O O Banco eXige aos solicitantes, lici tantes,
fornecedores de bens e seus represen tan tes,
emprel telfos, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de serviços e seus
representantes e concessionários permitam que o
Banco revise quaisquer contas, registros e outros
documentos relativos à apresentação de propostas e
ao ~ cumprimento do contrato e os submeta a uma
auditoria por auditores designados pelo Banco.
Qualquer solicitante, licitante, fornecedor de bens e
seus representantes, empreiteiro, consultor, membro
de pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador
de serviços e concessionário deverá prestar plena
assistência ao Banco em sua investigação. O Banco
requererá ainda que os contratos por ele financiados
com um empréstimo ou doação incluam uma
disposição que obrigue os solicitantes, licitantes,
fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de serviços e
concessionários a: (i) manter todos os documentos e
registros referentes às atividades financiadas nela I
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Banco por um período de sete (7) anos após a
conclusão do trabalho contemplado no respectivo
contrato; e (ii) fornecer qualquer documento
necessário à investigação de denuncias de Práticas
Proibidas e (iii) assegurar-se de que os empregados
ou representantes dos solicitantes, licitantes,
fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de serviços e
concessionários que tenham conhecimento das
atividades financiadas pelo Banco estejam
disponíveis para responder às consultas relacionadas
com a investigação provenientes de pessoal do Banco
ou de qualquer investigador, representante, - auditor
ou consultor devidamente designado. Caso o
solicitante, licitante, fornecedor de serviços e seu
representante, empreiteiro, consultor, membro de
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de
serviços e concessionário se negue a cooperar ou
descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer
outra forma crie obstáculos à investigação por parte
do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar
medidas apropriadas contra o solicitante, licitante,
fornecedor de bens e seu representante, empreiteiro,
consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor,
prestador de serviços ou concessionário.

(g) Quando um Mutuário adquire bens ou serviços,
obras ou serviços de consultoria diretamente de uma
agência especializada, todas as disposições do
parágrafo 1.11.1 relativas às sanções e Práticas
Proibidas serão aplicadas integralmente aos
solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
serviços e concessionários (incluindo seus respectivos
funcionários, empregados e representantes, quer suas
atribuições sejam expressas ou implícitas), ou
qualquer outra entidade que tenha firmado contratos
com essa agência especializada para fornecer os bens,
obras e serviços, que não os de consultoria, em
conformidade com as atividades financiadas pelo
Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o
Mutuário a lançar mão de recursos tais como a
suspensão ou a rescisão. As agências especializadas
deverão consultar a lista de empresas ou pessoas
físicas declaradas temporária ou permanentemente
inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência
especializada celebre um contrato ou uma ordem de
compra com uma empresa ou uma pessoa física
declarada tem orária ou ermanentemente inele íve )
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pelo Banco, o Banco não financiará os gastos
correlatos e poderá tomar as demais medidas que
considere convenientes.

1.11.2 Os Consultores, ao apresentar uma proposta declaram e
garantem:

(a) Que leram e entenderam as definições de Práticas
Proibidas do Banco e as sanções aplicáveis à
comissão das mesmas que constam neste documento.
e se obrigam a observar as normas pertinentes;

(b) Que não incorreram em nenhuma Prática Proibida
descritas neste documento;

(c) Que não adulteraram nem ocultaram nenhum fato
substancial durante os processos de Seleção,
aquisição negociação e execução do contrato;

(d) Que nem eles nem os seus agentes, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus
diretores, funcionários ou acionistas principais foram
declarados inelegíveis pelo Banco ou outra
Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às
disposições dos acordos celebrados pelo Banco
relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à
adjudicação de contratos financiados pelo Banco,
nem foram declarados culpados de delitos vinculados
a práticas proibidas;

(e) Que nenhum de seus diretores, funcionários ou
acionistas principais tenham sido diretor, funcionário
ou acionista principal de qualquer outra empresa ou
entidade que tenha sido declarada inelegível pelo
Banco ou outra Instituição Financeira Internacional
(IFI) e sujeito às disposições dos acordos cekbrados
pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de
sanções à adjudicação de contratos financiados pelo
Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito
envolvendo práticas proibidas;

(O que declararam todas as comissões, honorários de
representantes ou pagamentos para participar de
atividades financiadas pelo Banco;

(g) Que reconhecem que o descumprimento de
qualquer destas garantias constitui fundamento para a
imposição pelo Banco de uma ou maIS medidas
descritas na Cláusula 1.11.1 (b).

1.12 Elegibilidade Os Consultores e seus Subconsultores deverão ser originários de
países membros do Banco. Considerar-se-á que um Consultor tem a
nacionalidade de um país elegível se cumprir os seguintes requisito~f
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(a) Uma pessoa física será considerado nacional de
um país membro do Banco, se satisfizer um dos
gguintes requisitos:

(i) for cidadã de um país membro; ou

(ii) tiver estabelecido seu domicílio em um país membro
como residente de boa fé e está legalmente autorizado para
trabalhar neste país.

(b) Uma empresa será considerada nacional de um
país membro se satisfizer os dois requisitos seguintes:

(i) estiver legalmente constituída ou estabelecida conforme
as leis de um país membro do Banco; e

(ii) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa
for de propriedade de pessoas físicas ou empresas de países
membros do Banco.

Todos os integrantes de uma PCA e todos os subconsultores devem
cumprir os requisitos acima estabelecidos.

Se o contrato de prestação de serviços de consultoria incluir o
fornecimento de bens e serviços conexos, todos estes bens e serviços
conexos devem ser originários de países membros do Banco. Os
bens se originam em um país membro do Banco se foram extraídos,
cultivados, colhidos ou produzidos em um país membro do Banco.

Um bem é produzido quando, mediante manufatura, processamento
ou montagem, o resultado é um artigo comercialmente reconhecido
cujas características básicas, função ou propósito de uso são
substancialmente diferentes de suas partes ou componentes. No caso
de um bem que consiste de vários componentes que requerem
montagem (pelo fornecedor, comprador ou um terceiro), para que o
bem possa operar, e sem importar a complexidade da interconexão,
o Banco considera que este bem é elegível para seu financiamento se
a montagem dos componentes se fez em um país membro. Quando o
bem é uma combinação de vários bens normalmente empacotados e
vendidos comercialmente como uma só unidade, se considera que o
bem provém do país onde foi empacotado e embarcado com destino
ao comprador. Para fins de origem, os bens identificados como
"feito na União Europeia" serão elegíveis sem necessidade de
identificar o correspondente país específico da União Europeia. A
origem dos materiais, partes ou componentes dos bens ou a
nacionalidade da empresa produtora, montadora, distribuidora ou
vendedora dos bens não determina a origem dos mesmos.

2. Início, Cumprimento, Modificação e Rescisão do Contrato
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2.1 Entrada em Vigor do Este Contrato entrará em vigor na data ("Data de Entrada em
Contrato Vigor") da notifica ão em ue o Contratante instrua
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Consultora para que comece a prestar os Serviços. Esta notificação
deverá confirmar que se cumpriram todas as condições para a
entrada em vigor do Contrato indicadas nas CEC, se houver.

2.2 Vencimento do
Contrato por não Ter
Entrado em Vigor

Se este Contrato não entrar em vigor dentro do prazo especificado
nas CEC, contado a partir da data em que tenha sido assinado
pelas Partes, quaisquer das Partes, mediante comunicação escrita
notificar à outra pelo menos com vinte e um (21) dias de
antecedência que declara este Contrato nulo e sem valor, em cujo
caso nenhuma das Partes terá nenhuma reclamação sobre a outra a
respeito desta decisão.

2.3 Começo da O Consultor começará a prestar os Serviços dentro do prazo após a
Prestação dos Serviços Data de Entrada em Vigor indicado nas CEC.

2.4 Vencimento
Contrato

do A menos que se rescinda com antecedência, conforme disposto na
Cláusula 2.9 destas CGC, este Contrato será considerado vencido
ao término do prazo especificado nas CEC, contado a partir de sua
data de entrada em vi or.

2.5 Totalidade
Acordo

do Este Contrato contém todas as cláusulas, estipulações e disposições
acordadas entre as Partes. Nenhum agente ou representante de
nenhuma das Partes tem faculdades para fazer, nem as Partes serão
responsáveis ou estarão sujeitas a nenhuma declaração, afirmação,

romessa ou acordo ue não este'a esti ulado no Contrato.
2.6 Modificações
Emendas

ou (a) Os termos e condições deste Contrato, incluído o
escopo dos Servicos, só poderão ser modificados :
mediante acordo por escrito entre as Partes. Não I
obstante, conforme estipulado na Cláusula 7.2 I

destas CGC, cada uma das Partes deverá dar a I

devida consideração a qualquer modificação
proposta pela outra Parte.

(b) Quando as modificações ou emendas forem
substanciais, será necessário o prévio consentimento
do Banco por escrito.

2.7 Força Maior

(a) Para os fins deste Contrato, "Forca Maior"
significa um acontecimento que escapa ao controle
razoável de uma das Partes, não é previsível, é
inevitável e faz com que o cumprimento das
obrigações contratuais dessa Parte seja impossível
ou tão pouco viável que se pode razoavelmente
considerar impossível em tais circunstâncias. Estas
circunstâncias incluem, entre outras: guefifa, motins,
distúrbios civis, terremoto, incêndio, explosão,
tormenta, inundação ou outras condições dimáticas
adversas, greves, "lockouts" ou outras ações de
caráter industrial (exceto se a Parte que invoca a
Força Maior tem poderes para impedir tais greves,
lockouts ou ações industriais), confisco ou qualquer
outra medida adotada or or anismo
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2.7.2 Não Violação do
Contrato

governamentais.

(b) Não se considerará Força Maior O) um evento
causado pela negligência ou intenção de uma das
Partes, seus agentes e empregados, ou do
Subconsultor; nem Cii) um evento que uma Parte
diligente pudesse razoavelmente ter prevenido no
momento da celebração deste Contrato e evitado ou
superado durante o cumprimento de suas obrigações
nos termos deste Contrato.

(c) Não se considerará Força Maior a insuficiência
de fundos ou o descumprimento de qualquer
pagamento requerido nos termos do presente
Contrato.

o inadimplemento por uma das Partes de alguma de suas
obrigações nos termos do Contrato não será considerado como
violação do mesmo nem como negligência, quando este
inadimplemento se deva a um evento de Força Maior, desde que a
Parte afetada por tal evento tenha tomado todas as precauções
razoáveis, destinado a devida atenção e tomado medidas
alternativas procedentes com o fim de cumprir os termos e
condições deste Contrato.

2.7.3 Medidas a Serem
Adotadas

I : • , ~ .~
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(a) A Parte afetada por um evento de Força Maior
deverá continuar exercendo suas obrigações no
presente Contrato sempre que seja razoavelmente
prático e deverá tomar todas as medidas que sejam
razoáveis para atenuar as consequências de um
evento de Força Maior.

Cb) A Parte afetada por um evento de Força Maior I

notificará à outra sobre este evento, com a maior:
brevidade QossíveI, e em todo caso a mais tardar
quatorze (14) dias depois de ocorrido o evento, e
fornecerá provas da natureza e a origem do mesmo;
e, igualmente, notificará por escrito sobre a
normalizaçã9 da situação assim que for possível.

Cc) O prazo dentro do qual uma Parte deva realizar
uma atividade ou tarefa nos termos deste Contrato
será prorrogado por um período igual àquele durante
o qual esta Parte não tenha podido realizar tal
atividade como conseguência de um evento de Força
Maior.

(d) Durante o período de sua incapacidade para
prestar os serviços como conseguência de um evento
de Força Maior, o Consultor sob instruções do
Contratante deverá:

(i) retirar-se, caso em que o Consultor será reembolsado por
custos adicionais razoáveis e necessários em que haja
incorrido e, se assim exi ir o Contratante, a reativa ão do



2.8 Suspensão

2.9 Rescisão

2.9.1 Pelo Contratante

serviços; ou

Oi) continuar prestando os serviços dentro do possível, caso
em que o Consultor continuará a ser remunerado de acordo
com os termos deste Contrato e reembolsado pelos custos
adicionais razoáveis e necessários em que haja incorrido. I

(e) Quando houver desacordo entre as Partes sobre a
existência ou envergadura do evento de Força
Maior, este deverá ser solucionado segundo o
estipulado na Cláusula 8 das COc.

o Contratante poderá suspender todos os pagamentos estipulados
neste Contrato mediante uma notificação de suspensão por escrito
ao Consultor caso este se torne inadimplente em relação a
quaisquer obrigações contraídas nos termos deste Contrato. Nesta
notificação o Contratante deverá (i) especificar a natureza da
inadimplência e Oi) solicitar ao Consultor que termine esta situação
de inadimplência dentro dos trinta (30) dias seguintes ao
recebimento desta notifica ão.

o Contratante poderá dar por terminado este Contrato se ocorrer
um dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (g) desta
subcláusula 2.9.1 das COc. Nesta circunstância, o Contratante
enviará uma notificação de término por escrito ao Consultor pelo
menos com (30) dias de antecedência à data de término, e com
sessenta (60) dias de antecedência no caso referido na subcláusula
(g):

(a) Se o Consultor não terminar a situação de
inadimplência em relação às obrigações contraídas
no termo deste Contrato, segundo estipulado na
notificação de suspensão emitida conforme a
subcláusula 2.8 precedente destas COC, no prazo de
trinta (30) dias contados do recebimento desta
notificação, ou dentro de outro prazo maior que o
Contratante possa ter aceitado posteriormente por
escrito;

(b) Se a Empresa Consultora (ou, se o Consultor for
mais de uma empresa, qualquer um de seus
Integrantes) chegar a declarar-se insolvente ou for
declarado em estado falimentar; ou realizar algum
acordo com seus credores a fim de conseguir o
alivio de suas dívidas; C?U se acolher a alguma lei
que beneficie os devedores; ou entrar em liquidação
ou administração judicial, seja de caráter
compulsório ou voluntário;

(c) Se o Consultor não deixar de cumprir uma
decisão final decorrente de um procedimento de
arbitra.gem conforme a Cláusula 8 destas CO(2;)
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(d) Se o Contratante determinar que o Consultor
participou em atos de fraude ou corrupção durante a
seleção ou a execução do Contrato;

(e) Se o Consultor apresentar ao Contratante uma
declaração falsa que. afete substancialmente os
direitos, obrigações ou interesses do Contratante;

Cf) Se o Consultor, como consequência de um
evento de Força Maior, não puder prestar uma parte
importante dos Serviços durante um período de não
menos de sessenta (60) dias; ou

(g) Se Contratante, a seu critério e por qualquer
razão, decidir rescindir este Contrato.

2.9.2 Pelo Consultor o Consultor poderá rescindir este Contrato, mediante uma
notificação por escrito ao Contratante com não menos de trinta (30)
dias de antecedência, se ocorrer um dos eventos especificados nos
parágrafos (a) a (d) desta Subcláusula 2.9.2 das CGC:

(a) Se o Contratante deixar de pagar um valor
devido ao Consultor nos termos deste Contrato, não
sendo tal valor objeto de controvérsia conforme a
cláusula 8 destas CGC, dentro de quarenta e cinco
(45) dias depois de haver recebido a notificação
escrita do Consultor constituindo o Contratante em
mora;

(b) Se o Consultor, como consequência de um
evento de Força Maior, não puder prestar uma parte
importante dos Serviços durante um período não
inferior a sessenta (60) dias;

(c) Se o Contratante deixar de cumprir qualquer
decisão final resultante de um procedimento de
arbitragem ou processo judicial, conforme o caso, de
acordo com a Cláusula 8 destas CGC;

(d) Se o Contratante incorrer em inadimplência
substancial de suas obrigações nos termos deste
Contrato e continuar inadimplente após decorrido o
prazo de quarenta e cinco (45) dias (ou outro prazo
maior que o Consultor possa ter aceitado
posteriormente por escrito), contado do recebimento
da notificação do Consultor pelo Contratante,
especificando a inadimplência.

Ao terminar o presente Contrato conforme disposto nas
Subcláusulas 2.2 ou 2.9 destas CGC, ou ao vencer este Contrato
conforme disposto na Subcláusula 2.4 destas CGC, todos os
direitos e obrigações das Partes nos termos deste Contrato
cessarão, excetQ
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2.9.3 Cessação dos
Direitos e Obrigações
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2.9.4 Cessação
Serviços

2.9.5 Pagamentos
Rescisão do Contrato

(a) os direitos e obrigações que possam haver se
acumulado até à data da rescisão ou vencimento;

(b) a obrigação de confidencialidade estipulada na
Subcláusula 3.3 destas CGC;

(c) a obrigação do Consultor de permitir a inspeção,
cópia e auditoria de suas contas e registros segundo
o estipulado na Subcláusula 3.6 destas CGC; e

(d) qualquer direito que as Partes possam ter em
conformidade com a lei aplicável.

dos Depois de terminado este Contrato pela notificação de uma Parte à
outra, em conformidade com o disposto nas subcláusulas 2.9.1 ou
2.9.2 destas CGC, imediatamente depois do envio ou recebimento
desta notificação, o Consultor suspenderá os Serviços rápida e
ordenadamente, e envidará todos os esforços para que os gastos
para este propósito sejam mínimos. A respeito dos documentos
preparados pelo Consultor e dos equipamentos e materiais i

fornecidos pelo Contratante, o Consultor procederá conforme I
estipulado nas subcláusulas 3.9 ou 3.10 das CGC, respectivamente..

i
na Ao rescindir este Contrato conforme estipulado nas subcláusulas ;

2.9.1 ou 2.9.2 destas CGC, o Contratante efetuará os seguintes
pagamentos ao Consultor:

(a) As remunerações nos termos da cláusula 6 destas
CGC a título de Serviços prestados satisfatoriamente
antes da data efetiva do término deste Contrato e as
despesas reembolsáveis nos termos da cláusula 6
destas CGC e outras despesas efetivamente
incorridas antes da data efetiva do término; e

(b) Salvo no caso de término conforme os
parágrafos (a) a (e) da subcláusula 2.9.1 destas
CGC, o reembolso de qualquer despesa razoável
inerente ao término rápido e ordenado deste
Contrato, incluídas as despesas de viagem de volta
do Pessoal e de seus familiares dependentes
admissíveis.

2.9.6 Controvérsias
Acerca da Rescisão do
Contrato

Se uma das Partes puser em dúvida a ocorrência de um dos eventos
indicados nos parágrafos (a) a (f) da subcláusula 2.9.1 ou na
subcláusula 2.9.2 destas CGC, esta Parte, dentro de quarenta e
cinco (45) dias seguintes ao recebimento da notificação de rescisão I
emitida pela outra Parte, poderá submeter a matéria à cláusula 8
destas CGC, Este Contrato não poderá ser rescindido em função de
tal evento, exceto quando de acordo com os termos de laudo
arbitral~

(

I"'.~'. a._"~"""''''·~n1''';'''''.'I'<'···:·;
~-.,.,--,.u""•••.,"•.~•.j.:.~~""··::·l" :

IFoih<l nO--loo.L----.-..-- ..·~········- .. ··· :
! .....,f'll\rv-. ·,J.,QL":'IJ iI PrOCl?S!iO ;'lO __...).JnL~><U--L-~. -_ ..• i

Rubril ?: ~ _ •. ----- - \

Môt;:cu!~ 2bbS.6J:h..1-··_·· ..-.--"---.,,. ;
.... -,n::••:· ~.;;:_.::.~. :. _"'O- ,,~·n·.::n.·-~. ~,"' ......J;.~..... ,

~5Ç1.

. -.,



3. Obrigações do Consultor
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3.1 Generalidades

3.1.1 Padrão de O Consultor prestará os Serviços e cumprirá suas obrigações nos
Desempenho termos do presente Contrato com a devida diligência, eficiência e

economia, de acordo com normas e práticas profissionais
geralmente aceitas; observará práticas de administração prudentes e
empregará tecnologia apropriada e equipamentos, maquinaria,
materiais e métodos eficazes e seguros. O Consultor atuará sempre
como assessora leal do Contratante em todos os assuntos
relacionados com este Contrato ou com os Serviços, e sempre
deverá proteger e defender os interesses legítimos do Contratante
em todas suas negociações com Subconsultores ou com terceiros.

3.1.2 Lei que Rege os O Consultor prestará os Serviços de acordo com a lei aplicável e
Serviços tomará todas as medidas possíveis para assegurar que tanto os

Subconsultores como o Pessoal do Consultor e o de qualquer
Subconsultor cumpram a lei aplicável. O Contratante informará por
escrito ao Consultor sobre os usos e costumes relevantes do lugar,
e o Consultor, uma vez notificado, deverá respeitá-los.

3.2 Conflito de Os Consultores devem atribuir máxima importância aos interesses
Interesses do Contratante, sem consideração alguma a respeito de qualquer

serviço futuro, e evitar rigorosamente todo conflito com outros
serviços ou com seus próprios interesses corporativos.

3.2.1 Proibição ao (a) A remuneraçao do Consultor nos termos da
Consultor de Aceitar Cláusula 6 destas CGC constituirá o

,
UOlCO

Comissões, Descontos, pagamento em conexão com este Contrato; sujeito
etc. ao disposto na subcláusula 3.2.2 das mesmas, o

Consultor não aceitará em benefício próprio
nenhuma comissão comercial, desconto ou
pagamento similar em relação com as atividades
estipuladas neste Contrato, ou no cumprimento de
suas obrigações; o Consultor fará todo o possível
para assegurar que os Subconsultores, seu Pessoal e
agentes, igualmente não recebam pagamentos
adicionais.

(b) Além disso, se o Consultor como parte de seus
Serviços tem a responsabilidade de assessorar o
Contratante em matéria de aquisição de bens,
contratação de obras ou prestação de serviços, o
Consultor deverá cumj2rir as Políticas de aquisições
do Banco e exercer essa responsabilidade em
beneficio dos interesses do Contratante. Qualquer
desconto ou comissão que o Consultor obtiver no
exercício dessa responsabilidade nas aquisições
deverá ser em beneficio do Contratante.

3.2.2 Proibição ao O Consultor concorda que, tanto durante a vigência deste Contrato
Consultor e as suas como depois de seu término, ele e suas associadas, bem como seUS/;

l~'"
-·u•• rr" .''S,: ... .

"-=,,~,,,""'IU'<~~.a'\:"UU1U':i';"""



Filiais de Participar em
Certas Atividades

Subconsul tores e seus afiliados, não poderão fornecer bens,
construir obras ou prestar serviços (além dos Serviços de
consultoria) resultantes dos serviços prestados pela Empresa de
Consultoria para a preparação ou execução do projeto ou
diretamente relacionados aos mesmos.

3.2.3 Proibição de
Desenvolver Atividades
Conflitivas

O Consultor não poderá participar, nem poderá fazer com que seu
pessoal e os Subconsultores e respectivo pessoal participem, direta
ou indiretamente em qualquer negócio ou atividade profissional
que entre em conflito com as atividades atribuídas a eles neste
Contrato.

3.3 Confidencialidade O Consultor e seu Pessoal, exceto com prévio consentimento por
escrito do Contratante, não poderão revelar em nenhum momento a
qualquer pessoa ou entidade nenhuma informação confidencial
adquirida no curso da prestação dos serviços; nem o Consultor nem
seu pessoal poderão tornar públicas as recomendações formuladas
durante a prestação dos serviços ou como resultado da mesma.

3.4 Responsabilidade do
Consultor

Sujeito a disposições adicionais estabelecidas nas CEC, se
houver, a matéria atinente à responsabilidade dos Consultores neste
Contrato reger-se-á pela lei aplicável.

3.5 Seguros
Consultor
Contratar

que o O Consultor (i) contratará e manterá, e fará com que todos os
Deverá Subconsultores contratem e mantenham, seguros contra os riscos e

pelas coberturas que se indicam nas CEC, e nos termos e
condições aprovados pelo Contratante, com seus próprios recursos
(ou os de Subconsultores, conforme caso); e (ii) a pedido do
Contratante, apresentará comprovantes de que estes seguros foram
contratados e são mantidos e que os prêmios vigentes foram pagos.

3.6 Contabilidade,
Inspeção e Auditoria

O Consultor (i) manterá contas e registros precisos e sistemáticos
de acordo com princípios contábeis aceitos internacionalmente, em
tal forma e detalhe que identifiquem claramente todos os custos e
encargos por unidade de tempo pertinentes, e o fundamento dos

I

: mesmos; e (ii) periodicamente permitirá que o Contratante, ou seu
representante designado e/ou o Banco, até 7 (sete) anos para
contratos de empréstimo assinados de acordo com a Política GN
2350-9 depois da expiração ou término deste Contrato, os
inspecione, obtenha cópias e os faça verificar por auditores
nomeados pelo Contratante ou o Banco, se assim exigir o
Contratante ou o Banco, conforme caso.

'J •
';, "

i :.,,:

O Consultor deverá obter por escrito aprovação prévia do
Contratante antes de realizar qualquer das seguintes ações:

(a) qualquer mudança ou acréscimo no Pessoal
detalhado no Apêndice C;

(b) Subcontratos: O Consultor poderá subcontratar
serviços relacionados à prestação dos Serviços até
certo ponto e com os especialistas e entidades que
tenham sido previamente aprovados pelo
Contratante. Apesar desta aprovação, o Consultor
tem a resoonsabilidade total Dela orestacão dos/

." 7 ..···_ ...~~~~ i
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3.7 Atividades do
Consultor que Requerem
a Aprovação Prévia do
Contratante
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serviços. Se o Contratante considerar um
Subconsultor incompetente ou Incapaz de
desempenhar as tarefas atribuídas, o Contratante
poderá solicitar ao Consultor que contrate um
substituto com qualificações e experiência aceitável
ao Contratante ou que retome a prestação dos
serviços;

(c) qualquer outra ação que possa estar estipulada
nas CEC.

3.8 Obrigação de O Consultor apresentará ao Contratante os relatórios e documentos
Apresentar Relatórios que se especificam no Apêndice B, na forma, quantidade e prazo

estabelecidos nesse Apêndice.

Os relatórios finais deverão ser apresentados em CD-ROM, além
das cópias impressas indicadas no Apêndice.

3.9 Documentos Todos os planos, desenhos, especificações, projetos, relatórios,
Preparados pelo outros documentos e programas de computação preparados pelo
Consultor Consultor para o Contratante nos termos deste Contrato passarão a

ser de propriedade do Contratante, e o Consultor entregará ao
Contratante estes documentos juntamente com um inventário
pormenorizado, a mais tardar na data do término do Contrato. O
Consultor poderá conservar uma cópia destes documentos e dos
programas de computação e utilizar estes programas para seu
próprio uso com a aprovação prévia do Contratante. Se for
necessário ou apropriado estabelecer acordos de licenças entre o
Consultor e terceiros para desenvolver qualquer desses programas
de computação, o Consultor deverá obter do Contratante
previamente e por escrito aprovação destes acordos, e o
Contratante, a seu critério, terá direito de exigir reembolso dos
gastos relacionados com o desenvolvimento does) programa(s) em
questão. Qualquer restrição acerca do futuro uso destes
documentos e programas de computação, se houver, será indicada
nas CEC.

3.10 Equipamento e O equipamento ou materiais trazidos ao país do Governo pelo
Materiais Fornecidos Consultor ou por seu pessoal, seja para uso do projeto ou uso
pelos Consultores pessoal, serão propriedade do Consultor ou de seu pessoal

conforme o caso.

4. Pessoal do Consultor e Subconsultores

4.1 Generalidades O Consultor contratará e fornecerá Pessoal e Subconsultores com o :
nível de competência e experiência necessárias para prestar os
Serviços.

UBt)tAI 38193-;

4.2 Descrição do Pessoal (a) O Apêndice C descreve os cargos, funções e
qualificações mínimas de todo o Pessoal-chave do
Consultor, assim como o tempo estimado durante o
qual prestará os Serviços. Se o Contratante já tiver
a rovado a inclusão de ai um inte rante do Pessoal-
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chave, também figurará o nome desta pessoa.

(b) Se, a fim de cumprir as disposições da
subcláusula 3.1.1 destas CGC, for necessário ajustar
os prazos estimados de contratação do Pessoal-
chave que figuram no Apêndice C, o Consultor
poderá fazê-lo notificando esta circunstância por
escrito ao Contratante, desde que: (i) estes ajustes
não modifiquem o prazo originalmente estimado de
contratação de qualquer pessoa em mais de 10% ou
em uma semana, o que for maior; e (ii) o total destes
ajustes não supere o limite máximo do total de
pagamentos que devam ser efetuados nos termos
deste Contrato conforme estabelecido na
subcláusula 6.1 (b) das CGC deste Contrato.
Qualquer outro ajuste dessa natureza só poderá ser
feito com o consentimento por escrito do
Contratante.

(c) Se forem necessários serviços adicionais não
compreendidos no escopo dos Serviços
especificados no Apêndice A, os prazos estimados
de contratação do Pessoal-chave que figuram no
Apêndice C poderão ser prorrogados mediante
acordo por escrito entre o Contratante e o Consultor.
Quando os pagamentos deste Contrato superem os
tetos estabelecidos na cláusula 6.1(b) das CGC, esta
circunstância deverá ser mencionada explicitamente
no acordo.

4.3 Aprovação do O Contratante, nos termos deste Contrato, aprova a relação do
Pessoal Pessoal-chave e os Subconsultores enumerados por cargo e por

nome no Apêndice C. Com respeito a outro Pessoal que o
Consultor se proponha utilizar na prestação dos Serviços, o
Consultor apresentará ao Contratante uma cópia de seus Currículos
Vitae (CV) para seu exame e aprovação. Se o Contratante não
expressar objeções por escrito (indicando os motivos da objeção)
dentro de vinte e um (21) dias contados a partir da data de
recebimento desses CV, se considerará que o mencionado Pessoal
foi aceito pelo Contratante.

4.4 Horas de Trabalho, (a) As horas de trabalho e os feriados do Pessoal-
Horas Extras, Licenças, chave se indicam no Apêndice C. A fim de levar em
etc. conta o tempo de viagem, se considerará que o

Pessoal estrangeiro que preste os Serviços dentro do
país do Governo iniciou, ou terminou, suas funções
em relação aos mesmos no número de dias antes de
sua chegada ao país do Governo ou depois de sua
saída do mesmo estabelecido no Apêndice C destas
CGc.

(b) Salvo o estabelecido no Apêndice C destas CGC,
o Pessoal chave não terá direito a receber horaS,'"
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extras nem tirar licença paga por doença ou por
férias; exceto o estipulado no Apêndice C,
considera-se que a remuneração do Consultor cobre
esses itens. Todas as licenças permitidas ao Pessoal
estão incluídas nos profissionais-mês de serviço
estabelecidos no Apêndice C. Qualquer uso de
licença pelo Pessoal estará sujeito à aprovação
prévia do Consultor, que se certificará de que estas
ausências não causem demoras no andamento e na
adequada supervisão dos Serviços.

4.5 Remoção e/ou (a) Salvo se o Contratante acordar o contrário, não
Substituição do Pessoal se efetuarão mudanças na composição do Pessoal.

Se, por qualquer motivo fora do controle do
Consultor, como aposentadoria, morte, incapacidade
médica, entre outros, for necessário substituir algum
integrante do Pessoal.... o Consultor o substituirá por
outra pessoa com qualificações iguais ou superiores
às da pessoa substituída.

(b) Se o Contratante: (i) descobrir que qualquer
integrante do pessoal cometeu um ato grave
inaceitável ou foi acusado de haver cometido um
crime, ou (ii) tem motivos Jazoáveis para estar
insatisfeito com o desempenho de qualquer
integrante do Pessoal, o Consultor, a pedido por
escrito do Contratante expressando os motivos para
iSSO, deverá substituí-lo por outra pessoa cujas
qualificações e experiência sejam aceitáveis para o
Contratante.

(c) Qualquer pessoa nomeada como substituto
segundo as alíneas (a) e (b) acima, aSSim como
qualquer despesa reembolsável (incluindo gastos
ocasionados pelo número de dependentes
admissíveis) que os consultores queiram reivindicar
como resultado desta substituição, estarão sujeitos à
aprovação prévia escrita do Contratante. A taxa de
remuneração aplicável ao substituto será obtida ao
multiplicar a taxa de remuneração aplicável à pessoa
substituída pela relação entre o salário mensal a ser
efetivamente pago ao substituto e o salário médio
efetivamente pago à pessoa substituída durante os
seis meses anteriores à data da substituição. Salvo se
o Contratante acordar de outra forma, (i) o
Consultor cobrirá todos os gastos adicionais de
viagem e outros custos incidentais originados pela
remoção e/ou substituição, e (ii) não se poderá pagar
a nenhum substituto uma remuneração superior à da
pessoa substituída.

4.6 Administrador Se assim exigirem as CEC, o Consultor deve assegurar que durante
Residente do Projeto todo o tempo da prestação dos Serviços no Brasil um administradof)
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Contratante esteja a cargo do

5. Obrigações do Contratante

5.1 Assistência
Isenções

e Salvo disposição em contrário nas CEC, o Contratante fará todo
o possível a fim de assegurar que o Governo:

(a) Outorgue ao Consultor, Subconsultores e Pessoal
as permissões de trabalho e demais documentos
necessários à prestação dos Serviços;

(b) Facilite prontamente ao Pessoal e, se for o caso,
a seus dependentes admissíveis, a provisão de vistos
de entrada e saída, permissão de residência e câmbio
e outros documentos requeridos para sua
permanência no Brasil;

(c) Facilite o pronto despacho de alfândega de todos
os bens requeridos para prestar os Serviços e dos
objetos pessoais do Pessoal e de seus dependentes
admissíveis;

(d) Forneça aos funcionários, agentes e
representantes do Governo todas as instruções que
sejam necessárias ou pertinentes para a pronta e
eficaz execução dos Serviços;

(e) Exima o Consultor e seu Pessoal, bem como os
Subconsultores empregados pelo Consultor para os
fins dos Serviços, de qualquer requisito de registro
ou de obtenção de uma permissão para poder
exercer a profissão ou para estabelecer-se em forma
independente ou como entidade corporativa de
acordo com a lei aplicável;

Cf) Autorize, conforme a lei aplicável, o Consultor,
os Subconsultares e o respectivo Pessoal o
privilégio, de acordo com a lei aplicável, de
ingressar no Brasil quantias razoáveis de moeda
estrangeira para os fins dos Serviços ou para gastos
pessoais do Pessoal e de seus dependentes, assim
como retirar deste país as quantias que o Pessoal
possa haver ganho pela prestação dos Serviços;

(g) Proporcione ao Consultor, aos Subconsultores e
ao Pessoal qualquer outra assistência que se
especifique nas CEC.

FOLHA . :J B
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O Contratante garante que o Consultor terá acesso livre e gratuito
aos locais do país do Governo quando assim o requeira a prestação
dos Serviços. O Contratante será responsável por quaisquer danos
que o mencionado acesso possa ocasionar a esses locais ou a
qualquer propriedade, e indenizará o Consultor e todos os
inte rantes do Pessoal em fun ão da res onsabilidade ar este ti
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5.2 Acesso ao Local



de danos, a menos que esses danos sejam causados pelo
descumprimento das obrigações ou por negligência do Consultor,
dos Subconsultores ou do respectivo Pessoal.

5.3 Modificação da Lei
Aplicável aos Impostos e
Encargos

Se, após a data deste Contrato, houver qualquer mudança na lei
aplicável em relação aos impostos e encargos que aumentarem ou
reduzirem os gastos incorridos pelo Consultor na prestação dos
Serviços, então a remuneração e as despesas reembolsáveis
pagáveis ao Consultor nos termos deste Contrato serão aumentadas
ou diminuídas segundo corresponda o acordo entre as Partes, e se
efetuarão os correspondentes ajustes dos montantes estipulados na
subcláusula 6.1 (b) destas CGc.

5.4 Serviços, Instalações
e Bens do Contratante

(a) O Contratante fornecerá ao Consultor e ao
Pessoal, para os fins dos Serviços e livres de todo
encargo, os serviços, instalações e bens indicados no
Apêndice F, no momento e na forma ali
~ecificados.

(b) Se estes serviços, instalações e bens não
estiverem disponíveis para o Consultor conforme se
especifica no Apêndice F, as Partes convirão (i) uma
prorrogação do prazo que seja apropriado conceder i
ao Consultor para os Serviços, (ii) a forma em que o
Consultor haverá de obter estes Serviços, instalações
e bens de outras fontes, e (iii) se for o caso, os
pagamentos adicionais que devam ser efetuados ao
Consultor em conformidade com a subcláusula
6.1(c) destas CGc.

5.5 Pagamentos Em decorrência dos Serviços prestados pelo Consultor nos termos
I deste Contrato, o Contratante fará os pagamentos estipulados na

subcláusula 6 destas CGC e na forma ali indicada.

(a) O Contratante fornecerá ao Consultor, livre de
todo encargo, o pessoal profissional e de apoio de
contrapartida, selecionado pelo Contratante com o
assessoramento do Consultor. se assim dispõe o
Apêndice F.

(b) Se o Contratante não fornecer ao Consultor
~ssoal de contrapartida no momento e na forma
estipulados no Apêndice F, o Contratante e o
Consultor convirão (i) a forma em que se cumprirá a
parte afetada dos Serviços e (ii) se for o caso, os
pagamentos adicionais que o Contratante deva
efetuar ao Consultor em conformidade com a
subcláusula 6.1 (c) destas CGc.

(c) O pessoal profissional e de apOlO de
contrapartida, exceto o pessoal de ligação do
Contratante, trabalhará sob a direção exclusiva do
Consultor. Se qualquer integrante do pessoal de
çontra artida não cum rir satisfatoriamente

de
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trabalho inerente a suas funções que lhe tiver sido
atribuído pelo Consultor, esta poderá pedir sua
substituição, e o Contratante não poderá negar-se
sem razão a tomar as medidas pertinentes frente a tal
pedido.

6. Pagamentos ao Consultor

RUIMAl 38193-2
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6.1 Estimativa de (a) No Apêndice D figura uma estimativa do preço
Preços; Montante dos Serviços pagável em moeda estrangeira. No
Máximo Apêndice E figura uma estimativa do preço dos

Serviços pagável em moeda nacional.

(b) Salvo acordo em contrário segundo a
subcláusula 2.6 destas CGC e sujeito à subcláusula
6.1 (c) das mesmas, o montante dos pagamentos que
devam ser efetuados nos termos deste Contrato não
superará o montante máximo em moeda estrangeira
e em moeda nacional que figura nas CEC.

(c) Não obstante o disposto na subcláusula 6.1 (b)
destas CGC, quando as Partes convenham,
conforme as subcláusulas 5.3, 5.4 ou 5.6 das
mesmas, em que se farão pagamentos adicionais ao
Consultor em moeda nacional e/ou estrangeira.
conforme o caso, para cobrir qualquer gasto
adicional necessário não contemplado nas

i estimativas de preços mencionadas na subcláusula
6.1 (a) acima, se elevará o montante máximo ou os
montantes máximos (conforme o caso) estabelecidos
na subcláusula 6.1 (b) precedente na soma ou somas
(conforme o caso) a que ascendam os mencionados
pagamentos adicionais.

6.2 Remunerações e (a) Sujeito aos montantes máximos estabelecidos na
Despesas Reembolsáveis subcláusula 6.1 (b) destas CGC, o Contratante

pagará ao Consultor (i) a remuneração estipulada na
subcláusula 6.2 (b) destas CGC e (ii) as despesas
reembolsáveis estabelecidos na subcláusula 6.2 (c)
das mesmas. Salvo disposição em contrário nas
CEC, esta remuneração será fixa pela duração do
Contrato.

(b) A remuneração do Pessoal será determinada
segundo o tempo efetivamente utilizado por este na !
prestação dos Serviços a partir da data estabelecida
conforme a subcláusula 2.3 das CGC e a
Subcláusula 2.3 das CEC (ou outra data que as
Partes acordarem por escrito), pelas tarifas
especificadas na Subcláusula 6.2(b) das CEC,
sujeito aos reajustes de preços, se houver,

...~ ~~~!':':k~.':r"·.iJ--:-O•._, .. ",""o•.

especificados na Subcláusula 6.2(a) das CEC.I)
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(c) As despesas reembolsáveis em que tenha
incorrido efetiva e razoavelmente ao Consultor
durante a prestação dos Serviços, especificados na
subcláusula 6.2 (c)

(d) As tarifas de remuneração indicadas no
parágrafo (b) anterior cobrirão: (i) os salários e
subsídios que o Consultor tenha acordado pagar ao
pessoal, assim como as rubricas por encargos sociais
e despesas gerais (bônus e outros meios de
participação nos lucros não serão permitidos como
um elemento das despesas gerais); Oi) o preço de
serviços de apoio por pessoal do escritório sede não
incluídos no pessoal enumerado no Apêndice C; (iii)
os honorários do consultor.

(e) As tarifas especificadas para pessoal que ainda
não foi contratado
sujeitas à revisão,
correspondentes e
estabelecidos, com

serão provisórias e estarão
uma vez que os salários

os subsídios estejam
a aprovação escrita do

Contratante.

(f) Os pagamentos por períodos inferiores a um mês
serão calculados numa base horária pelo tempo
efetivamente trabalhado 110 escritório sede do
Consultor e diretamente atribuível aos Serviços
(uma hora sendo o equivalente a 11176 de um mês) e
numa base diária pelo tempo fora do escritório sede
(um dia sendo o equivalente a 1/30 de um mês).

6.3 Moeda
Pagamento

de Os pagamentos em moeda estrangeira serão feitos na moeda ou
moedas indicadas nas CEC, e os pagamentos em moeda nacional
serão feitos na moeda do país do Governo.

(a) Dentro do prazo contado a partir da data de
entrada em vigor deste Contrato e especificado nas
CEC, o Contratante determinará o pagamento do
adiantamento em moeda estrangeira e em moeda
nacional ao Consultor segundo indicado nas CEC.
Quando as CEC indicam que haverá pagamento
adiantado, este será devido uma vez que o Consultor
tenha dado ao Contratante uma garantia aceitável
para o mesmo, em um montante (ou montantes) e na
moeda (ou moedas) indicada nas CEC. Esta
garantia (i) permanecerá em vigência até que o
adiantamento tenha sido totalmente pago; e (ii) será
apresentada na forma indicada no Apêndice G, ou
em outra forma que o Contratante tiver aprovado

or escrito. O Contratante recu erará o a amento

~"
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de As faturas e os pagamentos com respeito aos Serviços serão
e realizados da seguinte maneira:
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do adiantamento em quotas iguais contra as faturas
pelo número de meses dos serviços especificados
nas CEC até que estes pagamentos por
adiantamento tenham sido totalmente recuperados.

(b) Tão breve quanto for possível, até quinze (15)
dias depois do fim de cada mês durante o período
dos Serviços, ou depois de terminar cada intervalo
indicado nas CEC, o Consultor entregará ao
Contratante, em duplicata, declarações
pormenorizadas de despesas acompanhadas de
cópias de faturas, comprovantes e demais
documentos apropriados que respaldem as somas
pagáveis nesse mês ou outro período indicado nas
CEC, de acordo com as subcláusulas 6.3 e 6.4 das
CGc. Devem-se apresentar contas separadas para as
quantias pagáveis em moeda estrangeira e em
moeda nacional. Em cada conta se deverá fazer
distinção entre a porção dos gastos elegíveis
correspondentes a remunerações e os que se referem
a despesas reembolsáveis.

(c) O Contratante processará o pagamento das
declarações de gastos do Consultor no prazo de
sessenta (60) dias seguintes ao recebimento das
mesmas e dos documentos comprobatórios.
Somente se poderá reter o pagamento das porções
das declarações de gastos mensais que não estejam
satisfatoriamente sustel1tadas. Se houver alguma
discrepância entre o pagamento e as despesas que o
Consultor estava autorizado a realizar, o Contratante
poderá agregar ou deduzir a diferença em qualquer
pagamento posterior. Serão pagos juros, à taxa anual
indicada nas CEC, desde a data de vencimento
antes mencionada, sobre qualquer montante devido,
mas não pago nessa data de vencimento.

(d) O pagamento final disposto nesta cláusula será
efetuado somente depois que o Consultor apresentar
o relatório final e uma declaração final de despesas,
identificados como tais e que sejam aprovados e
considerados satisfatórios pelo Contratante. Será
considerado que todos os Serviços foram
completados e aceitos definitivamente pelo
Contratante e que o relatório e a declaração de
despesas finais foram aprovados e considerados
satisfatórios pelo Contratante noventa (90) dias
corridos depois de que o Contratante tenha recebido
o relatório e a declaração final de despesas, a menos
que, dentro do mencionado período de noventa (90)
dias o Contratante comuni ue or escrito ae}"j



Consultor e especifique pormenorizadamente as
deficiências nos Serviços, no relatório final ou na
declaração de despesas. Nesse caso, o Consultor
efetuará com prontidão as correções necessárias,
depois do que se repetirá o procedimento antes
indicado. Dentro dos trinta (30) dias seguintes ao
recebimento de uma notificação a respeito, o
Consultor reembolsará ao Contratante qualquer
soma que o Contratante tenha pago, ou ordenado
pagar de acordo com esta cláusula, que exceda os
montantes que deviam ser efetivamente pagos de
acordo com as disposições deste Contrato. O
Contratante deverá efetuar esta solicitação de
reembolso no prazo de doze (12) meses seguintes ao
recebimento do relatório e da declaração final de
despesas que tiver aprovado conforme o exposto
anteriormente.

(e) Todos os pagamentos a serem efetuados nos
termos deste Contrato serão depositados na conta do
Consultor especificada nas CEC.

CO Os pagamentos por remuneração ou despesas
reembolsáveis que excedam o preço estimado para
estas rubricas, segundo o estabelecido nos
Apêndices D e E, poderão ser debitados às
respectivas contingências determinadas para moeda
estrangeira e local, apenas se, antes de incorridas,
estas despesas tiverem sido aprovadas pelo
Contratante.

(g) Exceto o pagamento final efetuado de acordo
como a alínea (d) anterior, os pagamentos não
constituem aceitação dos serviços nem eximem o
Consultor de nenhuma de suas obrigações nos
termos deste Contrato.

7. Equidade e Boa Fé

7.1 Boa Fé

7.2 Aplicação
Contrato

3".,
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As Partes se comprometem a atuar de boa fé quanto a seus direitos
nos termos deste Contrato e a adotar todas as medidas razoáveis
para assegurar o cumprimento dos objetivos do mesmo.

do As Partes reconhecem que não é viável regular cada uma das
circunstâncias que podem surgir durante a execução do presente
Contrato, e acordam que é sua intenção cumprir as obrigações nele
previstas com equidade, sem detrimento de seus interesses, e que,
se durante a vigência do mesmo, considerarem que o Contrato está
sendo executado injustamente, envidarão todos os esforços a fim
de acertarem entre si as ações necessárias para eliminar a causa ou
causas do roblema. Todavia, a falta de acordo sobre ual uer açãi



8.1 Solução Amigável

8.2 Solução
Controvérsias

segundo esta cláusula poderá originar um conflito SUjeito a
arbitragem ou a ação judicial, conforme seja o caso, segundo
estipulado na Cláusula 8 das CGc.

8. Solução de Controvérsias

Se uma Parte fizer objeção a uma ação ou falta de ação da outra,
poderá apresentar por escrito uma Notificação de Controvérsia à
outra Parte, indicando pormenorizadamente, o fundamento da
controvérsia. A parte que receber a Notificação de Controvérsia a
considerará e a responderá no prazo de quatorze (14) dias a partir
da data que tenha recebido a referida notificação. Se essa Parte não
responder dentro de quatorze (14) dias, ou a controvérsia não puder
ser resolvida amigavelmente no prazo de 14 dias seguintes à
resposta, aplicar-se-á o disposto na Subcláusula 8.2 das CCG.

de Toda controvérsia entre as Partes relativa a questões surgidas nos
termos deste Contrato que não se tenha podido solucionar de forma
amigável conforme o estipulado na Subcláusula 8.1 pode ser
apresentada por quaisquer das partes para sua solução conforme
disposto nas CE9J

'1



IH - CONDIÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número da Cláusula
das CGC

Modificações e Complementos das Condições Gerais do
Contrato

1.4
o idioma é Português, falado no Brasil.

1.6

f------------+-:=--~------------------------------j

Os endereços são:

Contratante: Setor Comercial Sul (SCS) Quadra 09, Lote A, Torre B, 5°
andar, Ed. Parque Cidade Corporate, CEP: 70.308-200, Brasília, DF.

Telefone: + 55 (61) 3325-2433

E-mail: procidadesC(i1sde.df.gov.br

Website: www.sde.df.gov.br

Em atenção a: Bruno Morais Alves - Coordenador da UGP

Consultor:

COBRAPE Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos, Rua
Capitão Antônio Rosa, 406 - São Paulo - SP.

Telefone: +55 (11) 3897-8000 e +55 (61) 3048-7750

Fax: +55 (11) 3897-8000

E-mail: cobrape@cobrape.com.br

Website: www.cobrape.com.br

TOPOCART. Topografia Engenharia e Aerolevantamentos S/S
Ltda, SlA Trecho 08 - Lotes N° 50/60 - CEP: 71.205-080 - Brasília
DF.

Telefone: +55 (61) 3799-5000

Fax: +55 (61) 3226-9837

E-mail: contato@topocart.com.br

Website: www.topocart.com.br

1.8
A Empresa Líder é COBRAPE Cia Brasileira de Projetos e
Empreendimentos, Rua Capitão Antônio Rosa, 406, Jd. Paulistano,
São Paulo-SP, CEP 01443-010.

1.9
Os representantes autorizados são:

No caso do Contratante: BRUNO MORAIS ALVES, Coordenador
da Unidade de Gerenciamento do Procidades.

No caso do Consultor:

SERGEI
autorizado

AUGUSTO MONTEIRO FORTE,
da COBRAPE Cia Brasileira de

represen tante
Projetos e \
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1.10

2.3

2.3.1

2.4

3.1.3.1

.-- . '.
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Empreendimentos.

CLÁUDIO MÁRCIO QUEIROZ, representante autorizado da
TOPOCART Topografia Engenharia e Aerolevantamentos S/S
Ltda.
Os Impostos são responsabilidade do Consultor.

Os serviços serão iniciados a partir da emissão da Ordem de Serviço
(OS) pelo Contratante.

O prazo de execução dos serviços é de 24 meses. Ficando o
Consultor, no caso de descumprimento do prazo, sujeito as
penalidades do Decreto-DF nO 26.85112006.

Recebimento Definitivo dos Serviços

Decorridos até 90 (noventa) dias da data da Emissão Final, e desde
que o Consultor tenha corrigido sem ônus para o Contratante, os
desenhos e documentos, porventura falhos, devidamente
comentados por escrito pelo Contratante, será emitido o "Termo de
Recebimento Definitivo" dos serviços contratados.

Vencimento do Contrato

O prazo contratual é de 26 (vinte e seis) meses, contado a partir de
sua assinatura.

Plano de Controle de Qualidade - pCQ

O Consultor deverá propor um Plano de Controle de Qualidade
(PCQ), visando assegurar a qualidade do produto a ser fornecido à
UGP, estabelecido de acordo com a seguinte sistemática:

(a) Atualização do PCQ ao longo dos trabalhos,
sempre em comum acordo e com aprovação explícita
da UGP, em função da alteração nos requisitos de
controle;

(b) O PCQ deverá estabelecer a metodologia para um
sistema de gestão da qualidade, com registro e
controle de documentos e procedimentos
operacionais, bem como de suas revisões,
contemplando (sem se limitar) essencialmente o
seguinte:

(i) Definição das obrigações entre o Consultor e as eventuais
empresas subcontratadas;

(i i) Os recursos materiais e humanos das empresas
intervenientes;

(iii) Os procedimentos para codificação, transmissão e
controle dos documentos e suas revisõe~



3.5

3.9

(iv) A formatação de apresentação dos documentos;

(v) Procedimento específico para o controle e consistência
dos dados medidos;

(vi) Procedimentos para especificação e inspeção de
qualidade;

(vii) Os controles internos e externos, traduzindo os
procedimentos a serem adotados, interna e externamente à
empresa, para o conjunto de serviços integrantes deste termo
de referência;

(viii) Treinamento do pessoal envolvido, quando aplicável
ou exigível.

(c) PCQ deverá ainda definir:

(i) O responsável pelo cumprimento das diretrizes da
qualidade estabelecidas;

(ii) Uma matriz de responsabilidades, incluindo qualificação
e interrelações entre as pessoas/empresas envolvidas,
contemplando os seguintes elementos:

(iii) Atribuição das atividades: nomes dos responsáveis
técnicos pelos serviços, provisórias ou definitivas, e pela
segurança na sua execução;

(iv) As equipes técnicas diretamente envolvidas com os
trabalhos, explicitando-se a equipe permanente e consultores
especializados externos eventualmente envolvidos com o
trabalho;

(v) As empresas subcontratadas e os fornecedores principais,
definindo-se a forma como será garantida a qualidade dos
resultados em ligação com estes;

(vii) Os recursos disponibilizados pelo Consultor,
explicitam-se os escritórios, os materiais e equipamentos e
as instalações provisórias para a execução dos serviços;

(viii) A elaboração de um relatório final da execução dos
trabalhos (data-book), preservando todos os dados
relevantes que influenciaram na qualidade do produto
(registros da qualidade).

Seguros que o Consultor Deverá Contratar

Os Seguros serão conforme a legislação local. O Consultor
responsabiliza-se pela contratação e manutenção de todos os
seguros necessários.

O Consultor não poderá utilizar estes documentos nem programas
de computação para fins alheios a este Contrato sem o
consentimento prévio por escrito do contratan~..

DLHA - 31-
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4.6

5.1

6.1 (b)

6.2 (a)

6.2 (b)

A pessoa designada como administrador residente do projeto no
Apêndice C atuará como tal, conforme especificado na subcláusula
4.6 das CGc.

Assistência e Isenções

Passa a prevalecer a seguinte redação:

o Contratante envidará seus melhores esforços para assegurar que o
Contratante forneça ao Consultor e seu pessoal, permissões de
acesso e outros documentos que sejam necessários ao desempenho
dos serviços.

o montante máximo em moeda nacional é: R$6.872.765,84 (seis
milhões, oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e
cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Reajustamento

Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses
da apresentação da proposta financeira. Após os 12 (doze) meses os
preços contratuais serão reajustados, tomando-se por base a data da
apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC.

No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

R=V[~]
lo ,onde:

R =Valor do reajuste procurado
10 = índice inicial - correspondente ao mês da data final
estabelecida para a entrega da proposta - janeiro/2014.
I = índice final - correspondente ao mês de aniversário anual da
proposta
V = valor contratual dos serviços a serem reajustados

Somente estarão sujeitos a reajustamento os preços expressos em
real, uma vez que os valores indicados em outras moedas terão
variação cambial automática.

A aplicação do reajuste se fará a partir do 13° mês após a data-limite
da apresentação da proposta de preços, sendo que o seu valor
percentual (calculado com a aplicação da fórmula acima) se
manterá fixo por 12 meses, e assim sucessivamente a cada 12
meses.
As tarifas para o Pessoal Local estão estabelecidas no Apêndice E.

FOLHA 3
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6.4 (a)
Adiantamento

Não haverá adiantamento.

6.4 (c) o Contratante processará o pagamento das declarações de gastos do
Consultor no prazo de 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento das
mesmas e dos documentos comprobatórios.

Juros sobre Pagamentos Atrasados

No caso de atraso no pagamento, os preços serão atualizados pelo
IPCA ou por outro índice que vier a substituí-lo, calculado "pro 
rata tempore" entre a data de vencimento e a do efetivo pagamento.

A atualização dos preços por atraso de pagamento só será feita nos
casos em que ficar comprovada a responsabilidade da Contratante.

6.4 (e)
Os números das contas são:
para pagamentos em moeda nacional:

COBRAPE - BRB: Agência: 1000 - Conta Corrente: 14146-0

TOPOCART - BRB: Agência: 208 - Conta Corrente: 617779-2

O percentual de pagamento de cada empresa do consórcio é de 50%
(cinquenta por cento).

6.4 (h)
São condições para o pagamento:

I) A apresentação de prova de regularidade Fiscal para com
a Fazenda Federal, Estadual, do Distrito Federal ou
Municipal, do domicilio do licitante; para com a
Seguridade Social/INSS (art. 195,§ 3° da CF/88) e
relativa ao FGTS. Ex.(art. 29 da Lei 8.666/93)

11) A apresentação de Prova de Regularidade Fiscal para
com a Fazenda local para todas as licitantes, inclusive
para as sem domicilio ou sede no Distrito Federal
(inteligência do art. 173, da LODF).

I1I) A apresentação de prova de REGULARIDADE
TRABALHISTA (CNDT expedida pela Justiça do
Trabalho), prevista pelo art. 29, V, da Lei 8.666/93,
alterada neste ponto pela Lei nO 12.440/2011.

8.2
Solução de Controvérsias

Fica eleito o foro da cidade de BrasílialDF, Brasil a fim de dirimir
qualquer dúvida surgida entre o Contratante e o Consultor.f)
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IV - APÊNDICES

Apêndice A - Descrição dos Serviços
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Apêndice B - Requisitos para a Apresentação de Relatórios

Durante a execução do Programa, o Consultor, deverá apresentar 04 (quatro) diferentes
tipos de relatórios com periodicidades e objetos distintos.

1. Plano de Trabalho

Este relatório, a ser elaborado pelo Consultor, será entregue em 45dias depois do início
dos trabalhos, com a finalidade de organizar em um único documento o planejamento e
o prazo de execução das atividades a serem realizadas no âmbito do contrato. Será
apresentado em três vias de formato A4, com impressão colorida, encadernado com
papel laminado e em meio digital. A UGP deverá aprovar o modelo do relatório, com
definição do seu conteúdo.

2. Relat rio de Andamento

Est r lat' . ,a r laborado pel
mê om a finalidade de man er a
fase da exe u ã d erviço
de envolvimento d ervi o d G
n futuro, afimâe que ejam lama

. id de ° Con ui tor D p ri a
eventuai! dificuldade urgíd
Cabe ressaltar que o conteúdo do documento destacará o desenvolvimento das
atividades relacionando-as com aquilo que estava previsto, inicialmente, no Plano de
Trabalho desenvolvido especificamente para o Programa. Será apresentado em três vias
de formato A4, com impressão colorida, encadernado com papel laminado e em meio
digital. A UGP deverá aprovar o modelo do relatório, com definição do seu conteúdo.

3. Relatório de Balanço Semestral

Estes relatórios, que deverão ser encaminhados ao BID, de responsabilidade da UGP e a
serem elaborados pelo Consultor, referentes à execução do Projeto, deverão ser
preparados de acordo com as normas que, a respeito, forem acordadas com o Banco e
deverão ser entregues dentro dos sessenta (60) dias seguintes ao término de cada
semestre civil, ou em outro prazo a ser acordado com o Banco. Esses relatórios deverão
conter, pelo menos, o seguinte conjunto de informações:

• Apresentação (ou Introdução);
• Progresso semestral (por componente e subcomponentes);
• Cumprimento de cláusulas contratuais;
• Avanços no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento;
• Análise dos indicadores de produto e resultado constantes do marco de

resultados;
• Resultados constantes dos relatórios de supervisão e das auditorias ambientais;
• Evolução dos pressupostos;
• Aquisições de bens e serviços;
• Manutenção de obras finalizadas e equipamentos;
• Informação sobre execução financeinrV
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• Plano de operação para o próximo período semestral, incluindo o plano de
operação e manutenção, para obras e equipamentos financiados com os recursos
do empréstimo;

• Sucessos ou problemas de gestão, lições aprendidas e medidas corretivas
adotadas;

• Mecanismo de execução e organização institucional do projeto;
• Ações a seguir e outros assuntos;

• Anexos.

Cumpre salientar que o segundo Relatório de Balanço Semestral do ano será equivalente
a um Relatório Anual, contendo na primeira parte o avanço no primeiro semestre e na
segunda parte, os novos avanços do programa, fazendo ao final, um balanço do ano.
Ademais, ao final do Programa, o último Relatório de Balanço Semestral deverá
compreender todo o período de execução do Programa, sendo equivalente a um
Relatório Final, cujo conteúdo contempla um capítulo referente ao primeiro semestre do
ano correspondente, um segundo capítulo sobre o segundo semestre do mesmo ano, um
terceiro capítulo sobre o ano inteiro e um quarto capítulo sobre todo o Programa. A
UGP deverá aprovar o modelo do relatório, com definição do seu conteúdo.

4. Pareceres Eventuais

Os eventuais pareceres serão elaborados conforme demanda da UGP, sendo que,
quando necessário, será acionado, de comum acordo com a UGP, algum especialista
fora da equipe permanente do Consultor.
Entende-se, contudo, que o Consultor prestará assessoria também para a elaboração de
outros relatórios que a UGP necessitar, dos quais destacamos os descritos abaixo:

i. Relatórios de Demonstrações Financeiras
Estes relatórios, que deverão ser encaminhados ao BID, de responsabilidade da UGP,
correspondem às demonstrações financeiras correspondentes à totalidade do Programa,
ao encerramento de cada exercício econômico do Mutuário, e informação financeira
complementar relativa a essas demonstrações. As demonstrações financeiras serão
apresentadas dentro dos 120 (cento e vinte) dias seguintes ao encerramento de cada
exercício econômico do Mutuário, a partir do exercício em que se inicie a execução do
Projeto e durante o período assinalado nas Disposições Especiais do Contrato de
Empréstimo.
Deverão ser apresentados com o parecer da empresa de auditoria contratada e deverão
respeitar o contido no documento "Guias para a Elaboração de Demonstrações
Financeiras e Requisitos de Auditoria Independente" (AF-300). A SDE deverá autorizar
à firma auditora a fornecer ao BID a informação adicional que este venha a solicitar,
relativa às demonstrações financeiras e aos relatórios de auditoria emitidos.
No que se refere à compilação de dados e relatório de avaliação "ex post", a SDE (de
acordo com as Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo) disponibilizará ao
BID, no final do segundo ano, contado a partir da data do último desembolso do
financiamento, os dados, indicadores e parâmetros referentes ao desempenho do
Programa, bem como toda a correspondente documentação de base necessária para a
futura realização da a)íaliação "ex post" sobre os resultados a ser realizada pelo BID, se
este julgar neceSSári~
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ii. Relatórios de Avaliação Intermediária e Final
A serem apresentados em datas acordadas com o BID, os Relatórios de Avaliação
Intermediária e Final deverão incluir, pelo menos:
(a) os resultados da execução financeira por componente;
(b) o cumprimento de metas dos produtos e resultados, assim como os avanços dos
impactos esperados, em conformidade com os indicadores estabelecidos na Matriz de
Resultados do Programa;
(c) o grau de cumprimento dos requisitos e especificações ambientais de obras, de
acordo com o estabelecido no Relatório de Avaliação Ambiental (RAA) respectivo;
(d) o grau de cumprimento das tarefas de operação e manutenção das obras concluída;
(e) uma síntese de impactos socioambientais, incluindo os relatórios sobre a execução
do reassentamento de famílias (quando houver);
(f) o grau de cumprimento dos compromissos contratuais; e
(g) uma síntese dos resultados de todas as auditorias realizadas durante a execução do
Programa até o correspondente momento.

iii. Planos Operativos Anuais
Este instrumento tem por finalidade apresentar ao Banco uma proposta do plano anual
de execução do Programa. O POA será preparado pela UGP e consolida todas as
atividades que serão desenvolvidas durante determinado período de execução, por
produto e conta com um cronograma físico-financeiro. O POA incluirá, no mínimo, as
seguintes informações: (i) estado de execução do Programa, discriminado por
componentes; Oi) o plano de aquisições de obras, bens e serviços, assim como o plano
de aquisições de serviços de consultoria incluindo orçamento e projeções de
desembolsos; (iii) avanço no cumprimento das metas e resultados do Programa; (iv)
avanço no cumprimento dos Indicadores de Produto para cada componente do
Programa, de acordo com a Matriz de Resultados do Programa e o cronograma de sua
implementação; (v) problemas apresentados; e (vi) soluções implementadas.

iv. Plano de Aquisições
Este instrumento tem por finalidade apresentar ao Banco o detalhe de todas as
aquisições e contratações que serão efetuadas aos 12 meses seguintes de execução do
Programa. O Plano de Aquisições o planejamento das etapas de licitações ou seleção de
consultores em conformidade com as "Políticas para aquisições de bens e obras
financiadas pelo Banco" (GN-2349-9) e as "Políticas para a seleção e contratação de
consultorias financiadas pelo Banco" (GN-2350-9), conforme o que estiver estabelecido
no Contrato de Empréstimo.
O primeiro Plano de Aquisições, elaborado ainda na fase de preparação do Programa
deverá ser atualizado anualmente ou quando for necessário, durante todo o período de
execução do Programa. roda revisão do Plano de Aquisições deverá ser analisada e ter
a não objeção do Banco/
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Apêndice E - Estimativa de Custos em Moeda Nacional

1. Tarifas mensais do Pessoal local (Pessoal-chave e de outro tipo)

N° NOME CATEGORIA
INSUMOS 2 TARIFA VALOR TOTAL

PROFISSIONAL (Pessoa mês) MENSAL 3
Moeda:R$

Anole 11 Moeda: R$

(1) (2) (3) (4) I (5) (6)=(4) (5)
1 Eduardo Virgolim Coordenador Geral 21,82 44.965,21 981.140,94

2 Cleidemar Valéria i Especialista Ambiental I 17,27
I

32.383,20 559.257,93

3 A designar
Técnico em apectos de

21,82 37.746,03 823.618,31
Desem,ol\imenl0 Institucional

4 A designar Técnico administrati\,{)-ftnanceiro 21,82 37.746,03 823.618,31

5 PUnia Fragassi
Engenheiro Sênior (Especialista

17,27 36095,93 623.376,67
Técnico)

6 A designar Técnico administrali\,{) (50) 17,27 16.088,47 277.847,89

7 José Francisco Panna Júnio Engenheiro Sênior 17,27 30.526,84 527.198,56

8 A designar Técnico administrati\,{) 17,27 15.263,42 263.599,28

9 Gunter Spiller Arquiteto Urbanista Pleno 10,90 28.876,74 314.756,49

10 A designar Cadista Ni\€1 Médio 8,18 10.725,65 87.735,79

11 Paulo Marcelo Cmkü\1c Especialista em Pa\imentaçáo 17,27 30.526,84 527.198,56

12 Carlos Joadir Mendes Especialista em Drenagem 17,27 30.526,84 527.198,56

13 A designar Técnico administrati\,{) 17,27 15.263,42 263.599,28

14 Consultores a designar Especialistas E\€ntuais 2,73 54.040,76 147.531,28

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Transferir para o
6.747.677,84

Formulário PR·2, Resumo de Preços)

Obs.: valores com impostos.

2. Despesas reembolsáveis:

TOTAL

Item Descrição Unidade Quantidade
Preço

Montante (R$)
Unitário (R$)

Diárias dia 144,00 390.00 56.160,00

2 Passagens aéreas Unidade 48,00 343,00 16.464,00

3
Preparação e reprodução de relatórios e

mês 24,00 686,00 16.464,00
produtos

4
Utilização de Computadores e softwares,

mês 24,00 1.500,00 36.000,00
incluindo a infraestrutura de TI
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Apêndice F - Obrigações do Contratante

F-las serviços, instalações e bens a serem postos à disposição do
Consultor pelo Contratante

Os serviços da equipe de Apoio ao Gerenciamento da UGP serão desenvolvidos nas
instalações da Unidade de Gerenciamento do Programa e nos locais de implantação do
Projeto. As instalações se encontram no Distrito Federal.

Haverá uma sala reservada na Secretaria de Desenvolvimento &onômico (SDE)
destinada aos trabalhos de execução do Programa pelos funcionários alocados na UGP.
Da mesma maneira, na UGS e UGL.

Para visitas técnicas, reuniões fora das instalações da UGP ou outras atividades que
demandem deslocamentos, a Consultora Contratada poderá fazer uso dos carros oficiais
do GDF, caso as referidas atividades tenham participação de servidores da SDE ou dos
órgãos coexecutores (UGS e UGLs).

F-2 O pessoal profissional e de apoio de contrapartida que o Contratante
deverá colocar à disposição do Consultor.

A coordenação geral do Programa será executada pela Unidade de Gerenciamento do
Procidades (UGP), criada como unidade orgânica da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico (SDE), por meio do Decreto nO 34.619 de 30 de agosto de
2013 e diretamente vinculada ao Gabinete do Secretário de Desenvolvimento
Econômico.

Devido à natureza e complexidade das atividades que serão desenvolvidas, a estrutura
organizacional da UGP é composta por uma Coordenadoria Executiva a cargo de um
Coordenador diretamente subordinado ao Secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico, e quatro (04) Diretorias que responderão diretamente ao Coordenador.

Estas compreendem a:

• Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Institucional;

• Diretoria de Atração de Investimentos;

• Diretoria de Projetos, Obras e Meio Ambiente; e

• Diretoria de Planejamento, Administrativa e Contábil-Financeira.

Como parte da estrutura, serão criadas 02 (duas) unidades de apoio:

• Apoio ao Gerenciamento;

• Comissão de Licita
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A UGP será o elo entre as diversas Secretarias de Estado e órgãos participantes do
Programa, denominados Unidade de Gerência Setorial - UGS (Secretaria de Obras 
SO) e Unidades de Gerência Locais - UGL (NOVACAP, SEDHAB, CEB e CAESB).

As equipes da UGP, UGS e UGL serão compostas por pessoal do quadro do Governo
do Distrito Federal (GDF) e do Apoio ao Gerenciamento. A equipe da UGP ficará
lotada na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a UGS na Secretaria de
Obras e as UGLs em suas respectivas instituições, CAESB, NOVACAP, CEB e
SEDHAB.
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Apêndice H - Declaração de Conhecimento

Declaro, para os devidos fins, estar totalmente ciente das seguintes normas: I) Lei nO

8.666/93 artigo 27, V e Constituição Federal artigo ?O, XXXIII, que trata da proibição

do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) ou qualquer

trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14

(quatorze) anos. 11) Decreto-DF nO 32.751/2011, que dispõe sobre a vedação do

Nepotismo no âmbito da Administração pública Direta e indireta do Poder executivo do

Distrito Federal. 111) declaro conhecimento no tocante à vedação de participação das

pessoas jurídicas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de

contratar (art. 87, 11 cle art. 6°, XlI, da Lei 8.666/93) e as declaradas inidôneas para

licitar e contratar com a Administração Pública de todos os entes da Federação

(Administração Direta e Indireta de quaisquer Poderes) (art. 87, IV cle art. 6°, XlII,

da lei n] 8.666/93), bem como quanto a vedação da participação na licitação de pessoa

jurídica impedida de licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito federal e/ou

Municípios, de que trata o art. 7° da Lei 10.520/2002 (Lei do Pregão).

Brasília, O4- de V1vJl?M'\b,.., de 2014.

~ -
,~'.

COBRAPE Cia B;asileira e Proj~tos e EÔip
Representante

e

endimentos

TOPOCARTT

...,

l A L(1
D 76 nO 5E;

Ar 1101

\033
3~ ()O::l 2f.:/~/ J.j) /J

~'JJda)k-J



~ GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora
240101 - SECo DE ESTADO DE DESENV. ECONOMICO DO DF

Número do Documento
2014NE00339

Empenho Original

GestAo
00001 - TESOURO

Número do Processo
370.000.269/2013

Data de EmissAo
23/10/2014

Credor
58645219000128 - cobrape Com. Brasileira de Proj. e Empreendimento

Licitado
07 - Não Aplicável

Modalidade
3· Global

Endereço
São Paula

Cidade
SP

UF CEP
SP 1443010

Evento
4000~1 - EMPENHO DA DESPESA

Local de Entrega
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Referência
INC 5°, ART 42/8666

Contrato

N° Suprimento

razo de Entrega
001 dias

Valor por ntenso
( duzentos e ollenla e seis mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro

Convênio Valor
286.365,24

ClassificaçAo Orçamentária
Esfera Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Id. Uso Fonte de Recurso ContraPartida Natureza da Despesa

1 20101 22661620750210001 O 136008662 99999 339035

Crono2rama de Desembolso
Janeiro

0,00

Maio
0,00

Setembro
0,00

Fevereiro
0.00

Junho
0,00

Outubro
286.365,24

Março
0.00

Julho
0.00

Novembro
0,00

Abril
0,00

A2osto
0,00

Dezembro
0,00

Subitens da Despesa
Código Valor Código

99 286.365,24
Valor Código Valor Código Valor

_"~:''''''~4oOo1.·..u...~_·H. '..: -,.IIu... ~'O": ..~ _,.,__.~~_.
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EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE
CONSULTORIA PARA OFERECER APOIO COM ASSESSORIA
DIRETA AOS INTEGRANTES DA UNIDADE 'DE GERENCIAMENTO
DO PROGRAMA (UGP) NA GESTÃO DO PRO~IDADES.

REFERÊNCIA DE LICITAÇÃO: SELEÇÃO BASEADA NA
QUALIDADE E CUSTO (SBQC), TENDO EM VISTA A GN-2350
9 DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID,
E AINDA DE ACORDO COM O INCISO 5, DO ART. 42, LEI
8666/ 93.
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695.689,281-20 - ROSENY GUEDES DE JESUS C

Emitido em: 23/10/2014 17:11:43 2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
 

SUSTENTÁVEL
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERViÇOS N° 08/2014 - SDE/DF, NOS 
TERMOS DO PADRÃO N° 14/2002. 
PROCESSOS N° 370.000.269/2013 
CONTRATO E N° 370.000.473/2016 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO. 

Cláusula Primeira - Das Partes 
O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL, representada por 
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, CPF nO 042.459.541-91, na qualidade de Secretário 
de Estado - Respondendo, com delegação de competência prevista nas Normas de 
Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal e o 
Consórcio formado pelas empresas: COBRAPE - Cia Brasileira de Projetos e 
Empreendimentos, CNPJ nO 58.645.219/0001-28, doravante denominada Contratada, 
com sede na Rua Capitão Antonio Rosa, 406, Bairro Pinheiros, São Paulo, CEP 01443
010, representada por SERGEI AUGUSTO MONTEIRO FORTES, CPF nO 480.436.641
53, na qualidade de Representante Legal e TOPOCART Topografia, Engenharia e 
Aerolevantamentos S/S Ltda, CNPJ nO 26.994.285/0001-17, doravante denominada 
Contratada, com sede no SIA, Trecho 8, Lotes 50/60, Guará, Distrito Federal, CEP 
71205-080, representada por CLÁUDIO MÁRCIO QUEIROZ, CPF nO 423.974.056-87, 
na qualidade de Representante Legal. 

~ Cláusula Segunda - Do Objeto 
O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo do contrato, sendo: por mais 
24 (vinte e quatro) meses para a execução e 26 (vinte e seis) meses para a vigência 
contratual, nos períodos de 03/01/2017 até 03/01/2019 e de 03/01/2017 até 
03/03/2019, respectivamente, com base no inciso I, art. 57, da Lei nO 8.666/93 e no 
Parecer nO 131312016 - PRCON/PGDF, constante no Processo Administrativo nO 
370.000.473/2016, fls. 812/826. 

§1° - O valor do ajuste é de R$ 6.872.765,84 (seis milhões, oitocentos e setenta e dois 
mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), para o prazo de 
26 (vinte e seis) meses de vigência, a preços de janeiro de 2014, conforme planilha de 
valores descriminadas no "Apêndice E", que passa a integrar o presente termo, sem 
prejuízo do reajustamento dos valores em face da solicitação da contratada, em janeiro 
de 2016, o que será analisado após manifestação da Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal e Unidades técnicas desta Secretaria. 

§2° - A mobilização da equipe constante do Apêndice E, no decorrer do presente 
contrato, deverá ser precedida de Ordem de Serviço expedida pelo Chefe da Unidade 
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de Gerenciamento do PROCIDADES - UGP, mediante solicitação expressa e 
fundamentada das Unidades demandantes e da respectiva Comissão Executora. 

Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência
 
O presente Termo Aditivo entra em vigor no período de 03/01/2017 até 03/03/2019.
 

Cláusula Quarta - Da Ratificação 
Ficam inalteradas as demais Cláusulas e condições do Contrato nO 08/2014. 

Cláusula Quinta - Da Publicação e do Registro 
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, o que deverá ocorrer pela Contratante - Secretaria de Estado de Economia 
e Desenvolvimento Sustentável. 

Cláusula Sexta - Do Foro 
.~-

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 
cumprimento do presente Contrato, estando de comum acordo às partes Contratantes. 

Brasília/DF, 30 de Dezembro de 2016. 
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Pelo Distrito Federal: '-o Francisco de Assis da Sílva 
Secretário de Estado - Respondendo 

.~.. ~.~ 
Pelas Contratadas: Sergel Àugus~<:mtelr~es 

Representante Le~al 

~<o.- ~~_ 
/ Cláudio Márcio Queiro~/ 

Representante Legal 

Testemunhas: 

CPF nO 


