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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENV., INOVAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL

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

 

PROGRAMA PROCIDADES -DF

 
COMPONENTE II – Atração de Inves�mentos para o DF

 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO No. 2957/OC-BR

 

CONTRATANTE: O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF – SEDICT.

CONTRATADO: NEANTRO SAAVEDRA RIVANO

 

 

CONTRATO
O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento,
Inovação, Ciência e Tecnologia do DF, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita sob o CNPJ nº
03.636.479/0001-45, com sede no SBN Quadra 02, lote 09, Bloco K ed. Wagner CEP 70.020.040, Asa
Norte, Brasília DF, neste ato representado por ANTONIO VALDIR OLIVEIRA FILHO, CPF 386.559.691-68,
brasileiro, Secretário de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do Distrito
Federal, e de outro NEANTRO SAAVEDRA RIVANO, CPF 592.374.577-15, chileno, doravante denominado
CONTRATADO celebram o presente contrato, decorrente da seleção de consultores individuais, realizado
nos termos da operação de crédito do contrato de Nº 2957/OC-BR, firmado entre o Governo do Distrito
Federal – GDF e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, conforme faculta o § 5º do art. 42 da lei
8.666 de 21.06.1993.

 

CONSIDERANDO QUE:

O Distrito Federal (denominado mutuário) solicitou financiamento (denominado recurso) do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (denominado Banco) para custear o projeto PROCIDADES DF:

O Mutuário pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos elegíveis nos termos do contrato;

O Contratante tem interesse em que o Consultor preste os serviços assinalados a seguir; e

O Consultor está disposto a prestar esses serviços.

 

PORTANTO AS PARTES acordam o seguinte:

 

DOS SERVIÇOS

1) O consultor prestará os serviços referentes às a�vidades de apoio à Coordenação de Atração de
Inves�mentos – COATI, para um estudo técnico que iden�fique, mapeie e georreferencie as a�vidades
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econômicas de inovação industrial e de serviços relevantes, ou com potencial para o ecossistema de
inovação no Distrito Federal. Além do Diagnós�co pormenorizado qualita�vo e quan�ta�vo das
a�vidades econômicas por setor e subsetor da economia de inovação, intensivo em capital, conforme
classificação dos ins�tutos de pesquisas no Brasil, e no DF

2) O consultor apresentará os relatórios ao contratante na forma e dentro dos prazos acordados no TDR.

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

3) Alterações contratuais ao presente instrumento somente serão possíveis mediante jus�fica�vas
formais prévias, autorizadas pelo �tular da SEDICT, e desde que atendidos os requisitos previstos no art.
65 da Lei nº 8.666/93.

DA RESCISÃO E AS SANÇÕES EM CASO DE MORA E/OU INADIMPLENTO

4) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, nos termos doa ar�gos 77 à 79 da Lei
Federal nº 8.666/93. Em caso de inadimplência (ar�go 78, incisos I e II) ou mora contratual (ar�go 78
incisos III e IV), o contratado se sujeita à rescisão unilateral por parte da Administração, nos termos do
ar�go 79, inciso I, da referida Lei, bem como as sanções expressas em seus ar�gos 86 e 87

DO PRAZO, PAGAMENTO E REAJUSTE

5) O consultor prestará os serviços durante o período de 06 (seis) meses com início na data de assinatura
do presente, admi�ndo-se sua prorrogação, mediante termo de aditamento celebrado entre as partes.

6) O contratado obriga-se a executar os serviços conforme indicado no subitem 6 do item A (TDR), pelo
valor total de R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais), no qual estão inclusos todos os custos
diretos e indiretos, bem como os encargos, bene�cios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas de
qualquer natureza. i) imposto de renda (IR); ii) imposto sobre serviços (ISS); e iii) Ins�tuto Nacional do
Seguro Social INSS.

7) O consultor não deverá receber qualquer remuneração adicional rela�va ao serviço, isto é, a
remuneração será exclusivamente a que for expressa no item 4 desse contrato.

8) Os pagamentos serão efetuados em moeda nacional, isto é, Reais, no prazo de 30 (trinta) dias do início
dos trabalhos e, para os meses subsequentes, 03 dias após a entrega do relatório mensal, constantes nos
subitens 7 e 8 do item A (TDR). Em caso de atraso por mais de trinta dias os valores serão reajustados
pela variação do IPC- FIPE.

9) Os preços contratuais serão reajustados a cada 12 (doze) meses, pela variação do IPC-FIPE.

DA    ADMINISTRAÇÃO,    RESPONSABILIDADE   PROFISSIONAL    E    DA CONFIDENCIALIDADE DO
PROJETO.

10) Serão exigidas as comprovações de habilitação, jurídica e regularidade fiscal para a contratação, nos
termos dos arts. 27 a 30 da lei Federal nº 8.666/1993 e do art. 195 § 3º da CF;

11) O contratante se designa a Senhora Maria Auxiliadora França Subsecretária de Apoio às Áreas de
Desenvolvimento Econômico do DF, responsável pela Unidade Gestora do Programa PROCIDADES DF.

12) O Plano de Trabalho e os relatórios mensais de a�vidades deverão ser encaminhados ao coordenador
de atração de inves�mentos, responsável pela execução do Componente II do PROCIDADES-DF.

13) O consultor compromete-se a prestar os serviços de acordo com as normas mais elevadas de
competência e integridade é�ca e profissional. Devendo manter com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inciso XIII da lei
federal 8.666/1993.

14) Durante a vigência desse contrato e nos dois anos subsequentes, o consultor não poderá revelar
informações confidenciais, ou de propriedade do contratante relacionadas aos serviços prestados, ao
contrato firmado, ou às a�vidades e operações advindas dele, sem autorização prévia e por escrito do
contratante.

DO CONFLITO DE INTERESSE, DA PROPRIEDADE DOS PRODUTOS, DOS IMPEDIMENTOS DO
CONTRATADO E DA SUBROGAÇÃO DO CONTRATO
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15) O consultor não realizará quaisquer a�vidades de consultoria que conflitem com os interesses do
contratante, nos termos do contrato, inclusive àquelas de envolvimento futuro resultante da tarefa de
consultoria ou diretamente relacionada ao projeto, que configure qualquer �po de bene�cio ou
vantagem pessoal.

16) O consultor concorda que, tanto na vigência do contrato quanto após o término dele, não poderá
prestar serviços para qualquer projeto derivado dos serviços ou estreitamente relacionados a ele.

17) O consultor não poderá ceder esse contrato ou subcontratar, sem o consen�mento prévio e por
escrito do contratante

DA    EXIGIBILIDADE,   CONTRIBUIÇÃO   DO    MUTUÁRIO,    FRAUDE   E CORRUPÇÃO E DAS SANÇÕES

18) O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) exige que todos os consultores observem as
polí�cas para a contratação e seleção de consultores financiados pelo BID. Em par�cular, o Banco pede
que todos os consultores que apresentaram propostas ou estejam par�cipando dos projetos financiados,
por ele observem os mais altos níveis é�cos e denunciem todo ato suspeito de fraude ou corrupção do
qual tenham conhecimento ou que sejam informados. Os atos de fraude e corrupção também são
objetos de procedimentos administra�vos adotados pelo BID quando estão relacionados a aquisições e
execução de contrato firmado com o BID.

19) Para a realização das tarefas com vistas ao cumprimento do contrato, o contratante disponibilizará ao
consultor: instalações, equipamentos e documentos, além da equipe da Secretaria de Estado de
Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal SEDICT-DF, para realização
das tarefas com vistas ao cumprimento do contrato.

20) O contratante descontará, caso necessário, do valor da fatura, conforme previsão norma�va, as
importâncias correspondentes às multas que eventualmente venham a ser aplicadas.

21) Se a contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções
previstas nos ar�gos 86 e 87 da lei Federal nº 8.666/1993.

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DO FORO.

22) Os serviços decorrentes de execução desse contrato serão recebidos defini�vamente pelo indicado
do contrato, após a execução total, mediante termo circunstanciado de qualidade, aceitação e aprovação,
em conformidade com o art. 55, inciso IV, da lei federal nº 8.666/1993.

23)  O valor do presente contrato é de R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais). O
recolhimento dos tributos afetos ao serviço de consultoria constantes no item 04 (quatro) desse contrato
serão recolhidos de acordo com a legislação específica, e no caso especial do INSS o que disciplina a Lei
n° 8.212/91 art. 20 e Lei 9.711/1998 art. 31 , da Fonte de nº 136. O contrato poderá ser rescindido de
acordo com os ar�gos de 77 a 80 e 86 a 88, da lei federal nº 8.666/1993.

24) O presente contrato está sujeito a legislação do Brasil. Eventuais controvérsias que dele surja e que as
partes não possam solucionar de forma amigável deverão ser subme�das a processo judicial, ficando
eleito o foro de Brasília/DF para discussão.

Contratante

ANTONIO VALDIR OLIVEIRA FILHO

Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia

 

Contratado

 

NEANTRO SAAVEDRA RIVANO

Consultor
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Documento assinado eletronicamente por Neantro Saavedra Rivano, Usuário Externo, em
15/10/2018, às 13:46, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO VALDIR OLIVEIRA FILHO - Matr. 0271201-
6, Secretário(a) de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia, em
22/10/2018, às 15:10, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 13787937 código CRC= E4A1264B.
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