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CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Remuneração Com Base No Tempo

Entre

Secretaria de Estad{l e De~cnv()lvimcnto Econômico do Distrito Federal

e

COBRAPE Ci.. Brailileira de Projetos e Empreendimentos

e

TopoeART Topografia Engenharia ç Aerolevantamentos S/S Ltda

Data:
03 Inovemb,ol2014

Follla nO. ,,20

Processo nO 21O.OXJlO"/)016

Rubrica --8 Mat.2f,g065 -,<:



1- CONTRATO

RDfUNERACÃO CO:\'! BASE NO TEMPO
f1.,.' • .UMIP· J

o pn:scnte ONTRATO (dura\anl<: den minado "('onlrato", t celebrado em ' de
n "embro de 2014, entte, de um I, ,Secrelaria de Estado c Descnvolvun;;m
Econômico do DiJ;uito Fedeml (darav nte den minado "'Contra ~") e. de outro. o
Consórcio formado pela., seguinte emp çada uma das quo i> rã responsável
conjunta e solidariamente perdnle u Contralante por todas as obrigações do Con.'illllOr
neste Cumrato, a saber, COBRAPE UI BrClsill'ira de Pro}"",s " Empreendimento.• e
1VI'OCART Topografia Engenhari;, .: A.:rolcvanlllmentos SIS Ltda (doravamc
denominadas ··Consultor").

COl'iSIDERANDO:

L Ou o nlfiltante solicilou ao Consultor a prestação ue d temunado<; -'CT\~ÇOS de
consultoria delinidos neste Contrato (dor.,·ante denominados "Serviços",:

2. Oue o Con'ullor. tenuo declarado ao Contrdtanle que possui a capacidade
profissional requerída e que conta com u pessoal e os recursos lécnieos necessários,
concordou em prestar os Serviços nos lermos e condiçôes estipulados ncslc ContraIo;

3. Que o COntratanle recebeu fimlllciamenlo do Banco lnlcramericano de
Desenvolvimento (doravanlc denominado "nanco") para eobrIr parcialmente o cusio
dos Serviços e' propiic utiJi73r [lMte d .. recur>oS deste financiamenlo p:m1 efeluar
pagamentos elegi'eis nes e Conrr:no, fi ndo "Dlendido que (i) o Bancu somenle
efetuará pag..mcllIos a pedido do ('onlr,Uanl" c com apro\'3ç'do do BanCll, (li) e"e,
pagamenlos estarão sujeitos, em todu seus aspectos, aos lermos " condições do
Contraio de Empréstimo, e (iií) ninguém além du Contratante ter:i qualquer direito nos
[crmos do 'onlmlo de Empréslimo nem direi lo aos recursos do financiamenlo;

PORTANTO, as Partes por cste meio acordam o seguinte:

4. Os documeOlOS anexOS ao presente Contrato ser;;o Cún id rados cnmO parte integral
do mesm :

la) Condiçóes Gerai t .

(b1Condições Especiai, do Contrato:

(o) Os segui ntes A~ndice':

Apéndice ....: Descrição dos Scrvlf,.,lS

Apéndicc li: Requisitos para a Apresentação de Relatórios

A~ndicc Cc P,,"-'!OaI·Chavc c Subconsull =-Horário <k Trab,lho para o
P",·soal·Cbavc • Não utilizado

Apêndice o: Eslimaliva de Cust"" em Moeda Estrangeira· Não utilizado
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AJkndi~cE. Estimativa de Cuslo, em MoecL~ Nacional ",c."c.'~~~ '

Apêndice F: Obrigações do C,1niratu.nle "". ui:. ;?ík~ÚJ.:>_.._,.""-,, ... ,

Apêndice C: Formulúri" de Gámntia l3ancárh, do Adiantamento· Não Ulilizado

Al"'ndi<..'C H: DecJarnção de Conhecimento

5. O, direitos e obrig-Jçóes mútuos do 'pntr:li,lntc e da Empresa . nsuliora ""rão os
estipuladO\> no Contrato, em particular ..., >eguinle"

:l O ConsutlOr rC'far:i n... Servicos em cnnfvrmidade com as
disl"lli,i,:ües do Comrato; e

Ibl O Contratante cfetullrú os [l"g!imentos ao C..oosllll\ll de acordo.f9.m...a,
disposi,Ç,ôes deste Comratn.

EM TE.<;TEMUt\1l0 00 OUE; as p,IltCS edebram eSle C'.ontram em seus 110me,
respectivos 11" data anl.." indicada.

Em reprcscntnç:ío de Secretaria de Estado e I)e,,:m'olvimenlo Econômico do Distrito
Fedeml

HERM

COBRAP'!" (;ia !:lrasileira de Projetos c EOlpreendimentO:

r'
. . ~)

< /; ff/} t (~'\.,
SER<a:r Al:GUSTO MONTEIRO FORn:S
Repre-entllOle ~lllorizatlo

TOl'OCART Tupografia Engenharia e Aewlcvantamcntos:

.... - ._....
// ........ , )
"f t_ ~~-n.A.~

Çi:::ÁUDIO I\'rÁRclo QlJEIROZ
RepresentanIA: lIutorizado
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I A menos que u t'Olltexto exija de OUlrd (omla. quanuo UI;li70do"1

I
ne~(e Contra10... o~ seguintes termos Ler. o os ~ígJ1íficados que se
indicam;t "eguir: ,

, ,"'I) Lei Aplidnl ~ignifi'<1 as lei, e "u~li~quer I>\itras .

I
di"no~Íçõe, 'lue tenham força d~ lei 1\1\ I~ra.,il Ou no
país que", especifique na. Condiçõ~ Fspecilli< do I
Contrato ICRe) e <Juc periodk.mcllle possam ser,
adotada;, c e_tar em vigência;

(b) Banco significa o flanco Interamcricl1l1n de I
De~n"olvimenlo. com sede em W~shinglon, o,Cul
EUA. nu qU<llquer fundo administrado pelo .!3anc,,;

Ie} Consultor ou Empresa Consultora ,;gpifica "
gualquer entidade púhlíç., ou privl1da, inclui~do

Parceria, C.<\nsórdo ou As,ociaciio (PCAI que possa I
prestar ou preste os scrvicos ;'\0 CoD1raranl'ê nos
l~rmos do contrato:

Idl Contnolo significa o ContraiO ""inadO Ild3S I
rarlç!=i. e wdos os dOCllmenltl~ anexos qu.: ~~ I
enumeram n" Cláusula I destc Conlrntn,...!.U!LSão
!,sJ.<lL.Çoudiçàes Gentis d<LQwtIJiliL.iQ!Ç1~
ç<>n<iiçoes E'peçjais do ~tº_.(~.;Eº-e os I
~pÇ!,dice~ ,

(e) pía sh'nif'íca Q diacorrid(h

(fi llata de ,Entrada ~It! Vigor .ignifk;a a dali< na ,
qual o presentc CQ!1lrato entrnr em vigor, conforme"
0:;U'UI3 2,1 da, CGC:

til) Moed.. F.sttangeira significa qu~l\lucr moeda j
que nâo 5leji~ íl do país do Cnntrat;'tn~ I
(hl CGC significa esr.s CQmJici>es <".rai> do

Contrilto I
{j) Goveroo sigllific-d () governo do país do

COlllratant.l:,; I
m Moeda ~lIeional sigoifica Il moeda do P9is do
Coulratanlv; I
Ik) IDtt.>granle silinifíca QuaJqllcr das clllídadC" que
formam um..t Panécría, Consurcio ou AsSOCi<lÇ~O I'

(l'CA!: li "Integrantes" signitica todas estas
empre'sas:

li) Parte signifiCA o Contratante ou p Consultor, I
~I\f~e~,~rt~~~';__ ~J

g ~J1

~/
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(m) Pmoal signifICa os l'rofissionais e oe.s,",al de
apoio 1:\lIJlrnlados pela Eml'resa Consultora ou por
QlIaJuucr empresa subconsulLorn c def\tinud . :
preswctão tl08 SL;rviço~0l,1 de uma parte dos lTIc.:~mo~;

Pessoal F.slrangeiro significa os grofis. iooais e
,',..snal de "poio \Iue no momento da execu~~
Serviços. tém scu domicilio fom do pais di' (ôOVl'[Jlo:
"l'eSSOlil ,Lo~l" signific.a os profh:;.iQnftis ,. pe(,~al

J, ;U;H,liQ que /19 momento da ~xccuç:ia d ioiervíçoSa
lçm :;eu domi<:llio no Brasil: e ··Pe. ",,\,..:ll.ill..>C
sjgUlfica o pe 'sO'dl a 'lue .e faz referência o;.(.~
4.2 (,) d.1s niC;

Inl Ik'lll' Reembolsá"",!. signific:l 100" o-
9! tos rei' domldos com o lrabalho~ da
remunerag!" do Con~ultor.

(o) "CF:C" sigoifica as Coodicões ES[Jedab d"
COOI[j!\O por meio dos \Iuais as CGC podem ser
:dleTjldas ou ,uolemeotadas,

(o) Serviços significa o trabalho 'loe o Con'l,ltor
dever;! rc.11i7ar no, termos do ContraIO. cnnf\lrmç
si"""rilO 110 Apêndice A;

(uI Subc"n<ull"r significa uualquer cessoa ou
e!I!idad com !lu"!!'. o Consultor .:onlrata a prest "i
de uma p;tne dos ServiÇQs;

[rI Terçriro 5ignifica 'lualQuer pt:""'-Ia ou emidilde
que nãu wj;j o Governo, Q Contratante. \' ÇQIl~ulr r
ou um SUbcOI\5tlllor:

(sI Pur Escrito significa gualuuer mei" de
comuniç'lCão em forma escrita com I'roVjl de
recehimento,

1.2 RcJ'l,do En!re as
P'lft.S

U Lei que Reg
Contrato

1.4 Idioma

Nenhumjl cslipula~ão do pre~nte Contrato puderá ser imerprelBda
de modo a definir a exist~llcia de umjl re·laç:.io de empregador e
empregadn Ou ne mandilnte e mandatário emre o ContT'Jtante O; o
Consultor. Cone rme esle Contrato, o Pessoal e o Subc.onsultor. ~e

houver, que pr",,\em ' SclViÇ(ls csl7lrão exclusivamente a c rg do
Consultor, (IUl' r.I plenamente responsável pelos en'; s
pre,;tadus por ele ou em seu nome,

o Este Conrrato. 'ól'U significado e interpretação, e a rel:tÇ'Ju que ('ria
emre as Panes serão rc ido. pda lei aplicável.

Esle Contrato é assinado no idioma indicado nas CEC, pelo (IUal se
regerão obrigat<lriamcnlc todos os assuntos relacionado com o
mesmo ou e0111 s u significado ou interpretação.

1.5 Cabcç:.d!los o cnnteúdo deste Cunm!lo não será restringido, mudifkado ou

r-:--:-:..,...=_.,.- -+a::.:t.=:et:~ado pelos cabc~jllhos:.."_---,,.,....,---,,-_
I 1.6 Notifiçjl:Ôes 1.6.1 Qualquer notitica .• solicitaçiio ou aprovação nOS
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l
i d",re COnlrato ,era d.(,lUfldU por escrito. Con<idera·sc va'lida lal .

notifu:aç.'i". _ licitação Ou ajlrova~o quando haja sido entregue I'
pCsso,llmente a um repreJ;enlanle :\utorizado da Parre à qual e>teja

, dirigida, ou qllal1do se haja enviado li tal Parte no endereço indicadu
; na.~ eEc.

1.6.2 Uma f'arte pode mudar seu endereçu para e!;tes a,bos
informando por escrito à outra Parte <obre csla mudança do
endereço indicado Da~ ($('.

I
I
I
I
,

rUI AUloridade
Empresa Lidcr

1_-

l.lll ImpostosIEncllrgos

I1.11. Prática_ l'roibida~

I
J.7 l<JcaJ onde SerfJo Os Serviços <eroi" presmdos nos locais indicad", no Apêndice A:
Prct)(ados O~ Serviços quando não eSliver indicadu o local de uma laret'a esrecífica. c!'t.t

, .sen' exvculadn no loc-41 que o Contralame aprove. seja no Bra<il ou
em outro 10011.

da Se n Consultor for uma ass~iação em parceria, consórcio ou'l
associa'ijjo fonnado por "írias empre= (PCA), os Itilegrante,
autnriZam a mprcsa indicada na.' CEC a exerce! em eu nome

I
todns os direitos c cumprir todas as ubrigações do CO". ultm frente,
ao Comratanlc 110S termus deste Contrato? inclusive, entre outro~.

""",her inslru<,'Õ<:-<; e pag:tmcnw. do Contratante.

11.9 - Representante, Os funcionários indic'ldos nas etc- poderáo adotar 4Ua1QUerl
!\utori7.ado> medida que o Cnnlmtantc Ou a Empresa Consultom deva ou po~sa

I
adotar no> [cm'"'' deste O1ntrdtu, c p<>derdü a. inar em nome desKs ,
qualquer documento que deva ou pnssa ,,,r assinadu. ,

'I A Empresa C< n'l,ltora. u Subcon,ul1or e u Pcs,<;oal p.garâo us I
imJklSlos indirctos. dill.'t S. gravames e ô~mais uibutos que
corre,pondam wgundn a lui aplicável conforme se indicll nas CEC.

1.11.1 () BanCO re'l""r que tudo5 os Mutuário. (incluindo I
beneficiários de doa<,'Õe~, Agência> Executoras ou Ag':IlCi3<
Contratantes, hem como todas as empresa-, entidade, ou pesso;J.

j f.ísicas '1ue apr~sclltem Oll estejam apresenlalldo propostas ou I'

I
p.3rticiP~lldo de ulÍvidnde> financiadi\S pelo Ba~co, incluindo, enlre
outro~, solicitantes, licitantes, fomecednres de bens. empreiteir' •

,con,.u.ltores, pe",oal, s~~úmpreite~m>,subconsullores,prestador~~ de ,.

I
'enil~"o.5 e concesSlOnano> (mclumdo seus respecnvos funclommos.
empregados e reprcsenmmcs, quer com atribuições expressa.~ ou

. implícita,) observem os mllis ahos padrões ~ticos, e denunciem au I

IBan.co 10Jos os ;,tos su..slleitos de constituir PnítÍl'a Prnihida sobre os
qllil1lo tenham l:onhecJn,enlQ ou wnham a lomar ~onheclm"nlO

durante n pro.,;e~<o d seleção, negociaçãO nu execuçao de um

"

co~lrnlo. As Práticas PrnibiJas compreendem aIOs de: (i) prática, I
corruptas: (ii) pr~ticas fl'ltlldulenrus: (lii) práticas coercitivas: (iv)
prátk'lls colu>ivas e (v) prMic3S fraudulentas. O Banco e<tabeleceu

I
,meCanismos pm:l. denúllci~ de suspeitas de Práticas pr?~bid3S'1

Qua lque' denunem devcm ser apresentada ao Escrotonu de
. integridade Instilucional (EU) do Banco para que se reali2e a devida

inv ~Iig"ção. O l3ao,::" também esl~!~eu procedimentos de.,
san~:ao para il rc'SO}uçao eJC casos. Alem dl~SOI O BaileI.) celebrou i

acorUo., CEm oulras im;.titUiçÕeS financeiras il'ternaciom\i.s ViSU);ldtl~

,-- -:--:::- • f-'-' . ~ -'. . -' li!~
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I ao reconhecimento recípruN às sançiie~ aplicadas pelo. respcclivo~ I
ótg' dc sanção

IM Para fins d. cumprjmenlo dc~sa política, o S"J).\:l< I
deUne os l('[mos indicados a seguir:

li) Cm "prática corrupta" consiste em oferecer, dar. reccb<:r
ou sulieil.or, l1írcl~ cu indiretamente, quaJquer coi&a de valor
para inOuenciar indevidamentc aS ações de outra I,arte:

lii Lma "prática tTaudulenm- c qualquer au ou omissão,
incluindo a tergiversação de ralos nu eircunsr:lIlcias que
delibera<hl ou imprudentemente engane ou tente enganar uma
Jl'Ine Jl'I.a obter!len licio financeiro ou de outra natureza elU

para evadIr uma nhngação;

(iii) Uma "prática coercítiva" consistc em prcjudicar ml
e4ttJ ar dano ou aml.:r,çar~ prejudicar ou causar dan ,diret:t Ou

indiretamente, n quJ.lquer PitrlC ()u a seus bco"- p:lt3
influenCiar indevidamcnle a~ ações de uma pane:

liv) Lma "prárica colusiva" é um acordo enrre duas ou mai
partes efeluado com o intuilO de akançar um propôs'l
impróprio. incluindo inf!uendar inapropriadamente as ações I
de outra parte; C

v) I.ma "prática "',trativa" consÍS'lc.em:

(a.a) de~lruil', falsificar, alterar ou ocultar t1clibcr:tdamentc I
evidência s.ignificariva para a in"t:Slígação ou pre~li1r

declamçoe<. falsa. 305 im-",ug;>dores 'Om fim ,k obstruir I
materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre
dçnuncitLs de uma práLi~-a corrupla, fraudulema, coercitiva ou
colusiva; .:lou ameaçar, assediar ou imimidar qu..lquer p.1fle
P.1r3 impedir a divulgação de seu ronh cimento de aS:>llmo
que são importantes para a investigaçiio uu a continuação da
investigação, ou (b.b) todo ato que visc a impcdir
materialmente (> ex rcício de inspeção do Banco c dns
Jircilos de auditor;;, previsto~ no parágrafo 1.. U.I(t) a SegUir.,

íl!.LfuI del.rminado que, em cpnformidade col1l...\l,l,
l'"ocedim nto~ de ancôes do Banco, Qualuucr
~ml'r<.,,;a. entidade ou pessoa fisica atuando como I
lidtante ou I'arricipando dc uma alividade financiaqa
pelo R1nCll, incluindo. entre Qutros. soli(,.~lant...,
licilimlC5- fornecedore. , empreiteiros. qlO,ulr re." I
pe'\suaL sulJçmoreiteiltls, subconsuliores, llre.tador s
Qe bt:n~ e ~t;rviço"'t ~oncess' nárío~ utuári
(illcluindo Q!; Bcneficiúrios de doaciies), agentes
exe<'utorcs ou agenres é'Ontralantes (incluindo seus
re~pi;C(ivo~ funclQn~rios.. cmpreg;!l.ius
rçprç~entallte~, Quer $jam suaS Atribuiçõcc; expressa~

ffil implici ,,1. li\·er cqmetido um.! Prili,4 Proihl õl

e ual u eln a dUdjudica"â ou ex. 'u\j50 de ~

LI /?
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colllrato. o Banco ooderá:

(i) Não tinancíar nenhuma propoRta d.e adjudicação de
contrato Fara a aquisiçáo de serviço; de consultoria;

(ü) Suspender oS d~s~mbolsos da op~ração se for
dc.tcrminado~ em qualquer clapa, que um empregado, agência
ou represemante do Mutuário, do Órgão Executor ou do
Organism''O Contratante cometeu uma PrÁtica Proihida;

Uii) Declarar uma contratação inelegível para financiamento
do flanco e cancelar elou declarar vencido antecipadamentc
() pagamento de parte de um empréstimo ou doaç.~o

relacionada inequivocamente com um contrato, se houver
evidêucias 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 c()J"idere
razoável;

(i\') Emitir auvertê·ncía à empresa, entidade ou pes-soa física
com uma carta formal cen~urando sua conduta;

(v) Dedanu 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)
designação1 C{)m() subconsultor, suhempreiteiro ou
fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a
qual tenha sido adjudic.1do um contrato para executar
atividades financiadas pelo Ballco;

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

(vii) Impor outras sanções que julgar apropriadas às
circunstâncias do caso, inclusive multas que representem
para o Banco um reembolso dos custos refeTentes às
inve.sligações e processo. E.....~as sanções podem ser impostas.
adi(,~onalmente ou em substituição às sanções acima
referidas.

fc) O disposto nos incisos fi) e Ui) do paJá~rafo

1.11. Hh) se aplicará também nos casos em !lue as
partes tenham _sido temporariamente declaradas
int:-legÍveis para li adjudicado de novos contr~tlos, na
pendência 'da adoção de uma decisão definitiva em

1 Um subcnnsultor, subcontratado ou fornecedor de bens ou serviços designado
(utilizam-se diferentes nomcs dependendo do documento de licitação) é aquele que
cumpre uma das seguintcs condições: (i) foi incluído pelo licitante na sua propo$ta ou
solicitação de pré-qualificação devido a que possui experiência e conheciment()s
especificos e essenciais que permitam ao cumprir com os requisitos de elegibilidade da
licltaçiio; ou (ti) foi designado pelo Mutuãrf

Folha nO 21
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l!m nr9Cç~SQ de ~Hnção ou qualquer nut'r..l Teso! II

(ti) A llnpositiío de qualquer medida que .cj;, tornado'
pelo Banco conforme as disposiçõc, antcriormcme
referidas será tIe caráter oúblico.

(c) AI In di..o, qualquer em'presa, entitla u .' li

fí~iC'íl aluando como licitante ou partit'ÍF.· I . I '
atjvidade financiada pelo Banco, ineluindQ, eDlre
outri ~licitante,; licitante' fo cc' ~ 'I I

elllll[fiteitos. consultores, pe$SUal. ?Ubcmprc;le,ro<.
<u n li o s eslaOOn.'S dc <'i <
~ m.)j)'iQDjlri .. Mutuári~ (incluind ...
Hen ficiários tle doações), agentes executnres nu
aiYo~'ias Ç9111r:lIantes (incluindo '"u re'Jl<;c'v
UI) •on. ri" .... em re ados e representanh.::o., ulIcr ~un,

illribuicôes '\eiam expressas Qu implicim l, oo<!er,•. er
sujeitn a sanções, em conformidade com o di!;poslo
u;:., awrdQS que o Banco tenha celebrado com OUfra
justilujc;ão ·financeira internacíon<Jl com Nspcito ao "
reconhecimento recíproco de decisões de
;ndcgjbtljdade. Para fins do dispo.10 nestc p:([óigrafn,
Q termo "sanção" refere,se a iodA iIlclet\ihiJidó1llt
P'Yrmançme. jmpo~içãÇl de condiçõe~ n.ml U

parlidp;.!cãe. em fUlUros contratos ou Alocão llubJiCd
de mcdiú;l. cm re>;po.st3 a urna conlra".IIÇ!\n ã. rCirus
~jilynl9 de uma instituição finaneei ,a inrern' " nal I
a"lj~'â.1 11 resnluç-do de denuncias de PrutiÇíll>

'\)' ....
') cxi e aos soli 'I'tam'" li í aO( ~~

fnrnecedQre~ Üc bens e s~us rCllre~entilnte::',

cnlllrei!eírps, com;u)lores. pessoal. suhell1[lrcileiws,
suhconsullQTCs, ["estadores de serviços e seus
r"']1resentanlcs e concessionários permitam <lllL-Q
lJmll:Q reyise quaiwuer contas~ registroH I rn~

gocumenlos relativos à al'",scntadio de pro ,'IS e
ao cumprimento do ronlrato e Ql\ subm!(ta ti uI't13

audjlQOa POr auditores desiglllldos pdo nanen.
Oualuvcr ""licitante. licitante, fornecedor de hen e I
xv> fC'prt~m nt~ empreiteiro. con~uItQr, mempro
de OC"<oal. S1bempreiteiro, 'iubcon !lor. vre<laOOr
de :;ervico' I< concessionário deverá prestaI pleo:.
(\~c;i~tênçia as> Banco em sua inveSTigação. U Banco
rcquerer.j ainda que ns contratos por ele financjado<

ll1 um empréstimo ou doacão inclua"l-.l!.1!!J!
dis osiçá9 que obrigue oS solicitantes. lic.'i!alllc'\,
fornecedor.> dc hens e scus 'epreseniaIHcs,

m reiteiros, consultores. 'pessoaL subemlllejtcjms,
:;'tJhcol1sullorçs, prestadores de "eryic"Qs e
conces'õjpnárins a: fi) manlt:r Iodo, os li '!(.'J110S e
rc~i\i!ro. referentes às atividades financi;ula" . U I

______ ......;,0, .... ....
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Banw l!Qr um "eriodo de seie (7) anos anós a
çonçlusiio do trabalho contemplado no respectivo
contrato; ~ (ül fornecer qualquer documenio
!l!'.cessário J investigacão de denuncias de PrátiC-ds
Proibidas e (iH) assegurar's~ d~ yu~ os empregados
ou representantes dos solicitantes. lidtantcs.
fornecedores d~ bens e seus represemantes,
empn~iLeirus. cunsultores. subcmprcilciros.
subconsulrores, prestadores de servicos ~

concessionários que tenham conhecimento uas:
atividades financiadas pelo Banco estejam
disponívcis para responder às consultas relacionadas
com a investigação provenientes de pessoal do Banco
Ou de qualquer investigador, represemante, - auditor
ou consultor devidamente designado. Caso o
solicitante. licitante, fornecedor de servlCos 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
oulra forma crie obstáculos à investigacão l!Qr pªrte
do Banco. o Banco, a seu critério, poderá tomar
medidas apropriadas contra o solicitante, Iicitant",
fornecedor de bens e seu representante. empreiteiro,
consultor. pessoal. subempreiteiro, subeonsultor,
prestador de servicos ou concessionário.

(g) Quando um Mutuário adquire bens ou scrvicos,
obras ou servíco~ de consuhoria diretamente de uma
a::ência especializada, todas a~ disposicões do
oaráOTafo 1.11.1 relativas às ""ncões e Práticas
Proibidas serão aplicadas integralmente aos
solicitantes, licitantes, fornecedores de hens e seus
renresentanles emnreiteiros consultores nessoal
subempreiteiros. subconsultores, presradores de
servicos e concessionários (incluindo seus respectivos
fundonários. empreiado~ e representantes. quer suas
atribuicões sejam ex.pressa." ou implícitas), ou
qualquer outra entidade yue tenha firmado contratos
com essa a~êncj(i especializada para fornecer os bens.
obras e serviÇOS, que não os de consultolia. em
confomlidade com as atividades financiadas pelo
13~!IJco. Q_B~nÇ.o se reserva o dire.ito de obrigar o
Mutuário a lan~r m);9 ~e recursos tais como a
~tmsão. uu a rescisão. As a2:ências especializadas
deverão consultar a lisla de empresas ou pessoas
físicas declaradas remporária ou oermanentemente
inelegíveis pelo Banco. caso alguma agência
especializada celebre um contrato ou uma ordem dc
compra com uma empresa ou uma pessoa física
declarada temoorária ou nermaoe·ntemente ineleoive

." .

-- .. -~---
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pelo Banco. o Hanco não tinancianí os gasto~ I
correlatos e poderá tomar as demais medidas~

considere convenientes.

'1.11.2 Os Consullorcs, ao apresentar uma proposta declamm c
; garantem:

(al Que leram e entenderam a.s definiCÕes dc Prátieas
Proibidas do Banco e as sancÕcs aplicáveis à,
comissão das mesmas que constam neste documenro.
e se obrigam a observar as normas pertinentes:

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

I
(ç) Que não adulteraram nem ocultaram nenhum fato
substancial durame os processos de Seleção.
aquisicão negociacão e e,xecucão do contrato;

I
(d) Oue nem eles nem os seus agemes. pessoal.

_ suhempreiteiros. subconsultores ou quaisquer de seus
diretores. funcionários ou acionistas principais foram '

I
- I declarados inelegíveis pelo flanco ou oulta I

Instituicão Fi naoceira Internacional CIFIl e sujeito às
- !lisposicões dos acordos ce!ebnldos pelo flanco

I I relativos ao reconhecimemo mútuo de sanções 11 I
adjudicacão de contratos financiados pelo Banco,

I I
nem foram declarados culpados de dc.litos vinculados I
a práticas proihidas:

I
ftl-Oue nenhum de seus diretores. funcionários ou I

I
acionistas principais tenham sido diretor. funcionário
ou aciooista principal de qualquer outra empresa ou :

I
entidade que tenha sido declarada inelegível pelo I

I- Banco ou outra Instituição Financeira Internacional
, (tFl) e sujeito às disposicões dos acerdos celebrados -

,
pelo BanCA) relativos ao reconhecimento mútuo de I

I sancões à adjudicação de contmlos financiados..J1@
Banco ou tenha sido declarado culpado dc um deliro -

"

envolvendo práticas proibidas; ,-

I (O que declararam todas as comissões. honorários de ,
representantes ou pa~mentos para !lacriei!,ar de,'

I I atividades financiadas pelo Banco:

(g,) Oue reconhecem que o descumprimento de I
I I Qualquer destas garantia.s constitui fundamenlo para a

ÍIIIpO'icão pelo Bance de uma ou mais medidas
-L. descritas na Cláusula !.lI. I (bl- ~

1u2 Elegibilidade - IOs Consultores c seus Subcollsultores deverdO ser originários de
países membros do Banco, Considemr-sc-ã que um Consultor tem a

I Inacionalidade de um país elegível se cumprir oS seguintes requisitos:

Processo nO
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(a} Uma "'moa fisies será considerado nacional de.
um p-aÍs m,mbro do Banco, se Sàli"fi4cr um doo
seguiJlleS IÇ"'li~itos:

(i) for eidndá de um país membro; ou

(íí) tiver cstabekddo seu domicílio em um país membro
como re"idente de boa fé e está legalmente autorizado para
trabalh,u· neste país.

(bl t:mll empresa será mn,icterada nadonal de um
p;lis membrQ se sati~fileros dois n:qui~iro~ seguintes:

(i) est>vcr legalmente constituída ou estabelecida conforme
as leis de um país membro do Banco; e I
lii) ma;, de cinquellta por cento (50%) do capiml da emprc"a
for de propriedade de pessoas fisicas ou empresas de países
memhros do Banco. ,

ITodos os integrantes de uma PCA e todos os suhconsultores devem,
cumprir os requisitos acimR estabelcddos.

ISe O contrato de preslaç~o de serviços de consultoria incluir o I
fornecimento de bens e selviços conexos, todos estes bens e serviço~ ,
ronexus deven. ser origin.irios de países membros on Bancu. 0,

Ibens se urigiu'lIn em um país membro 00 Banw se foram extraíd.~. , ,
. cultivados, colhidos ou produzidos em um pais membro clu Banco. .

Um bem é proJuzido quando, mediante manufatura. processamento,

Iou montagem. O resultadu é um anigo comercialmente reconhecido ,
cujas ca!"""lcrí"lica, b:i~ieas, função ou prupósito de uso s;lo
suh<iUlndalmcn te diferente de suas partes ou cnmponelllcs. No (,,150
de um bem que ron,iste de vários componentes que requerem I

Imontagem (pelu fornece·dur, comprador ou um lerceiro), para que o
. bem po...sa opcn1f, e sem importar a complexidade da inlcrc-onexiio.
o Banco considera que e. le bem é elegível par. seu financiamento o,e

I
a montagem dos componentes se fez em um par, membro. Ouandn o I
bem" urna coml>inaçán de vários bcus normalmente empacotados e ,
\'endidos comercialmente .'\lIDO uma só unidade. se cOI,.idera que (l

bem provém d" país ond Coi empacot do e embarcado COm descino

Iao comprador. Para fim; de origem, os bens identificados cumo I
"feito !la Uni.l() Eurapei,," serão c1cgivei~ sem necessidade de
identificar o com:spondenle país espceífi"" da União l;uropein. A

I
origem dos materiai", p~nes ou eomponellles dos bens ou a I
naciunalidade da empreslI produtora, montadora, distribuidora o" .

, vendedura dn, bens não \J~tcrmina a erigem do" mesmos. .__

2. Iní<io, Cumprimellln.!\<lodifkação e Rescisão do Cnnlrato

I
r~I':" :.- .,c","·"

r ; ~_- ," """lU"""
1r~ti')I,~1,

1· C·'",
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Contrato Vigur'") da nlllific.~ção em ue o Contratante instrua" Empresf

16 /)
'w, ,.._"." -, ..... " "1~

/1) .-



ç

Consultora para que comece a prestar os Serviços. Esta notificação
deverá confirmar quc se cumpllram todas as condições para a
entrada CIO vigor do Contrato indicadas nas Cr.C, se houver.

......•.•_-
2.2 Vencimento do Se e~te Contrato não entr'dr em vigor dentro do prazo especifil.-udo
Contrato por nãu Tcr nas CEC, contado a partir da data em que tenha sido assinado
Entrado em Vigor pelas Parte51, quaisquer das Partes., medíal1te comunicação escrita

notificar à outl'a pelo menos com vinte e um (21 ) dias de
antecedência que declara este Contrato nulo e sem valor, em cujo
caso nenhuma d~s Partes lerá nenhuma reclamaçáo sobre a outra a
respeito dcsta decisão.

2.3 Começo da O Consultor começará a prestar os Serviços dentro do prazo após a
Prestação dos Serviços Dala de Entrada em Vigor indicado oas eEc.
2.4 Vencimento do A menos que se rescinda com antecedência, conforme disposto na
Contmto Cláusula 2.9 destas CGC, este Contrato será considerado vencido

ao ténnino do prazo especificado nas CEC, camada a parti r de sua
data de entrada em vigor.

2.5 Totalidade do Este Contrato contém todas as dáosulas, estipulaçõcs e disposições
Acordo acordadas entre as Partes. Nenhum agente ou representanle de

nenhuma das. Partes tem faculdades para fazer, nem as Parle,.~ serão
responsáveis ou estarão sujeitas a nenhuma declaraçãu, afirmação,

-- ._-- - promessa ou _~c<J.rdo.'l."e nã~-!'~t"jae~tipuJadono Contrato.
2.6 Modificações ou (a) Os lermos c condicões deste Comrato. incluído o
Emendas escopo dos Serviços, 56 poderão ser modificados

mediante acordo por escrito _entre ::L., Partes. I\'ão
obstante, conf.9rme estipulado na C1áusuta 7.2
destas CGC. cada uma das Panes. deverá dar a
devida consideração a Qualquer m"dificação
ill:QP-osta rela outra Parte.

(b) Ouando as modifica ões ou emendas forem
substanciais, Rerá necessário o prévio consentimento
da Banco por escrito.

. 2.7 Força Maior

I
2.7.1 Definição (a)!'.arL~LJins de.ste Corllrató. "Forca Maior"

significa um acoJ:Itecim~ntogue escapa ao com role I
mzoável de uma da.~ Partes.. náo é previsÍ\lel. é I
incvitável C faz com que o cumprimento das i
ohrigações contratuais dessa Parte seja impossível'
ou tão pouco viável que se pode razoavelmente
considerar impossível em tais circunstâncias. Estas
ci rcunstàncias Incluem. entre outras: guerra. motins~

distúrbios civis. terremoto. incêndio, explosão.
lormenta. ímmuacão ou outras condiçp~s clit"Ilfiticª5 i
adversas. greyes. "lockouts" Ou Oulras ações de [
çflráter indu.§.tria1 (exceto se a Parte que invoca a i

força Maior tem poderes para impedir mis greves.
lockouts ou ações indusuiais), confisco ali qllalqller _
outra medida adorada pur org~nisiwf

_----:::-::----, " "'.,." ~d
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2.7.2 Não
Contrato

I

I
[

2.7.3 Medidas
Adotadas

I

I

I
,

I
I

I
I

governamentais.

Cb) Não se considerdrá Força Maior (i) um evento
causado Be.la negligência ou intencão de uma das I
~~rtes~ :seus agente!t e empregados, olL-...QQ
Subcunsultor; nem (in um evento que uma Parte'
diligente pudesse mzollve!mente ter prevenido no
momento da celebracão deste Contrato e evitado ou i

superado duranle Ocumprimento de suas obrigacões
nos tennos deste Contmlo.

(6) Não se considerará Força Maior a insuficiência'
de fundos ou o descumprimento de qualquer,

I
pagamento requerido nos tennos do presente I
Contrato.
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r~~ serviços; ou

(ii) continua.. prc~lando o~ ~erviÇ05 deniro du possív"tl. Caso
em que () Ctm,ultor continuará a ser remunerado de acurdo I
com os termu. desle Conlmto e reemuuls:ldo pelos custos
i\Jiciunais T.t7oáveis e necessáriu!i em que haja incorrido.

fiLll.uando houver desacordo entre as Parlc5 ;,obre a
~"islência ou envergadura do evento de !'orc'l I
~lajpr. este devenl ser soluciunado !õ.egundo o
eSlipulad') na Cláu<yJa 8 da, COC,

I O C(>n1ra(.'~nte poder.í ,u"l"'nder todos os pagamentos e~ripuhlllos
neste Contmm mediamc uma notificação de suspensão por e>crito '

'I ao Consultor caso este se torne inadimplente em rc!:1Çâo a I
qu~isque~ ohrig~çócs contraída. ~os .termos ~esle Contrato, Nesta
nouficaçao o Contratante dewrí. (I) espec.fi<.:ar a o~rureza da
inadimpl(ncia e Iíi) solicitar ao C.onsultor que termine os1" silU3çào I
de inadimplência dentro dos trinta (3ll) di", seguimes <lO

i recohlmenlo de~U\ notificaç"'ã"'oco, _

~~~ I

1

2,9.1 relo COfi(ral~~t"nlratanl<':poderá dar. por terminado ~le Contra o se ocurrer ~
um di" eventos espcclf.c:ldos nus paragrafo. (a) a (g) deSla I' Isubd<ÍusLlla 2.9~ I das CGC Nc.sta circunsUitlcia, o Contratante.

I ~'11viará uma n(}titic<lção de término por escril(> ao Consullor pelo
menos com (30 día~ de antecedência à dala de término. e com I

I
sessenta (60) dias de antece<:lên<'Ía no cuso referido na suhc áusala .

I (g): •

(aI Se " Consoll'" não lermhl"r a SilU:'ç:!O de I
in:.!t.lím[Jh~ocia em relação às obrigacões contraídas
.00 lenno deste Conlml0, ~gundo_e,tipubdo na
flutificaçáo de sJJspcn!iáa "mJlida confornw a I
,ubel"u,,,la 2.H,prç\·cdonte de~la.~ CGC. no l'ra~o de •
l.rinlll 130l dias contados do r«·ebime.nlo deSla I
noljfíctÇão. ou denlro de oulm Vm7"' maior Que (> .

Contratante P0='-$! ler aceitadQ posteriurmente pur

cscritn' I
;;:. Empresa Con,uliom (ou. se o Con,ullor tor
Jl1i!Í> de uma empresa. qwdyuer um de ~u,

Inlcgmntes) chegar a declamr·sc insolvente ou for
<ledllradQ..Ç!!L~stadu falimentar: ou realizar .ll!illillll
acordo com se!Js credores a Jim de ccmst;;.guír Q

ai ivio de suas dívidAS ou se acolher a alguma lci
q le hen"f~cie os ~çvedmes;.ou ent~r çm liquida9° I
ou admullslraçw ludicml. ""IH de carater
compulsurio ou vuluntário~ I
(e) Se o Cnnsullpr não deixar de cumprir Uma.
dccis;iQ final dllcor«:nto de um lJf9cedirnllJlIO de

___a'l~i~conforme~s"!.~les~f~__!

- .- - ._------_.~
f th c'· lo.'b. ~_~~ ,/_ ,/ J .
P ·(K~!;~..~, I,' ~ ~ J~º'? 2b. J17)..I1__ ".. ~ :C"?;-,



or uualquer ,
!"zãl1. decidir re'4:indir este Contratn.

(til ~: o CUlltmlante dt}lerminar ~ue o Con~1
lWfllClpuU ctll atos de frallde I)u éorruoci\O dUfa~
5."1."';;0 Ou a execijcão do Conlr41Q;

~) Se o COMultm apre.cntar ao Contratante uma I
d~daracão falsa (.Iue rtfete sub~lal'cialme~me tl~
direitos obri'hH.~' ou int('rc»;cs do C2ntldtanlc: ,

(j) S. o C()jJsultor. cOmO cons.uuência ti. um
eYlénlo de f(1f{'i,t Maior, nâll puder rrestm uma parte.
importante YQS Servicos durante um período de Of11) I
menOS rle se:;,çnla (6Hl djilS; ou

(1') Se Comr'llante. a seu critério

I
I

I

,O Cotl~ultor poder~ res<'Índir este Contrato, mediante' UI);;"'

In?liCicaçiio por :!\c~ito ao Contratante eom não metlos de trinta (30) I
dHIS de antecc<léllcla, se ocorfêf um do::; evc;ntos especIfIcados 111')",

Ipará~mfos (a) a (d) desta Subdáusula 2.9._ das CGC: I
Cal Se ° Çonlratante deixar de V"l:"r um yu\()[,

I gevido ao Consultor noS termos deste Contrato,m
"t'lIilo tal valor objeto de Çt)ll!roVtç,i~ confurme li I

I dÚusu]a 8 desm, CGC J.ntro de qu:uenta ecinw.
, G.iLJlias dermb de h'lYcr recebido a llotificaç;.10 I
j

c~çríta do Consultor cUllstituindo f) CPnlratantc cm
!!!Qf.4,;

I 011 Se o Con~ultor, como conseql!ência~ I
eY\illto de Forca Maior, não vud.r nreslar urna parte ,
imj10rtJinte do. Sef\'icos dun1l1te Um período n:io I! mferior a sessenta (60) di.$;

Ccl Se o Cqntratame deixar de cumprir ~.r "

I de ·'S"O final resullllnté de um llf<lc.dimento de,
~gemou proces!;() judiciaL conf~~jSU, d~

acordg COlll a Cláusula 8 de~tas cr; " I
I (d) Se o Cgntratante incorrer em inadimplência I

,ubstBncial de ~uas obrigações 11QS tcrmos deqtc
I Contrato e conlinuar inas!impleme apYs decorrido o

I
p~de quarenta e cinco (45) dias (ou outro nr....o ,
major quc " Consultor l'0s~a ter aceitado,
ll'!sl<;riormGnle .,or cscriLQ), contado sll' recebiment\] I

I I t1~tific.~çá~CQMu~ll!llilL njl;,

e'.,ccificalldo a inadimplênda.'-- - I
I---~-------' ---'-29.3 l'e.sação dos Ao terminar () presente ('",ntrato WlJforme disposto na' I
I
Dircito~ c Obriga,õc~ ISubdáusulas 2,2 ou 2.9 d.Slás CGC. 011 ao vcncer esTe Contrato

conforme disposto na Subcláusula 2.4 destas CGC, todos os

I
direitos c obril;'ll;ões das Partes nos termos deste Contrato I
cessarão. exccT--- ---- ,-

~----::::3-:_---'l r----. ~ ._,. "." - ". ,,.,,..,.......,. "~").

FpOrolh:e::Of;OFJO.:W16/;;'OI0 I:::~~": (j~~. "/.~13 '"
Jt)"

RUbriC3~latJbfJOP'}"2 . r,,,h ,"o ·,.,Lbb~bO. J
'--------_. - ~ ~

I
I

2.9.2 Pelo Consultor

I
I



2.9.4 Cc>sação
Sen'iços

r,., 0,' direitlls e obrig~cõç~ que Ilpssam hª~
acumulado até à data gu rs:scisão ou venciment_~~

(b) n obrjrraç~o de confhkocialidadc estipulada na I
Subcláusuh 3.' desra., CGC: '

ícl " obrigaçiin dn Consultor de J'Cnllltir a in"p~
OOpin e audjtQI'Í~ de s~las wnias e re~istro~, segllnl1u I'

II "'!'Pulado pq Subclau&lI1a 3.6 deslas ÇOC; e

Id) qualquer direito q,ue ílS Parh..::-. no"-~am ter em
clluformidade Com"i lei nnlJ(:ável.

dos Depois I1c tcrmilMdo este ContraIu pela notificaçãu I1c ;;;;;;Pi1ttc li I
uutr", em coofnrmidade com O dispo.sw o~> subcli\u<ulas 2.Y.l ou

1
2.92 dc;;las CG '. imediatamente depoi~ do envio nu rec.ebim""0
de>têl notificaç;lo. u Consultor suspenderá Os Servi,u, rápida e
ordenacJamenle. e envidará iodos os esforços para 4"c os gaStos I'
pàl1í e~te prop",,,;IO sejam mínimos. A respeito do> documenlO>

I
'

prepnmdns pelo Consultor e do;; equipamentos e malcriai5
fornecidos pelu Contratante, o Consultor procederá cun{urme

. eslipuladu nas sul'cláusulas 3.9 ou 3.10 das CGC, tesp~clivamenre. I
[2.9.5 l'agumcÍuo<i na IAo' rescindir esle CÓntrato <.:OIlfonne estipulado nm. subcláusulas
I Rescisão tio Contrato 2.9.1 ou 2.9.2 desla.s CGC, o Contmlanre efetuará os seguinles I
j j pagamentos ao Consultor: ,

Ca) As remuneraçóe,s nOS !ermos da clausula 6 deslils ,
CGC a título de Servk'OS prestados smisfaluriameme
no cs gil daca "f"livá do térmiou deste Cuntrato eJJ.:i I
de"pesas reembvlsáve;s nos termo, da c1áusl1liLQ
d ~Ias CGC e oulms desp<;s.1s efetivamente
inl'0rriclas untes da data Ilfeliva do fé"";nu; e

(1)) Salvo no caso de término conform os
1" g....fos la) a (e) du Subcláusula 2.9.1 deslus I

I
CGC, o reembolso de qualquer de,spe.... ralo;jyel
inerente aO término rápido c ordenado (leste
çomcato. incluidas as despesas de viagem de volta I
do Pessoal e de seu> famíliares dependentes

I 1~"SiV% '___ .__ _
12.9.6' Controvétsias " Se uma das Partes puser em dúvida a ucwrência de um dos evcntos I

Acerca d~ Rescisdo da I' indicados nos p~r:\lwdfos (a) a (1) da subch4usula 2.9.1 ou na

IContrato subcll1u,ula 2.9,2 destas CGC, esta Parle, denuo de quarenl3 e
einco (45) dias seguimcs ao Ncebimento da norifil11ção de rescí<ao I'

I
,emitida pela nutra Patle, pu~crã sub;nCter a~at~rí,~ à cl"us~la ti

destas COe. Este Contrata nao podem ser resclIluluO em funç"o de
Ul1 evento, ,,:.<,.cto quando de acordo com os Iérmos de lalido I

\ arbítri--' -

Folha nO 3G
Processe ,'" 3jQ.(Xi().105' /;.016

I



3. Obrigaçõe~ du Consultor

r:1 GeneraJida<ks-r

!

I
,

I
I

3+
3J"2.20Q'-'Lo~/Jfllb

f_~d::.~ -::. :./,c>:.;).::;::b=.=f1::06::·5::-;2.J

Pi ),

3.1.1 l'adrüo
~mpenh<)

I
I

r

I
I

de O Consuhor pre:\tará os Scrv iço5. e. cumprirá 'U3S obrígn~zões nos I
lcnnO< do presente COntralo com a dcvida diligênda. fi~ié~cia.e

econnmmt til.; ficordo com nl1rma~ e pr<'tllca.<; proÍ1:='~lOn?ili\,

geralmente accit:\I;: observará práticas de admini,traçiio prudemes e
empregará tecnologia apropriada e equipamentos. m~quinaria'l'

Imaterial. c mér do. eficazes e seguros. O Consultor atuam sempre
como ..,,,,ssora leal do Contratame em todos os assumos
relacionados ÇQJl\ este Contrato ou com o, Serviç<.", c sempre I'

Id vem proteger C defender os imere-;S!'S legltimos do Contratantt
em tOdilS sua, negocia".:;\.." com Subconsultores ou com terceiros.

queR--eg-e-o-'~'-O COI1sulIor pn.",Wá o, Serviços de acordo com a lei aplicável el

Itomar.l toôas :1."\ medidas possíveis para a~gurar que tanto os
Subconsultoms como o Pes,oal do Consultor c o de qualquer

, Subconsultor cu.l1lpram a lei apliCÁvel. O Conrrnlanle inf01'manÍ por I
j escrito ao Con.ullor sobre os uso, e costumes relevanres do lugar.
e Q Con,ultor, uma vez Ilotificado, d crá r<:SJ1"i t"-los.

de [. Os Cunsultores <lcvem aLribuír máxima importância ao> interesses!
do Contratante. ,em consideração <Jlgum~ a respeito de qualquer
~r iço fUlUr()~ t e.vi~"ir rigorosamente todo t.'Onfliro com oUtrQ,) IL Iseryiç()~ ou com ·,cus próprios intercsse~ oorp(\rativos.

3.2.1 l'roibiçiio 3-0-'-- (ã)i\r~aciiQ tio ConsllUc;;:-n;;st~d'fl
ICOnsultor de Acc'lar I CI,,"sula ~slas CGC conslÍLuir:í ~i~

Cutnissóes, Descontos l ' pagilr:'entQ..l::.!:!l.. concxà? com este Contrdlo: ~1,li~ÜJ!! I

I
etc. I '\l.l dlSPOSIO na subdausula 3.2.2 das~as. O

Cgnsultor não aceitará em bcneffdv próprin
nenhuma comÍssão comerCIaI, d"!>C9nlO ou I
pl\~tlmentu similar elll relação com as l\lividadç~

estipulada" ueste Contrato. ou no cumprimento de
",as obri!! çôes: o Consultor fj.rtl IOdu o possível I
para assegurar que os Subconwl!ores, ,eu ressoal~

~leentcs, itH1almenlc não recebam pagamenws
adi,·jon"il;. I
tl.ú..AIém <!i~so, se o Consullor como parte de seus
ScrviÇO'i....illJl. a responsabiJi~e ns,essorar 'I I
[ontraram\; em matéria de aouisicão de bcns.,
CllnITaracij'. de obm, ou presluliâo de scrvicos.. n
Qln,ultor deverá cumprir as Políticas d, aquisil:Ócs f
da Banco c exercer essa re~poosabilid(lde em'
twl1cficio dn<. intcres~s do <':oulraranh.:, Qualquu I

I I dc!;Conto nu comiss:lll flue .0, C.onsultor ubti~r nQ
exercício dessa responsabllldmte nas "gulSl<:õeS!

L Il\;verá serem~e~oConlTatame. _

~.2.2 Proih{Ç.,o-- ao O Consultor~urd~ qu.•. mnto dumntc a v~l!ência deste comm:~)
LCOllsullOr__e_ as sua~mo depOIS de seu termlllo, ele" SUaS assoc}a!las, be!l~mo seI('

- .- ------ . _.. ) 22 '")

'\1'"1.,', ....lº,~~ - : ...... , .. ':.0y:r-
p,. ~c.et.~t.I ,,~ • OOCL--4- J..<pff ... ~--;T-J.

Ip",,~ <;.' -:.,.=- .......,. ,~,~:-:.:~:...~~!#c -:1/.:, .

I
'3.2 Conlli.o

Irlieresses

L
3.1.2 1."iIServIÇO"



IFiliais de Panicipnr
Certas Alividades

êm ISuncon,ultores e cus afiliados, nao potler;io fornecer hens. I

constrllir obms ou premar sef\1ço. (al~m dos Sen'iços de
consultOria) re:<.ulmnres dos serviços preslados pela Empresa de

b:
. . Consultoria p" ra rI prepar.. ação ou execução do projeto oUJ

dircmmcntc relacionados aos musmoho.

32.3 Proibí~~io de O Consultor nii poderú p'...i1icipar. nem l"lder.i fdZer <'Um 'lue seu
Desellvol er Ativiúades pessoal e os Suhconsultoresc respectivo pessoal participem, direta
COl1flitivas , ou indiret"mente. em qualquer negócio ou atividade profissional I

I
,que entre em conflito com as atividades atribuídas a eles nesle

Contnlto.

3.3 Confidcneialídadel O Consultor e seu Pessoal, exceto com prévio consentimento po~
, e""ril<> dn Contratante, não poderão revelar em nenhum momenlo a I

I
·qualquer pe,"oa ali entidade nenhuma informação <:onridencial

adquirida 110 curso da prestação do, ,crvíços; nelll o Consultor nem'
seu pcsso.~l poderd lornar publicas as recomendações formuladas
durante a presl..ção dos sen';ço< ou <:omo resuttado da mesm;l.

L_

---
1

3.5 Seguros
Consultor
Contralar

Folha nO' ---.:::..=.--_--

Processo nO :no. exo.loS!JO{G

Robrica,~ Mal 2.69063-2

__! -o-

I

, 3.4 R~spon'ahilidadc do I' Sujeito a disposiçõe" adicionais estllbelecidos nas Cr.C, se
Consultor , houver. a matéria arinente à re'l"ln!õabilicll\dc dns Consul!ore< neste

ContraiO rcger-se-ú pela lei aplic:ívcJ.

que: o IO Consultor <il conlmtará e malllerá, e fam ~om que todo, os ,
Deverá , SUbCOI\~ultore~ contrntem e mantenham, seguros contra O~ r-isçus c

pelas coherturas que se indicam nas <;léC. e no, tenllOS e 1

Icondiçõçs aprovados pelo ConrraL~nte, com seu, próprio, re<:ursos
(ou ,de Suhconsultores, conforme caso: e (ii) li pedido do
Contratante, apre,enltlfá comprovantes <le que e'tes seguros ["ram IL Icontratado. e sao manridos e que 0" prêmios vigentes forem p"gos, "

3.6 Contabilid.de. O Cunsultor (i) manterá conta< e registros precisos e si.temátÍ<:o.
Inspeção e Auditori,l de acordo com princípio~ con.t~bci aceilos intcrnadoru;lmeme. m I
I Ital forma e delalhe que Identlfl'luem claramente lodos os ",'Ustos e

eneargus por unidade de tempo pertinentes, c o fundamento dos
mesmos; e (ii) periodicamente permílírá que o Contmtamc. ou ,eu li

I
repre ntante dcsign~do elou o Banco, até 7 (sete) a~o' par"
contlllt de e.mpré<rtmo assmados de acordo com a Poht. 'a GN
2:>50.9 depoi, dé! expiraç.'io ou término deste Contrato. os

. inspecione, oblonlm cópias e os faça verificar por ~udhorcs I
Inomeados pelo Contratante ou o .nanco, se assim exigir o

ConTratante 0\1 o Bal\(;O, ronfomle <"aso.
,T7 Alivid"~ do---O-C..>nsultm de"erã obrer por e;crilo 3pmvação~ pré,iado I
I
·Consultor que Re'luerem IContratante antes de rcahzar qualquer das segullltes açoe",

. li Aprov"ção Prévia do , I
Contrnt~nte ffi.L-qualyuer mUIlHt\ça ou acréscimo no l'yssoaJ.

delalhadO no Aj:>Çndice,.c;

Ih) Suhwt\tratos; Q Consultor poderá subCQnlratar I
súrykos relacionados à preSlaçán dos Servjcos aI;;
cerlo pOl1to e com lt' esrecialiMils e cmidade' que
lenham sidô vreviamenlc aprovad(l<; pejo I
Cmnr:uame. AoeSsr desta aprovaciiQ, o <;om.ullor-.l.. . tem 1\ resoons"h" Lado. tolal ('Cla prc5ta~of

! .•. -~~. . .•. _...... .., ":kr':?
../A.I3 _.. ./;- ..



servicos. Se o Contratante considernr um
Subcollsultor incompetente. Ou incapaz de
desempenhar ,!S ...Larefas atribuídas. o Contratante
poderá solicifar ao Consultor S~e contrate um
sub~tituto com qualificações e experiéncÜt accÍlávcl
ao Contmtanlt: Ou que: retome a prestacão dos
serviçus:

fc) qualquer outra acão \Iue possa estar estipulada
nas CEC.

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

O Consultor apresentará ao Contratame os relatórios e documentos-'
que se especificam no Apêndice B, na forma, quantídade e prazo
estabelecidos neSse Apêndice.

Documentos
pelo

3.8 Obrigação de
Apresentar Relatórios

3.9
Preparados
Consulior

Todos os planos, desenhos, especificações, projetos, relatórios,
oultOS documentos e programas de computação preparados pelo
Consultor para o Contratante nOS tcrmos deste Contrnto pa"arão a
ser de propriedade do COnlr1ltante, e o Consultor entregará aO

I
Conlmtante eslcs documentos ,juntamente com um inventátio
pormenorizado. a mais tardar na data do término do COnlr1lto. O
Consultor poderá conservar uma cópia dcstcs documentos e dos
programas de compulação e utilizar estes programas para seu

'próprio uso com a aprovação prévia do Contratante. Se for
necessário ou apropriado estabelecer acordos de licenças enlrc O

Consultor c terceiros para desenvolver qualqucr desses programas I
: de computação, O Consultor deverá obter do Contratante

previamente c por escrito aprovação destes acordos, c o
Contratante, à seu critério, lerá direito de exigir reembolso dos
gastos rclacionados com °desenvolvimento doC') programa(s) em
questão. Qualquer restrição acerca do futuro uso destes

-ill0cllmentos e programas de computação, sc houver, será indicada
oll.sCEC.

1--=--,7'-"-=-.,----
3.10 Equipamcnto e' O equipamento ou matcriais trazidos ao país do Governo pelo
Materiais Fornecidos IConsultor ou por seu pessoal, seja para uso do projeio Oll uso

Ipelos Consu,ltores pessoal" serão propriedade do Consultor ou de seu pessoal.,
l .conforme o <:asa. ._.. .-l

L

4. Pessoal dn Consultor e Subcoosultores

14.1 Generalidades . I O Consuitor conr~ata~ e fornece~ ~essoal c ~~hconsultores comOl

I
nível de compeltmC1a e expcnenCla nCces...coanas para prestar os I

I Serviços.

r4.2 Descrição do Pcsso-a"']-!--- -----;,11.) O Apêndice C descreve os cargos. funcáes e1
qualifícacáes mínima. de iodo o Pcssoal-chave do '
Consultor. assim como o tempo estimado durante 01
qual prestará os Serviços. Se o Contratante já tiver ,
a rovad a inclusão de al!rum inte mnte do Pessoal· ,



chave. também figurarÁ o nome desta pessoofl. I
(b) Se, a 11m de cumprir ~s disposicÔl.".> da
subcláusulu 3,1.1 desus CGC, for ncces'l.1rio ajustar
(l, pra>os e~tjm"dos de contratução do Pessoal. I
chave que ÍÜlllmm no Apêndice C. t> C"nsu]tor
rodem fazê-lo nutificando esta drcun~t:'ttcia por.
escrito 110 Controlame. desde <,jue; (i) estes ajustes
não modifiquem Q llrazo originalmente estimado u~

c..·ontratnção de <Iwdgucr nc;s~oa em mai~ de 10~ê ou
~1(l semana. o que for maiur: c fj i) n fotal destes
"justeS u,10 ,u('ere o limite m5ximo UlI 100al de
~agmnçntos gu evam ~T efetuados nn!i termos
deste C.onlratiJ conforme ll"tabeJecido' na I
su.bdÜusula ll.! (b) <In, CGC deste Conlmm,
Qual(JUer outro ajuste de. _a nalurC7n so-pqde~
t'~ito com o cOI1sentjm~ntú nor escrito dt) I
Contratante.

Rubrica.~

I
L

I
(t') se forem nçc",sário> ~rvíc9'l adieiOtlais não I

I
kompreendidos no escopo dos Servicos
~sDecificados no Apêndice A, oS prams eslimados
de 50nlr"18C,ão d... ~e"-<oal-<;have que fiGuram nu I

I Apendlce ,C pt1den,lO )ef p"~orrogadoJ' mediante
acordo [lor escnto entrc p Contrala"te e, o Con<u]r,QL I'
Quando os pasamentos deste COnllato ,u~relJl.QlrI tetos e tabdceidos na dáu.ula 6,1(1)) das CCiC esta
circun~ffmcia deverá ser' mencionada explicitamente I-L no acordo. _

do . O con,trdtanlc, nos t.:rmos deste Comrllto, aprova a relação do I'

I
Pessoal-chaw c os Subconsultores enumerados por cargo e, por.
nome no Apêndice C. Com re.'p<>ÍIO a outrO !'essoal que (I

Consultor se proponha utiJi~ar na prestaç,io dos Servi~os, o

I
Consultor "prMentará ao Contratante uma cópia de seus Currículos I

, Vitae (CV) para seu na",e e aprova,ão. Se o Contmlunte nã
exprcMsar objeções p r escrito (indicando os molivos da ohjeç-do, I

I Identro de vim" e uln (21) dias mnt'ldos a partir da data de ,
recebimento ""-sses CV, se considcrMá <jue O mencionado Pessoal
foí aceito pelo Contratantc. , -J

14.4' HOTas de Trdbalh.;i- -- W'As ij;llliS'de\rãiiãlh~ f~S d;;'"fcssoal.
Horas ExtraS. Liceuç-'\S. chave ~ indicam nO AQêndiee C A fim de I mr...mll

I
etc. I conta Q tempo de' viascm, se s;orlsiderild gyL.Q

Pesso,,1 éstr;1ogciro que preste os Selvico, dentro dn '
I1!!s..dJL.Q..ovemQ iniciou. u térnltOOU. $tL"\S {ttnções I

I em rclnçiio aoSme~o número de dias jlOteS di;.
sua chegada aQ país do (JOverno (lU dev(,i, de SUl! I

I saída do mesmo cstabeltiCido no Apêndice C desln~

CGc.

,
rbl Salvp o estabç.lecido no Apêndice C de.t'" CGC,I

__ C) Pes.m1 ~ha\'s não tem direi lo a receber hOTar
r------:............-=.... ~~. /:>
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tnca ou oor
pêndice C.

n,ultor cobre
hts ao Pessoal, de s.ervico
'1u~r uso de

» aprovação

d" que e'ta. I
damento e na

-- -I
G,.ontrário. não
n do Pessoal.

fonrrole do I
jn,'apacidade

b'tituir algul'l
ul"tituirá por
nu ~uperiores

Ijue Qualquer I
ato I!ta\'C-

cometido um

's I1llr..t e<tar I
de qualquer
1J pedido por
motivo~ pam '
l'll:~oa cu.@li

iláv~is p-,lf'LQ I
,n substituto
a~Slm como

luindo ga,tos
depcndente!õ.

\lU reh1 jndicar :
rflo sujeitos, ti:
te. A laxa de
. r4 ol>tida ao

cftveJ à pessoa
mensal a ser

salário mêdío
da durante O~ I

iil:5o. Salvo se
forma. (11 "adicionais de
rij;inados pc.la

poderá pag,!!
~upcrior à da

r que durante
administradoj

,
?ó .

'J2::~ //qr/.

; ,'"'/
I

..

_._ . ,,~ ..,.....-0.''''.•..

r>.""...._'.Lb'il J,OJJ

, . ,"

,c. ~"". ~_._ 'L'."

•J ;-'::':11<' , '~..__

IP",t: :'\I..ll:"" t.·
!
l ""I ".... --"'_---"-,
: '_"!:I;~ "

('!l.Salvo S~ o LlJlltratante acordar"
S~ efetuar.1o OlusJancas na compuxi"ã
Se. ror qualquer motivo (om dI'
Cl)nsu1toT, como [tooscntarloria, mot1ç;,
InédiGt. entre: outros. for nece.~"Vi,in 5U
illl.ogmnle do Pes<;t1al. (> Consultor o s
nut", pessoa ClJm qualificações iguais
às da pessoa substituída,

Ih) Se o Contratante: fi) descobrir
inlt:grante do oc;-so:..tl cometeu um
in~1u.-itável ou fÓI acusado de ha\'er
Cf imc" ou (ii) tem .motivos ra7.o:h'Çj
insatisfeito com o desempenho
integramo do Pessoal. o Consultor,
escrilo dl) Contratante expressando os
is~(], dcv~ni suh~[itui-lo por outra
qua(jfic.1CÕ\:S e experiência sejam acç
Contl'1uatltc.

!e) Qu"lqu~r 1'''5(1" nomeada com
segundo as itlíneas falo fb\ acima,
\(ualquer despeS!! reembolsá",,! (iIlC
Qcasionado~ pdo número de
l'lltmissíveis) flue os l.'ünsultores qneir.
mmo resultado deSTa substituição, ,,,,Ia
ap'rova"'4.o..nfí!vi~ escri!" do ConlralaR
remuncrdC:,io aelic:\vc! ao s:ubstitUlQ >'

multiplicar a taxa de remuneração anti
_ub<;tituída peja relllç.~o entre o salárjo
~fetiv~mcUlu ra:.:o ao subsliluto e 9
f{etivamCUlu pago à pc;;ua _\!h~litlli

se.i~ meses anteriores li data da fiuh<till
2.......i:~otitr.\tant~ acordar de mllra
Consultor cohrjriÍ todos OS ~S{9~

V!4,gem e outros CY1'10S incidentai1'<. 9
remoção e/ou ~lIbstituição, c (iil nrro ~e

a nenhum S.Ub~tillIlQ uma remuntrracân
pessou "JIh,tilUída,

e"tl1lS ncm tirar licença O1lga por do
férias: eX<:9111 (1 estipulado no A
c()nsidcra~:s~ (lU$} a remuneração do Co
L:!')~t~':i itens. Todll~ as licenças, p~rmÍlj(

e~liío incluída_ no~ profissÍonah.mê
e<tahelécidos no Apêndice C. O\!~I

licença pelo Pt;»oal estará sujeito
prévia do Consultor. !lue se cerliflcar:\
:msénciac; nâo causem demoras no ali
~dellu.da supervísao dos Servi"",

Se aS5im exigire.... a, CEC. o Con<;uUor deve a.'~gura

todo o tempo .lu prestação das Servisos no Brasil um
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re,idente accilúve! pard o
ciesempenho desses Servic<.JS.

5. Obrigações do Contratante

Contratante es{eja a cargo do I

, 5.1 Assistência
Isenções

e i Salvo disp(;si~10 em contrário u"';s CEC, O Contratante fará todo
: o possível a fim de assegumr que o Go\'erno~

Ca) Outorgue ao Consultor, Subconsultores e Pessoal
as permissões de trabalho e demais documentOs
necessários à prestação dos Servicos;

Ib) Facilite prontamente ao Pessoal c, se for o caso. ,
a seus dependentes admissíveis, a provisão de, vistos i
de enerada e saída, pennissão de residência e c.'\mbio
e outros documentos requeridos para sua
permanência no Bmsil:

(c) Facilite o pronto despacho de alfãndega de lodos
os b"ns requeridos para prestar os Servieos c dos
obiclos pessoais <to P~s~oal e de seus dependenles
admissíveis;

(d) Forneea aos funcionários, agentes e
repres~nlames do Governo rodas as instruCÕes que
sejam necessárias ou pertinentes pata a pronta c
eficaz cxccucão dos Ser\,iço~;

(c) Exima o Consultor ~ ~eu Pessoal. bem como o~

Subeonsultores empregados pelo Consultor paro os
tins dos Servico" de qualquer r"quisho de. registro
ou de obteneão de uma permissãº-Jlara poder
exercer a profissão ou para estabelecer-se em forma
independente ou COmO entidade corporativa de
aeotdo COm a lei aplicável;

CO Autorize, conforme a lei aplicável, o Consultor, '
os Subconsultore~ e o respectivo Pessoal o
privilégio, de acordo com a lei aplicável. de
ingress.ar no Brasil Quantias razoáve'i!=. de moeda
eSfrangeira para os fins dos Servicos ou para gastos
pessoais do Pessoal c de scus dependentes, assim
como mirar destc país as quantias que o Pessoal
possa haver ganho pela prestacãodos Serviços;

(g) Proporcione ao Consultor, aos Subconsultores ç

ao Pessoal Qualquer nutra assistência que se
especifique nas CEC

5.2 Acesso ao Local o Contrat>mte garante que o Consultor terá acesso livre e gratuito
aos locais do país do Governo quando assim o requeira a prestação
dos Serviço~. O Contratame será respon,ável por quaisquer danos
que o mencionado acesso possa ocaSlonar a e~scs locais ou a ;
qualquer propriedade, e indenizará o Consultor e todos os'

'- -Li,ntegra~_te~_do I'essoal em ruO. -o da res onsabilidade ar este ti. ?
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de danos, a menos que esses danos sejam causados pelo I
descumprimcmo das obrigações ou por negligência do Consultor,
dos Subconsulrores ou do respectivo Pessoal.

5.3 Modificação da ui
Aplicável aos Impustos e

I Encargos

I

--5.4 Serviços, Instalações
e Bens do Contratante

Se, apó!'i a data deste Contrato, houver qualquer mudança na lei
aplicável em relação aos. impostos e encargos que aumentarem ou
reuuzirem os gastos incorridos pelo Consultor na prestaçâo dos
Serviços, então a remuneração e as despesas reembolsáveis
pagáveis au Consultor nus termos deste Conlralo serdu aumentadas
ou diminuídas segunda corrcsponda o acordo entre as Partcs, c se
cfctuarão os correspondcnres ajustes dos montames estipulados na
subcláusula (>:I (b) destas CGc.

ra) O Contratante fornecerá ao Co;;S;;!tor e ao
Pessoal. para os fins dos Servicos e livres de todo
encargo. os servico~, instalaCÕes e bens indicados no
Apêndice F, no momento e oa forma ali
especificados.

(b) Se estes servicos. in",al<lÇÔf~ e bens nau
cstíverem disponívei!\ para o Consultor conforme se
especifica no Apêndice F. as Partes convirão ri) uma
prorrogação do prazo Que seja apropriado conceder
ao Consultor para os Servícos. (ii) a forma em.Jl!!!l.Q
Consultor haverá de obter estes Servico$, instalações
e· bens de Outras fomes, e Oii) se for O caso, os
llag'àffienlos adicionais que devam ser efetuados ao .
ç:o!,sultor em conformidade com a subclãusula
6.Hcl destas CGc.

5.5 Pagamentos Em decorrência dos Serviços prestados pelo Consultor nos termos
deste Contrato, u Contratante fará os pagamentos estipuladus na
subcláu$ula ó destas CGC e na forma ali indicada.

, ..~l.L_..

>..... ~ ••,~.....'~., .......~""'M..~.._.." ..~,...........,., ..., .......,...'-.~.,

\ C)'h" ,,' . (Qi'LJ •••...

~ P o~.e-~·:'o() 1~,
IR"t>"".....:~"""--"':....:::,.,,<:::::
l

contrapartida, exceto o pessoal de ligacão
rontmtanre, trabalhará sob a direção exclusiva
ÇonsulLOr, Se qualquer integrante do pessoal
contm artida não cum rir satisfatoriamente

ra) o Contratante fornecerá ao Consultor. livre de
lodo encargo. o pessoal profi$sional e de apo.io de
contrapartida. $elecionado pelo Contratame com o
assessoramento do Consultor, se assim dispôe o
Apêndice F.

(b) Se o Contratame não fornccer ao Consultor
pessoal de comrapartid.a no momento e na forma
estipulados no Apêndice P, o Contratante e o
Consultor conyjrão fila forma em que se cumprirá a
parle afetada dos Servicos e Oi) se for O caso. os
pagamento;, adicionais que o Contrarante deva
efetuar ao Consultor em conformidade cum a
suheJáusu1a 6.1 rc) desta., CGc.

(c) O pessoal profissional e de apoio

de
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~------_. __o ...-,------,----,--....,,----,--,----,
trabalho inerente a suas funcões que lhe tiver sido
"trj1).ujcj9_peIQ.!;Q!l5U1tor>.est!! ..node!~.pedi.r~~ua
suhstituicão, e o Contmja.nJ.e..®.fl.p.9.derá negar:~e

sem ntzão í.l tomar as medidas pertinentes frente a tal
pedido.

6.1 Estimativa de
Preços; Montante
Máximo

6.2 Remunerações e
Despesas Reembolsáveis

6. I'a~amcntos aI) Consultor

("l No Apêndice D t'gura uma estimativa do preço
dos Serviços pa~ável em moeda estrangeira. No I
Apêndice E figura uma estimativa do preco dos
Serviços pagável em moeda nacional.

(b) Salvo acordo em contrário segundo a
subcláusula 2.6 destas CGC e sujeito à subcláusula
h.1 fel das mesma.s, o montante dos pagamentos que
devam ser efetuados nos termos deste Contrato não
superará o montante máximo em moeda estrangeira
c em moeda nacional que figura nas CF:C

(ç) Nâo obslante o disposto na subdáu5ula 6,) (bl
d~!iJ'!.' CGC, Quando as Partes convcnham.
confurme as subchlusulas 5.3. 5A ou 5,6 das
mesmas. em que se farão pagamentos adicionais ao
Consultor em moeda nacional e/ou e~tr.ngeira.

conforme o caso, [lara cobrir qualquer gasto
adicional neces~rio n'J!l contempladu nas
estimativas de preços mencionadas na subdáu$ula
6.1_(:)) aciJ:m" se elevará u montante máximo ou os '
~nte~ JIláximos (conforme o caso) estabelecidos
na subcláusula 6,} (bl precedente na soma ou somas
(conforme u caso) a que ascendam· os menc.ionados
l]1!.gamentos adicionais.

Cal Sujeito aos montantes máximos estabelecidos na'
~uhcláusuta /U Ch) destas CGC, o Contratante
Ei!lli!.rá ao_ Consultor (il a remuneração estipulada na
subcláusula 6.2 (b) destas CGC e Cii) as d«~pe"'l~ i

r.e~j1lbulsáveis estabelecidos na subcláusula 6.2 (c) ,
das mesmas.. Salvo disposição em contrário Das
CEC. esta remuneraçâo será fixa pela duracão du
Contrato,

(h) A remYJ:leraçào do l~essoa.1 será determinada
seg.undo o tempo efetivamente utilizado por este na
prestacão do~ Servicos a partir da data estabelecida
conforme a subc1áusula 2.3 das CGC e ª
Subch\usula 2.3 das C.EC (ou outra data que as
Partes acordarem por e~çri(9). pelas tarifas
e&pecificadas na SubdlÍusula 6.2(11) das CEC
suíeito aos reajustes de precos. Se. houver.
especificados na Subcláusula 6.2fa) das CEC.I)

Folha nO 44
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r fel As d.,p"''''' rc~wbolsáveis em que tenha'
!nc rrido e:(tai~a C I1\ZM\'elmente iJO Con:lUliQf

durante a p""lacão dos Serviços.. especificaJ , na I
;iuj><Jáusula.n.2kl

(jJ /\s larifas de remunerac-dO indic."djt~ !lO
ooriígrafo OU antcrior cobrirâo: li) os saláriu, C
Sul. ódios que" eoosuh"r lenha ac<>rdado paam 'lU

Vcs~{)al, as~im como as rubricas ror el,carf:0s sqciais
e despesas gerois lhilny' e. OUI!os meios de
Pi1rtidpação n~ lucros. rnto ~rão eermiridos. cpmf
um elementu "as "es]'e'as ilerab): Cií) O prcçl) de
~crvi~Qs de :n,nlo por pcs'Illal do e~critclrio sede n.lO I
IIlcluldos no J)!:ssoal enumerado no óDÚndiçe C; (iii)
Q honorários tlQ <'Onsult r.

tc) As larifas especifiC'.ldas para [les<ual Que ainda
ô.ll1 foi contratado ~erãQ prºvi'l;jória~ e cliu1rào I
,ujeitas à revilõõão. uma Vez Que OS SlI:irios
t"guyspoode:otes C O~ ~"lJbsid,o~ t>tej. m
,'lal~lecidos, çom a Hprova~o eSCÚrn do
Cnntralan!c. )

mOs (l~JmenIOS por periodos inferiores a um mês
~ calculados nUIDjl !Ia"" honiria pelo kmpo
cfeliva111entc trab'l1hilrlQ no e,erirório sede do I
~tOT ç dir~tamcnte atribuível aos Scrvico~

(urnA hord sendo <) equivalente a 11176 de um Dl':') e
nllma base diária pelo .emDO fora do escritóriQ sede I
Cym dia sendo o equivalem. a 1/30 de um m~),

de Os pagamenu • em moeda rangeim ~rão feilO! na mo<:da ou
moedAS indic..da nas aç, e os pagameoto, m moeda nacional
senio feitos na moeda do p~ís do Governo.

--~.j-.,--..,.-~

tle As {aluras e pagamenlo, com respeito aos Serviços serão
e Irealizados d:J seguinle maneira:

Cal Dentro do (lI'azo epmado a partir da data de I
entrada em vigor deste Contrato e 'l'1lec.ifiC:ldo nas
'EC, <) CQDlrntame d!Jerminani <I pagamento ll!1
a(Ji"ntan~enlu em moeda e'\trungcira e em m~
IIjtcional ao C.onsultor segundo indielulo nas CEc.1
Quando as ÇEC indi,'um que haverá pagamento
• 'antado. e'te será devjdo uma ,.,., que <) OUlsul!!'r
lenha dado ilo ('.antr.IMte uma ellqntia accjlá"d I
para Q mesmo. em um montante (ou montantes) c na
moetla (ou moedas) jndiCllda Da,' CEC. Esta I
g. rantia (j) pennanecer.\ em ,igéncia até que o
j1lh. nlamento tenha sido IQtalmenr pilgo; e Cid serJ
apresentada na fonna indkada no cndi' ou I
cm outm formiJ que o Cunuatantc tiver aprovado

_ __p"I escrito. Contrasanle recu e. ra u pagruncmo

I
I

I
L _

63 Moeda
IPagamento

, fiA Modillidade

I
rarurnmento
l'agamentu
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dI} adiantamento em ~UOlil' j~uai, contra a~ i"lula~

pd<l número de meses do' "'Ivie",s espeçjfic!Ld,,~

'\' CI'C até que Uh!es pagamellto~ por
ildianlt1mcnto tenham ~jdo totalmente rç:çuperados..

(h) Tão breve quanto fM 1?O?Sível. até quilll.e ns I '
dia~ deoois do fim de c:lcla mês t1mante o pa1qdV
du... Servicos, cu d~poi... de terminar cada intervalo
indicado os., CEC, 9 Con~ultor emrtgara .10

Çyntrdlante. em dyplical.. declar.l~

pormenorizadas de dc>neNl' acompanhadas de I
c6pias de fnturas. cpmprnvantcs e dem; is
tloçulllentQ..~ apropriados gue re~paldcm as. snmas !

!'~gávds nesse mês nu oulro período indicado nos
l.'~:C, de acordo com as '1l1Jclállsulas,.ó.3 e 6.4 dn,

, C, Devem·se aprt~ental contas scpamda~ para as
t,u;mlias pagáveis em moeda e~rangdm e ~
moeda n"dona!. Em da CO!lla se dever.l f~~c{

di.rincáo cnire li l"'rcâo do> uas!"" elegíveiS
Cj)ne'pondentes li remunemÇ!Xs e os que se referem I
a de<ncsas reembolo;ávei<.

..... /

t-·-_··· ."

i c,',,'. 10.1&
I,': ...c c 'l<)W4.'lVQJlj

!"::~~~'.,<.~(MDD' ~~

- __o ~'

31_·- ..--
., - 'h. ~ , < "", ",.'~o..:::-..".~

Folha nO. 4..:..:6~ _

Processo nO 3i-o .(')00·1os(.w/b
Rubrica~aLJf,9(j)~·;;L



7.'1 Boa Fé

7.2 Aplic.1ção
Contrato

do

Con -,,!lor " especifique pnnncoori"'djtm nte as
defici0ncia> nos Sen.~ç()s, no. relatório fin.tl ou n.
declaraclo de de:;p!'sas. Ne!<se caso. n Consultor
efetuará com p-romid~tl ftS correCÓes neces~árias_

deoob do \lue se rerelirá O proccdimenlll ante,
indicado. Deotro dos !rnUa (30) dias seguil1!es ao
recehimeruo de uma notjCicacão a rcsPÇ;iro. O

Con!':uhor rccrnboh,am ai' Contratantc JU!t1qucr
soma !lue 11 Cnntral:mtc !unl," pa~o. Ou ordenado
pagar du il(;urdo com eBtrl c16usula. 1Il/L> exceda o-:~

montnnre que deviam wr efetivamente mgos de
aeor"" "um as disl'Os~ ~ de>!e Comp!o. O
Contrat.lote deve... cfelU: esta ",liell.·;o ti
reembolso no prazo de doz l12) meses. A"í"!"s ao
recehimento do relatÓrio to da declaraeM final de
despesas ~mc tiver aprov41<to conforme u expo!'iito
!interiormente.

e 'TndM os am fi . a F.erem e~ tuadu> no~

I rrno} de-r.te ContraiO $CutU depositado, na conta do

ConslI!lllr esDecitkada na' CF.C.

(O Os panamentos por rcmunerdcão ou ctc5Pcsas
reembolsúveís que eXCCd(IID o preco estilmelo para
csta~ nlbrkJs, segundo o estabelecido nos
;\11\,'ndices I.) e E, ood~rão se.r dehilftdos às
rcsp!,ctíva.s contingências d~terminadas par, moeda
estfangeim C local. apen'" sc. antes de incorridas.
estas despysa~ tiverem sido aprov; as cl 1

Conlrammc, I

t gl Exs'cto O (l3gamentv fin~l efetuado de "cordo
cornu ti atlnea (d) nntcàor. os pagamentos não
constit.uem aceitacão do~ servicos nem eximem o
.consultor .Ie nenhuma ele slIas obril:a"ões nos
termos deste ContraIO.

-
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Isegundo esla cláusula poderá originar um contlilO sujeito a
I arbilmgelll ou a ação judicial, conforme seja o c.1S0, segundo

'--- : "slipuladu na Cláusula 8 da~ CGc.

8. Solução de Contro>'érsias

8.1 Solução Amigável

8.2 Solução
Controvérsia~

, Se uma Parte fizer objeção a uma açáo ou falta de ação da outra,
, poderá apresen tm por escrito uma Notificação de C"ntrovér~ia á
! outra Pane, indiCando pormcnorizadamente, o fundamento da
. controvérsia. A parte que receber a Notificação de C"ntrovér~ia a

considerará e a responderá nO pmzo de quatorze (14) dias a partir
da data que tenha recebido a referida notificação. Se e"a Parte não
responder dentro de quatorze (14) dias, ou a controvérsia não puder
ser resolvida amigavelmente no prazo de 14 dias seguinles à
resposta, aplicar-se-á o disposto na Subc1áu~ula R2 da~ CeGo

de i Toda controvérsia entre as Parte..~ relativa a questões Flurgidas nos
I termos deste C.onlrulO que não se tenha podido ~olucionar de forma

am igável con!...",,,e o estipulado na Suhc1áusula RI pode ser
apre,entada por quaisquer das partes para sua ,olução conforme
disposto nas C~:~

·1



11I. CO"mçÜES EST'l:L1A1S DO CO:-'lR'-TO

I
1.4

Jl\úmcro da C1ãu.ula I Modificaçiles e Compl~menms das Condiçtirs Gerais do
dos CGC Contrato

-t
o idioma é Portllgtlé~, falado 11() Brasil.

0, elldere.,." sáo: ,

('..olllralant.: Selor Comerei.l Sul (SCSl Ouaura ng, [010 A. Imrc H. ,\0

Wlllí!L Eu. Parque ('idade Corp(1(il\C CEP; 70.30R·200, Ilrasn ia. DF.

Tdefone: .. 55 11>1) ~325-143.l

E·mai!: 1lffiIJ~,"ksrn;'~e.df.j;l",.bl

Web,ire: www."tle.dt:gov.hr

Em atençâo a: I:lruno Morais Alves - Coordcnad r da UGP

Consullor:

COBRAPE Cia i:lra>ileira d~ Projetos C Empreendimentos, Rua
Capitão Anrôniu Ro,a, 406 - Sãu I'aulo - s.r,
Tclefune: +55 11) 31197-S000 c +55 (nl)3048·77S0

Fnx:+5S(II)3891~ÁI

E~mail; oobrnp~(qçobrape.com.hr

Wcbsile: "~\'W.c{Jbr"p....com.hr

l.Il

TOPOCi\.RT. Topogr.ltiaF.,.genharia e Acrulevamamelllus SíS
~~~ SIA Tre<'ho OS· Lol.,,; 1'"" SO/6O • CEP: 71.:!05·0W . Br~'ília'l

Telefone: +55 (61) 3799-5000 .

fax: +55 (61l 32~n-Y~37

I,·ma'!: C<lDlatn(!! IOpocarL ' .... bl j
Wehsite: ""W.tllt)Ol'llrt.....nm.llr

--t-o-
:A Empresa Udcr é COBRAPE Cia Bmsilcira de Projetos c
Empreendimento,. Rua Capit::lo Amônia Rosa, 406. Jd. PauliSlano.'
São I'aulo-SP_ CI::.I' m443-0W.

I.')
0, representantes aulorizados são:

No caso do Contratanle: BRUNO MORAIS ALVES, Coordenndor
da Unidade de Gcrenciamemu dI' I'roddades.

No (-:,so do Cuo,ultm:

i-··... _· __··

i t' I,' "

l;,':~:o:::~'
!,. ,',., . {;o-J....... ...- ~.---
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Ro
I 2.3

2.3.1

2.4

3,l.J.1

Empreendimentos,

CLÁUDIO MÁRCIO OUEIROZ, represenlante autorizado da
TOl'OCART Topoglllfia Engenharia e i\erolevantament", S/S
Lida, .

Os Impostos são rC~f1ollsalJilic.l:\de do Con~uJtor.

Os serviços serü" ini~;adosn partlr da emlli,;ão da Ordem de Ser\'Í~u
(OS) pelo Contratante.

() pnro de ex",uçi1o do. <crviço< é de 24 m"""s. fícando o
Consultor. no caso de de'iCumprimemo do prazo, sujeito as
penalidades do [)ecreln·DF n~ 26,851l2006.

Recebimento Definitivo C!o~ Serviços

Docorridos até 90 (noventa) dias da data da Emissào FiliaI, e desde
que o Consultor wnh:l wrrigido sem ônuS para o Contratanlu, o"
desénhos e ulll'umenlOs, porventura falhos, devidamente
comentados por cscrito pelu Contralame. será emítido o "Termo de
Recebimento DefInitivo" dos serviços contratados.

, Vencimento do Conl"""

O pnv.t> comr;t1u,,1 t e 26 (vinte e seis) meses. conwdo a partir de
sua assinalura,

IPlan-;;-dC--Co=-'-l\-rO-l-c""'d-C-O':'"U-u"':"li:-d-a:-de---;-pCOc=QO:-----------1
'O Consultor deverá l1mr'" um Plano dc Controle de Qualidadc
(PCO). visando assegurar li qualidade do produto a ser fortlo;çid" II
UGP, eSlabelecido de õ'Icordn com a seguinte sislemática:

Folha nO So

Processo nO 31Q OW ,105 p/r;
Rubrica ~at"Jó'X63.,J..
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(a) 1\lllali~,íção do PCQ ao longo dos ll'llbalhos.
scmpr~ em comum acurdo e com aprovação explícita
da UCoP, em funçüo da alteraçào nos requisitos de
contrnle:

(h) {} I'CO devcrá estahelecer a mctodologia rara um
sistema de gc tão da qualidade, com regi<t e
COlllmle de documentos e procedimentos
optracionais, bem como de sua'> rcvl~~;

c IIlcmplnndo (sem se limitar) essencialmente o

"cguinte:

(i) Definiçàu da. ohrigaçôes enlrc o Consultor e u. eVCI11 uais
emprc:=..;'t~ subcontratauas;

(ii) Os recursos materiais e humano; du" urnpresas
intentenientc.s~

(iií) 0< rrOl.:ctlimCI110s rara codificação, lran.mi""iío e
~'Ontrole elo< documentos e suas revisõcd ,- f}

-----,------- ,,



da. dirctri7es daI

l

L
L

3.5

3.9

(iv) A formatavin de aprcsenmção dus d<lcumentus;

(v) l'rncedimcnlo cspecill:u p'.1ra o colltrole e coo islência
dos d;,dlY.> medidos;

(vi) Prucedirne'lIo, para espcáfic"~ç:1n c inspeçl0 de
qualidade:

(vii) Us control s inlCTno e e.lemos, traduúndo osI
procedimentos .1 serem adOltldos., interntt ~ extern"mente à
empree\:l. para o onjunto de ~rviços inlegranleS del\lc lermo

de r !erênc'a: 1
(viii) Treinamento do pessoal envolvido, quando aplicável
ou e igível.

("I l'CQ dc~eráaind.1 definir.

(i) U rc.pon.sa\·el pelo cumprimento
qualidade estabelecidas;

(ü) Uma malriz de re~'pOnsabílidades.induindo qualil; çãoI
c interrela~' entre aS pessoas/empresas envolvidas,
corncmplando lI> >eguintes ekmentos:

(iii) Atribuiçâo das alividades: nomes dos rcspllnsávcis
lécnk~ pelo, seI' i~"os, provisória, 00 dcliníti\'JS. c pela
~egu~tn~a na sua ~xecuçáo;

(iv) 1\5 equipes técnicas diretamente envolvidas ('um osI
trabalhos. expl idtando-se a equipe permanente e cOIl,ultores
especializados cxtemo, en;nlualmelllc envolvidu (,"Om o
Imbalh.); I
(v) i\l; empresas subeommlad.s e os fornecedore> prineip:lls.
detinlOuo·se furma co o será gamntida a qualid.1de dos
resulUl us em \iga\,;io com <:lil 5:

(vii) Os recursos dispunibili7.ado;; pejo Consultor,
explici!. m-se os eS"rilórios, os materiais e equipam mos c
as in IJlh~'Õe!; P' "".;nas partI a execu -<) dos ,ervi\ s;

(viü) 1\ elaboraçIlll de um relatório finlt! d. execuljJo dos
trabalh", (uulu-bonk), prC!\Crvando todus 0< dados

rele\ "oles 'lu" inf1ueft<.:iaram na qUalid:ld__C_d_ produtoI
(registros da qualidade).

-- -;:;--- -.,..-;:;-- ,----
, Seguros que u Consullur Deverá Contralar

Os Segur serão oonforme a legi,lação local. O <':onsuhur
tl:spoosabilUa,:e pela COlllmta<;:1o C manutcnçáo de tOdosjs
seguros neces.c:nnos.

--

~
o Consulloe nâo pud"rá utilizar este« documentos nem programa,
dI: computação para fins alheios a esle ('--ol11ralo <em o
consentimento prévio I)t.lr c~rito do ontrat8nt.

32:;::, 1/
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4.6

5.1

A pessoa designada como adIlÚnislmdnr resideme do projeto no i
Apêndice C atuará como tal, conforme especificado na subeláusula
4.6 das CGC.

A'isi~[ência e Iscn~es

Passa a prevalecer a seguinte redação;

o Conlralame envidará seus melhores esforços para asseguwr que O

,Contratante forneça ao Consu1túr e seu pessoal, permissões de
aee"o e oulros documentos que sejam necessários ao desempenho
dos ~rvíços.

6.2 <a)

6.1 (b)
o montante máximo em moeda nacional é: RS6.872.765,84 (seis
milhões, oitoeentm e setenta e dois mil, seteeentos e sessenta e
cinco ",ais e oitenta e quatro centavos).

i--------t-::,..--,- --------
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
apresentaçâo da proposta, pela variaçiio do índice Nacional de
Preçus atl Consumidor - INPC.

No cálculo dos reajustes se utilizara a segulOte fórmu ao

l
-} -} I

R=V ~J
U ,onde:

R =Valor do reajusre procurado
10 = índice inicial - correspondente ao mês da data final
estabelecida para a entrega da proposta - janeiro/2014.
I =indice fina] - correspondente ao mês de aniver;,ário anual da
proposta.
V = valor Contratual dos serviços a serem reajustados

j

ISomente estarão ~lljeito!;. a reaju~tamento os preços expressos em
I real, uma vez que os valores indicados em outrds moedas terão
variação camhial automática.

A aplicação do reajuste se fará a partir do 13" mês após a data-limite
da apresentaçãn da proposta de preços, sendo que o seu valor
petcentu,d (calculado com a aplicação da fórmula acima) se
manterá fixo por "12 meses~ e as.~lm sucessivamente a cada 12:·
meses.

Folha nO 5.2
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As tarifas paTa'o Pessoal Local esTão eStabelecidas no Apêndice E.

L
6.2 (b)

6.2 (c)
As despesas reembolsáveis pagáveis
estabelecidas no Apêndice E~)

em moeda nacional estão



6.4 (a)

6.4 (c)

6.4 (e)

IAdiantamento

INão haverá adianmmen[O_

O eonlrnt.~ntc procc,;sarã o pag~eJllo das declarações de gastos do
Consultor no prn7.0 de 30 (trinla) dias scguintes ao recebimenlo das
mesml:1S e dos documentos comprobatórios.

Juros sobre Pagameoros Atrasados

No caso de atra.';() no pagamento, os preços serão atuali2.ados pelo
lPCA ou por outro índice que vier a substituí-lo. calculado "pro •
rata tempore" eorre a dara de vencimento e a do efetivo pagamento.

A aruali7.ação dos preços por atraso de pagamemo só será feita nos
casos em que ficar comprovada a responsabilidade da Contratante.

Os números d:ls conlas são:
pata pagamentos em moeda nacional:

COI3RAPE- BIU3: Ag~ncia: 1000 -Conta Correnle: 14146-0

L
6.4 (h)

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

o percentual de pagamento de eada empresa do consórcin é de 50%
(cinquenla por centn).

Sâo condições para O pagamento:

1) 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
Segurid"de SocialllNSS (art. 195,§ 3" da CF/88) e
relariva ao FGTS. Ex.(art. 29 da Lei 8.666193)

11) A apresentação de Prova de Regularidade Fiscal para'
com a Fazenda local para rodas 3_ Iicitanles, inclusive
pam as sem domicilio ou sede no Distrito Federal
(inleligênciado art. 173, da LODF).

Folha nO. 53
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8.2

III) A apresentação de prm'a de REGULARIDADE
TRABALHISTA (CNDT expedida pela JustiÇ3 do
Trnbalho), prevista pelo art. 29, V. da Lei 8.666193.
alterada neste ponlo pela Lei nO 12.440120n. I

----tS=-o""lu-ç-=ã""o-d""c-eo'"ntrnvérsias ---1
IFica eleito O foro da cidade de BrasíliaiDF. Brasil a fim de dirimir I
Iqualqoer dúvida surgida enlre o Contratante C O Consultol.n

----~ - f1

~ ,. . ,.', .



IV - AI'.:1\1HCES

Apê.nllice A - Descri~ão dos Serviços
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Apêndice B- Requisitos para a Apresentllçíi.o de Relatórios

DUTante a execução do Prograrrul, o Consultor. deverá apresentar 04 (quatro) diferemes
tipos de relalórios com periodicidades e objetos dislinlos.

1. Plano de TrabalJlO

Este relatório. a ser elaborado pelo Consultor, será entregue em 45dias depois do inicio
dos lrabalhos, COm a finalidade de orgallÍzar em Um único documento o planejamento e
O pr'dZO de execução das atividades a serem rciliizadas no âmbito do contrato. Será
apresenllldo em três vias de formalo 1\4, com impressão colorida, encadernado com
papel Iaminado e em meio digilal. A UGP deverá aprovm o modelo do relatório, com
definição do seu conteúdo.

2. Relatório de Andamento

Este relatório, a ser elabomdo pelo Consultor, sení entregue alé o quinto dia útil de cada
mês, com a finalidade de manter a UGP infOrmada a respei!o do andamento das diversas
fases da execuçiio dos serviços. des[acando os fatores de influência sobre o
desenvolvimento dos Serviços de Gerenciamento e as consequências que poder'do advir
no futuro, a fim de que sejam tomadas as medidas necessárias. Descreverá, punanlo, as
atividades do Consultor no período, acumulando as etapas ameriores, indkando
eventuais dificuldades surgidas.
Cabc ~ssaItar que o conteúdo do documento destacará o d~s~nvolvimellto das
atividades relacionando-as com aquilo que es1a\'a previsto, inicialmente, no Plano de
Trabalho desenvolvido espedficaIl1ente para o Programa. Scrá apresentado em três ,'ias
de formato A4, com impressão colorida, encadernado com papel laminado e em meio
digital. A UGP deverd aprovar o modelo do relatório, com definiçiio do seu conteúdo.

3. Relatório de Balanço Semestral

Estes relatórios, que deverdO ser encaminbados ao BlD, de responsabilidade da UGP e a
serem elaborados pelo Consultor. referentes à execução do ProjelO, deverão ser
preparados de acordo com as nonna.s que, a Tespeito, forem acordadas com o Banco e
deverão ser entregues dentro dos sessenta (60) dias seguintes ao término de cada
scmestre civil, ou em outro prazo a ser acordado com o Banco. Esses relatórios deverão
comer, pelo menos, o seguinte t.~njunlo de informações:

• Apresentação (ou lntroduçiio);
• Progresso semestml (por Componente e subcomponentes);
• Cumprimento de c1áu~ulas conlratuais;
• Avanços no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento;
• Análise. dos indicadores de produlo C resultado constantes do marco de

resultados;
• Resultados constantes dos relatórios de supervisão e das auditorias ambientais;
• Evolução dos pressupostos;
• Aquisiçóes de bens e serviços;
• Manutenção de obras finalizadas e equipamentos;
• Informação sobre execução financeiry

Folha nO. S 5~_-.,,--_
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• Plano de opemção para o próximo período semeslral, incluindo o plano de
opera",tO " manutenção. p~r:t bra, e equipamentos fUl.1Ociado, com os recurso:,
do empr timo;

• 5I1ees,0, ou problemas d~ gestãu, liçõe, "prendida, e medidas corretivas
adotado ';

• Mecani m de e'<ccução e orj!aniza",âo institudonal do projelO:
• Ações a seguir e outros assumas;
• Anexos.

Cumpre salientnr que O scgundo Relatório <l'c Balanço Semestral do ano será equivalente
a um Relatório Anual. c<lntendo na primeira parte o avanço no primeiro seme Te e na
""gund partr, novo>. avanÇO!' cio pro~ml1ill, fazendo ao linal. um "alanço d.) ano,
Ademili', ao final do l'rograma, o último Relatório de B:JJanço Semestral deverá
compreender wd<1 o periodo de execução do Programa, sendo equivalente a um
ReJat .rio Final...:ujo can .údo contempla um capitulo refereme ao primeiro meslTe do
ano corr~'Spondente, um segundo capítulo 'lIhre O egundo semestre du mesmu ann, um
terceiro capítulo sobre o ano inteiro e um quarto ~apitulo subre lodo O Programa A
UGP deverá apr(>var o modelo do relatório, com defini :ão do <;CO conteúdo.

4. Pareeere~ Evenluais

(); ~ventuais pareceres l'erào e1aboradus conforme demanda da UGP, sendu que.
quando necessário, será acionildo. ue. cnml!Jn1 acor<!u com a UGP, algum e~pccíatista

fora da equipe permanente do Consultor.
Entende·s " contudo. que o Con'ultor prestará llss~ria também para a elalJoroçáo de
outros relatórins que a UOP necessitar, dos quais deslacamos os descrítos abaixo:

i. Relat rios de o.,monSlr.lÇÕeS Financeiras
ESlcs relalório~, que deverão ~er eneaminhados aO 1:l1D, de respon,abiJidadu da UGI',
correspondem '" demonstrações financeiro' correspondentes à lolalidilde do Programa.
aO encerrament de cada exercicio econó 'co do Mutuário. e infonnação financeira
complementar relluiv"d ri CS~Õ.S dcmunstnl.\:ões. A~ demon~lrações financcit'us serão
apresemadas dentro dos 120 (c"nlo c vinle) dias seguintes ao encerramento de (:ada
exercício econômico do Mutuário, a paror d exercício em que se iniCIe a exrcução do
Projeto e dur..ntc o período assinaladu n'" Disposições Especiais do Conrrato de
I1mpréslimo.
Deverão ~r ap";s(:ntadQ,, com O p-arecer <.la empre... de audit ria contralada e deverão
r speilllr O contido no documento "Guias para a Elabol':lção de Dcmon trações
f'inancciras c Requisitos de AuditOria Independente" (AI'·300). A SDE deverá autorizar
~ firma nuditOl'a a fornecer ao mD a infonn:u;âo aw"ona! que este venha a solicitar,
relativa às demonstrações financelnb e aos relatórios de audit ria emitidos,
No que se refere à eompila~-jjo de dado, C rdalário de avalia,ão "C~ posl", a SOE (de
~C()rdo com as Oisposições Espedais do ntrato de Empré timo) di>poni"l1iará a"
BID, no final do segundo ano, cOlltado li partir da dala do último desembolso dn
finallciamento, os dado~, indicadores e pnnimelros referemes ao desempenho do
Programa, bem como tuda a correspondenTe documentação de base ne"""sári para a
futuro alizaçiio da:r1iação r u pcSl" sobre os resuJt~dos li ser realizada peln BID, se
eS[e julgar neces :íri~
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ii. Relacórios de Avaliação Intermediária e Final
A ,erem apresemados em datas acordadas com o BID, os Relatórios de Avaliação
rntermediária e Final devenlo incluir. pelo meno<:
(a) os. resultados da execução financcira por Componente;
(b) o cumprimcnto de melas dos produto~ e resulrndos, assim como os avancos dos
impactos esperados, em conformidade com o~ indicadores eestabelecidos na M~\riz de
Resultados do l'rogmma;
(c) o grau de cumprimento dos requisitos c especificações ambientais de obras, de
acordo com O estabelecido no Relatório de Avaliaçâo Ambiental (RAA) respectivo;
(d) O grau de cumprimento das tardas de operaÇ<~o e manulençâo das obras concluída;
(e) uma síntese de impactos socioambientais, incluindo os relatórios sobre a execução
do reassentamento de famílias (quando houver);
(f) O gmu de cumprimento do~ compromissos contratuais; e
(g) uma síntese dos resultados de todas as auditorias realizada.s durante a execução do
Programa até o correspondente momento.

iH. Pbmos Operativos Anuais
Este in~lrumerrto lem por firralidade apreserrtar ao Banco uma proposta do plano arrual
de execução do Programa. O POA será preparado peja OGP e consolida todas aS
atividades que serão desenvolvidas durante determinado período dc exccução, por
produto C COIlla com um cronograma fisico-firranceiro. O POA incluirá, no mínima, a"
seguintes informações: (i) estado de execução do Programa, discriminado por
companentes; (ü) o plano de aquisições de ohras, bens e serviços, assim como o plano
de aquisiçC)es de serviços de consultoria incluindo orçamento e projeções de
desembolsos; (iii) avanço no cumprimento das mClaS e resultados do l'Jograma; (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) prohlemas aprescntaclos; e (vi) soluções implemerrtadas.

iv. Plano de Aquisições
Este instrumento tem por finalidade apresenrar ao Banco o deralhe de todas as
aquisições e contratações que serão efetuadas aos 12 meses seguintes de execução do
Programa. O Plano de Aquisições o planejamento das elapas de lic.itações ou scle.ção de
consultores em conformidade com as óÓPoliticas para aquisições de bens e obras
financiadas pelo Banco" (G'\'-2349-9) e as "Políticas para a seleção e contratação de
consultorias financiadas pelo Banco" (GN-23SG-9). conforme °que esriver estabelecido
no Corrtralo de Empréstimo.
O primeiro Plano de Aquisições, elaborado ainda na f..se de preparação do Programa
deverá ser atualizado anualmente ou quando for nee<:sslírio, durante lodo O periodo de
execução do Programa. 1;oda reviMo do Plarro de Aquisições de·verá ser analisada C ter
a não objeção do Bance!

I
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Apêndice R - f.stimaliv:t de <:u~l.... em Moeda Nadonal

1. Tarifas mensais do Pessoal local (P~ss(}ul.chave e do oaL'" tipo)

M04C1.1:R$

VALOR TOTALCATEGORIA

PROFISSIONAl.

NOME INSUMOS 2 TARIFA
(Pesso:ll mAs) MENS~ 3

MO I. 11 Moedil: RJ

....'-:<111t=:-::-::-:-''~2,,-\ *-.:--:--;:.I'I +-----:"~',,~-+__{,:,Sj=-=:-f--,I.&I'·o~l":l.II~USy'
, tlJu4tdO~ ~OflatI'JJa_ 2',32 ~965~I.'1"0"

'1 )OIrtFr'f\~llJenll.f!J'llJoQiJút;o E~TI9ImS&tli(ot n,êT' ,'3Q,~.B4 !$:'r,19~,~

B A ÓlloO'W TecnlcC} Mmin!liI~.lllti~'Il 17,21 16.263..42?ti3 !j!)!),2'fl

L)~ Gunttlf 9pli 'I~ ," >::;:;. ~iletO ~'.sI.l=lliJflU :;:'lQ,~ ;" ::~': :':~87(llj ~14,1!RAJ,49

10 A "l\$lg"Ior 01l(! S13 N~ol M('o;I,;;. ._ 8, 18 10.l~_65 91,131$, 1!)

~ P&.lIOM:lllJvloGir.~t:: ·.-:;:;i:;b:~~t.il~ ~1S'J:I!I4tl':tII;to ,17,21, .. ..·:;:!3j):~~~.S4 " ····5t7,·$$.$0
12 Çwlo• .:o.a·M.ncl1!* Especia...ist:ilE'f'!lOreor~n" 17,2.7 3C.5:<6fl4 .$21.·~.S6

I~ ~A dNiWlIf -~·7 ;. ~nieo IJdrrinl:«Jlit~ ,,:~ 11:27 <' ,: ts.-'2f:i..:il .~ 1o't) •.lt

-:....:..;""':::::.::ú1::-::::.:.:.:.::~::_::;;::":.- F~~.::·=1n=-=e-::::.:I\A. 2,13 s"u:ro, rei

!VAI..OiR TOTAL DA ftEMuN!JtAçAo CE PE56OAJ. rr~n.&rirp..r. o
~J;1no PR·L Ri'tüIM" P,.c,Mf'

1415)1.28

2. Despt$"' reembolsávcis:

J~ 000.00

56. HlO.OO

lM64.00

16 4t>& 00

. S~
1.5OC.OO

......
.' """'Pleço
:unliB'i' (R$)
.. ' .>:-:

·:i~O.OQ

::\43.00

666.00

24.00

144.00

·.4&,00

2400

. ,~,'~~-.V.ldedo,.
.:~r:.

Dooeri~~!i .
. '.' : :'~"'. , .\'. ;.

OânH

P....gl!ri~M·tr~ ....
P~Daf41~io e reçroduçll;-,de_rdat6r~ I!

prodOlOS

~O<lo~~~5QlbótM.
..........,.,"!'--....~.I' .

2

3

It~m
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A~ndiee F - Obrigações do Contratante

f-Ias serviços, instalaÇÔes e bem; a scrcm poslos à disposieão do
Consultor pelo Contratante

Os serviços da equipe de Apoio ao Gerenciamento da UGI' serão desenvolvidos nas
instalações da Unidade dc. Gerenciamento do Programa e nos locais de implantação do
Projeto, As instalações se encontram no Dislrilo FederaL

Haverã uma sala reservada na Sccrewria de De~nvoJvimento Econômico (SDE)
destinada aos trabalhos de execução do Programa pelos funcionários alocados na UGP,
Da mesma maneira, na UOS e UOL.

Para vi ,iras técnicas, reuniões fora das instalaçóes da UOP ou outras atividades que
demandem deslocamentos, a Consultora Contratada poderá fazcr uso dos carros oficiais
do GDF, easo as refetidas atividades tenham participação de servidores da SDE ou dos
órgMs eoexccutores (UOS e UOLs).

f-" O pessoal profissional e de apoio de contraoartida que o Contratante
deverá colocar à disposição do Cons)!ltor.

A coordenação geral do Programa será executada pela Unidade de Gerenciamento do
Procidades (UGI'), cri~da como unidade orgânica da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico (SOE), por meio do Decreto nQ 34,619 de 30 de agosto de
2013 e diretamente vinculada aO Gabinete do Secretlírio de Desenvolvimento
Econômico,

Devido â natureza e comp.lexidade das ativi.dades que serão desenvolvidas, a estrutura
organizacional da UGP é composta por uma C.'oordenadoria Executiva a cargo de um
Coordenador diretamente subordinado ao Secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico, e quatro (04) Diretorias que responderão direramenle ao Coordenador.

Estas comprec ndem a:

• Diretoria de Desenvolvimento.Ecunômico e !nstilucional:

• Diretoria de Atracão de Investimentos:

• Diretoria de Projetos, Obras c Meio Ambiente; e

• Diretoria de Planejamcnto, Adminislrativa e Contábil·Financeira.

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

• Apoio ao Gerenciamento:

• Comissão de Lidt' es eR ecífica ara as A uisi ões do Pro rama
p

. Fotha n°' 5'3

: Processo no3=JOOCü.1oS(020(G
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A UOP será o cio entre as diversas Secretarias de Estado e órgãos participantes do
Programa, denominados Unidade de Gerência Setorial UOS (Secretaria de Obras 
SOl e Unidades de Gerência Locais - UOL (NOVACAP, SEDHAB, CEB e CAESB).

As equipes da UGP, UOS c UOL serão mmpost,lS por pessoal do quadro do Governo
do Distrito Federal (GOl') e do Apoio ao Gerenciamento. A equipe da UGr ficará
lotada na sede da Secretaria de Oesenvolvimento Econômico, a UOS na Secretaria de
Obras e as UOh em suas respectivas instituiçôes, CAUSB, NOVACAP, CEB e
SEDHAB.

~~(~;Ji'i(f.~~~·~vnnenro
-..: Ff:Pti~tnit:l).~.... '

, . :.: ..:-.•. ~",'--'
{omt~...iil:: cr-e:>.1C!lnçl1es

- '.;:.,:' '

, Ç();)~a~;~~~~'~ . ':
.. ~.~.;::;: '" ..•.

, ' .... ,- '. ... '.... .....
l~;.tli}J <tO \-;Iq~:. (l.lfI'\(:m.),.

,:.,' "': ....

. . ._.. -. - _--_._---_ _.•..._,. '

~1Jt1;.i·(d~ .~.. w:~~c.;r.: :.
Oh~a5_~~i~:...iiJiJ,té'.:~ .. .- .. ,

~ln.I).3'je õ:: f'X:-"el'C;'1 "Ft("-lI." '

U(ó - Sect!;'i ", I.l dI' 0[:, .',

IIt"ddO,; iJl~ Ge,PI;'-.,l l.}( li .

~~\11

..........--.... --.•......-,- -·1

..................'-'. -" .
N\)'JA: ~\P

o". • ~ , '.... .,.. ;::..-

:../.[.<:;:0

,...- o , ~....... ('<t>"'-"~ •• N~~·
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Apêndice II - l)cdanlçio de Conhecimento

Declaro, para os devidos fins, eslar tulalmcnlc cieme das seguintes nmmas: I) Lei nO

8.666/9.' artigo 27, V e ConstÍluiçâo Fcdcr:11 artigo ?'. XXXlH, que Imta da proibição

do Imb.llho ooturno, perigoso OU in'<alubrc a menores de 11:' (de7.oilo) ou qualquer

trabalho a menores de 16 (dezesseis) 'inos. salvo na condição de 'Iprcndi" a parlir dos 14

(quator.<e) allUs. IJ) Decreto·DF na 32.751/2011, que dispõe snbre a veã<lção do

Nepolismo 110 limhito da Adminislmç5<> p(,blkll Direla e indireta do P'lder executivo du

DistrilO Federal. 111) declaro conhcdmellto no tocante à vedaç5<> 11,; participação da,

pessoas jurídíclls SUSJl"nsas temporariamente de participar em licie '0 e· impedidas de

centramr (3rt. 1l7, 1\ c/c art. 6", X1l. da Lei 8.666/93 e as declaradas inidôneas par.!

Iícilar e comm13r com a Adminislraçio Pública de todos os enle< da Federaçàu

(AdmioíSlraçlill Direta e Indireta de qu~ísquerPode"",,) (arr. !l7. IV c/r;; art. W, xm.
da lei n] 8.66MJ3), bem como quantn a veda~áo da participaçâo Ila licitação de pessoa

jurídica Impedida de lícitar e cnntratar com li União, os F.~tad()~, o Distrito rederal e/ou

MUllicípio~, de que lrtl'" o tirt. 7' da I.ei 10.52U/2002 (Lei du Pregão).

COBRAI'E Cia Brasileirll, e Pr~jetos c F:mpre"lIdímenlos
Rel're'>t'nlante

e

46

Folha nO. __Gi _
Processo nO ?:t.9JXifL~OS(2016
RU,,,,C?p,,;.o:)f:iJ)b;;'-J.-- --- .
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nmm~· '~~ilmm'~".•'. • • y . • ~-..J.I0 • _ .~~__ ~ . ....,;0.:«< '\.....",...
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SECRE1'AIUA DE FS[ADQ DE OJ' 'Fr;VOLVIMliN1U ECONÔMICO
I' TIlATO DO CONTR.'\TO DE PRESTAÇÃU UI:. ~t:I{Vlt.:OS ~nHi21ll4iSnE

Fr"'-~"",\ n" .liO.OOO.21i9,201.1 DA:> P"'I{TU:i: llISTRITI:J FEDER.>,I;" SECREfARIA
DE ESTAIJO DE DESENVOLVIMENTO E ONÓMICO X COIjI{AI'~: Cia l;r;)5if.i..
OC Projetos c Empreendimento e 1"t)l'Ot.:AR'f - Topogr~fia Engenbaria c
AerolewU"1tnmenlÓS SiS LTDA. DO OBJETO: Prestação de serviço1i de oinsuUoria que
P()~::Jl Ilfçrr,X:t;f Mpoiô oom aS5oCssoria dlret:l no,; illll.}g:rnnl,r;lló ,1 .. Uni\lu~l~ de ()çrcnciamcnto
do Pm&,'H'l'I.;l (UGP) na gestão do J)!<OCII)/\tJES. Cll\,()I'o'CI1c10 li" 'iÍr(!(I') de gc~tâo públk.J,
or~n1~j\10. d<lbord.çlo de projC1fls. arqui[~rlllJ. urbnllbmu c engenharia. 1)0
PROCEDlMENrO: Seleção Ba~eada lia Qtl,dil,),ll,k; c CLl~to (SBOC), (i:ndo em. visl.... 'l
O~ ·2350~9 do Hanco Il1.tefameriçarm ,]e De~nvcJlvlmenm Mil) e o:indade Acordu c:~Jm u
§ 5", d" "'1ig" 42, d. Lei n" 8.666193. VALDR no C"UI\TIlATI:J: Ri 6.872.765,84 (SOl"

mHlwe:.'). i)ltlJl'Cotos e setenm e düi"" rol! ~&4'C1:ntu::. c ~!l!ICnt.1 e cinco r~ais e oitent.t e
qu."" ",o."",,). DA DOTAÇÃO OIlÇ,\MI:NI',\IlIA: Uoid ,de O,,;omcntária: 201O!.
1'1.... de Eropcnho: 2014:-1EOO33S. do 2.VII\.i2i1l4 lO' ,.tI,lT Ue RS 286.365.24 (duz"".".
oiu~ntl- c Sl;::is miL trcn.-n1O!> e ses.~la t '-Im» real c vinte c quatro am"\=05j. na
~):ldJlid.sc Oh:JbI!. St'b o Prosrama de Ttal'liIlho 226616201502.IOOOJ. ronte de Re:rorso:
1.\6008662. Natureza da De~: 339035. <m nome: d11'opo.:;1n Topografia Engenblna

.c Acrvlc""3ntl!.mcnIos SoiS LIDA c Nota. di- l::mpe.ntk"'l 2u!4~EOn3J9, (te 23/10/2014. 00

\-alnr de R$ 2S~i365.24 (d..u.1..en~ e uílcllia C M::is mil, tru.tntl'$ e ~s.'<fl,1tf:l I; l;inro rc;us <:
\'illl' J: Quanv centnms). U4f mollalidJdt Cilnb.ll, !ioOO o Pn'grama de Trab~lho

226ólh2H750Z1000J. Fonte de RccUJY't: I1f,IK_Sófll. I\aturc;ta da Despe!;;}: :.l19U15, trn
ItMrl<: dl1 COBRAPE Cia Brasileira <le Pru,jCl~lS t Empreend!mento . nA VIGÊNCIA o
Cm'llfatrl tcr~ vigência de 21) (\'illle C ~lli mI.:MtS) ti rol~W.f de flua a."iSlnlilura. sendo que o
l)rlJzo partl a execução dos Strviços é de 14 ("'inle e qualro meses). DA'I'" DE
ASSINATlJ RA: 3111/2014. SIGNATAIHOS: P.lo JlISTRlTO FEDERAL: IIF.RMAl'lO
C,oNl.;AI.,VES DE SOUZA CARVALHQ, li" qu.lida~' de SeoreLl.io "" E.,.do. Feias

'OriTRATADAS: SERGEI AUGUSTO MONTEIRO rORTl2S, em nome da
('OBRAPE Cil Brasileira de Projetos c timptRlllJiml:nto c CLÃUDIÚ MÁRCIO
QUEIROZ. em nome d:a TOPOCAR't 'rVlllO~lfiJ éngcnb:!.rU e Aero!ê"'>'aOlamcntu:> S./S
LTOA.

{

JOSENICE ,"NTONIU OF SOUlA BELÉM
~hsemtân. de Adl1lif1lfSlrAÇlRl üctl! • Sumõlí[Uta

Folha [l" f>3
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t'Kun.UtN n. Ao tMI'U(:NAI.:ÁO:.>o CO:'llTltlUlJ;~n::(,,(lNTR./\ () L .., ~ç.~ 1;1t':NTO no
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WILSON JOSE DE; J'.\l".'lA

COORDENAÇÁO DE ATENDIMENTO NJ CONTRIBUINTE
AGiNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE CEILÂNDIA
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n..\ RFC·FJTo\. nA ~F.CRET... R'A D1; E.nAOO DE fAZJ:."'UADO DlSI:-UTO FEDER......L,

lDl,x :11' \·~odii~~ Ml A.:;l~O 9. jl'l;is:l 11...tlÜ::II1)"'::>«'«:0 I' 11~'~5.""'~.l>I::.C:u..Il~

('" \N('EI ='oD·\\.I[Q C.-.doitroFi~l cI.l OiiCrilOft&~ ll-iUt'...' ~~."lio;~.I!m.<;l>IImbllmr:"

• ,.jx"rli'I~~""d-"s?c1;> I'"'~r"'l>\l fte illfo"nlt\tU~'SILaiJ fLlw, COl&::lI( ..\ll::MOJt'\.NOO
"'·'20 U ~ OIQ·'l( U ASNr,~lJRF.;"'SF.F,i.! M k "\(W".\bco> ,i..~ ;:otll.t. \J ':Illl«.llun.lllll «õI.

Jc.~It:ltdo Il:....!..utri eerl"" ~w da F'.lb1Íc~"'di< pr:<li'Trtl! r.i,ul, çr,nr. "=O\f'F..ll.,\li\Q
'iOCtAL {l~(''JlYJl~.I(Jl;1..7 A.,-o\ÚIÚ C:~!;.\l.o\Ctiltl.<\rs ..D.\EPr:0769RiQ:!i,)iU.91\ J\JR
·(,O\It.RCIO ·\l~C""_;:')l5-1'A ~GROJ'E:CUAJU"'I:.J..lU:u.~lIl 0ImFfl'1\oC,1(l :I<l!I...:&unniMn
~ t'~ W rn:~"" w!S019 dI) R~III;:"enb;> do:! !r:\'f~. li~m (Ioj e~!illlbtü(ll,S'cU~ j ...hll:IoO~.h)j

Ilrmb'llLo:,~ I\.: I;';1n"'1Cll'r":'T 'nn~ ';-R~O\ e ",I'H1~(!:! ;11 :\dl3l:.R;,;Uh;lo:l do Ut,lIihl ~·.'<h:rJI ~ <Xt1:l

;ndJL'Ji~:i,~ (,r..ul~~t!llIl!T~t~1 rn!~KI.:I~ oItl ~II liÍ~~"II' d~ ,~(di:~.

C·\Rr,<)~ Fn:.:II.RDO \f,\D1.1:LSlR,\SOUTO
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