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A - DISPOSIÇÕES GERAIS

 

1. DEFINIÇÕES

1.1 Neste Contrato, os termos a seguir listados têm seus significados assim definidos:

(a) “Banco" - é o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

(b) “Contratado" - é o Concorrente vencedor da licitação a quem foi adjudicado o objeto do Contrato para
a execução dos Serviços.

(c) “Contrato" - é o Termo de Contrato assinado pelo Contratante e pelo Contratado, compreendendo
todos os documentos e anexos a ele incorporados por referência, para contemplar os direitos e
obrigações referentes à execução dos Serviços, inclusive os prazos de entrega.

(d) “Contratante" - é o Contratante signatário do Contrato na qualidade de Contratante, qualificado no
Termo de Contrato.

(e) A Data Prevista para a Conclusão dos Serviços é a data em que se espera que o Contratado deva
concluir os Serviços. A referida data consta dos Dados do Contrato podendo ser alterada, exclusivamente,
a critério do Contratante, mediante no�ficação de prorrogação de prazo.

(f) “Local de Execução” - é o local indicado nos Dados do Contrato, onde deverão ser executados os
Serviços.

(g) “Período de Correção de Defeitos” - é o período após a Data de Conclusão, estabelecido nos Dados do
Contrato, durante o qual o Contratante ainda poderá no�ficar a existência de defeitos a serem corrigidos
pelo Contratado.

(h) “Preço do Contrato” - é o montante a ser pago ao Contratado, nas condições acordadas no Contrato,
pela completa e apropriada execução de suas obrigações contratuais.

(i) “Serviços” - são os serviços a serem executados pelo Contratado, definidos nos Dados do Contrato,
Seção 8 e nas Especificações Técnicas, Seção 6.

(j) “Termo de Recebimento dos Serviços” – é cer�ficado emi�do pelo Contratante atestando a execução
dos Serviços pelo Contratado em caráter Parcial ou Defini�vo.

 

2. IDIOMA E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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2.1 O idioma é o Português e a Legislação Aplicável é a brasileira.

 

3. NOTIFICAÇÕES

3.1 Qualquer no�ficação ou comunicação emi�da por uma das partes à outra, a respeito do Contrato,
deverá ser enviada por fac-símile ou correio eletrônico e posteriormente confirmada por carta, ao
endereço especificado para tal propósito nos Dados do Contrato.

3.2 A no�ficação produzirá seus efeitos no momento de sua entrega, ou na data nela es�pulada, valendo
a que ocorrer por úl�mo.

 

4. REPRESENTANTES AUTORIZADOS

4.1 Os representantes autorizados do Contratante e do Contratado estão indicados nos Dados do
Contrato.

 

5. LOCAL DE EXECUÇÃO

5.1 Os Serviços serão executados no(s) local (is) indicado(s) nos Dados do Contrato.

 

6. PAÍS DE ORIGEM

6.1 Todos os Serviços fornecidos ou executados em virtude do Contrato deverão ser originários de países
elegíveis do BID.

6.2 A origem dos Serviços é dis�nta da nacionalidade do Contratado.

6.3 Estas disposições polí�cas tornam necessário estabelecer critérios para determinar: a nacionalidade
das empresas e pessoas �sicas elegíveis para apresentar propostas ou par�cipar em contratos
financiados pelo Banco; e o país de origem dos serviços. Para essa determinação, são u�lizados os
seguintes critérios:

(a) Uma pessoa �sica tem a nacionalidade de um país membro do Banco se sa�sfaz um dos seguintes
requisitos:

(i) é cidadã de um país membro; ou

(ii) estabeleceu seu domicílio em um país membro como residente de boa fé e está legalmente
autorizada a trabalhar nesse país.

(b) Uma empresa tem a nacionalidade de um país membro se sa�sfaz os dois seguintes requisitos:

(i) está legalmente cons�tuída ou incorporada conforme as leis de um país membro do Banco; e

(ii) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa é de propriedade de pessoas �sicas ou
firmas de países membros do Banco.

6.4 Todos os membros de um consórcio e todos os Subcontratados devem cumprir os requisitos acima
estabelecidos.

 

7. NORMAS

7.1 Os Serviços executados em razão deste Contrato deverão estar de acordo com as Especificações
Técnicas – Seção 6 e, quando nenhum padrão aplicável for mencionado, deverão adequar-se à norma
oficial mais recente emi�da pela ins�tuição responsável do país de origem dos mesmos.

 

8. IMPOSTOS E TAXAS
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8.1 O Contratado será totalmente responsável por todos os impostos, tributos, licenças e outros encargos
devidos em decorrência da Legislação Aplicável, estando os mesmos considerados como incluídos no
Preço do Contrato.

8.2 Se, após a assinatura deste Contrato, houver qualquer mudança na lei aplicável em relação aos
impostos e encargos que aumentarem ou reduzirem os gastos incorridos pelo Contratado na prestação
dos Serviços, então os montantes pagáveis ao Contratado nos termos deste Contrato serão aumentados
ou diminuídos segundo corresponda por acordo entre as Partes, e se efetuarão os correspondentes
ajustes do montante es�pulado do Preço do Contrato.

 

B - INÍCIO, CONCLUSÃO, MODIFICAÇÃO E ADITAMENTOS DO CONTRATO

 

9. ENTRADA EM VIGOR E PRAZO DO CONTRATO

9.1 Este Contrato entra em vigor na data de assinatura.

9.2 O prazo contratual está estabelecido nos Dados do Contrato.

 

10. INÍCIO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

10.1 O Contratado começará a prestar os Serviços a par�r da data de recebimento da Ordem de Serviço
pela Contratada.

10.2 Os Serviços deverão estar concluídos no prazo estabelecido nos Dados do Contrato.

 

11. PROGRAMA DE TRABALHO

11.1 Antes do início dos Serviços, o Contratado deverá submeter ao Contratante para aprovação um
Programa de Trabalho atualizado mostrando os métodos gerais, arranjos, ordenamento e prazos para
todas as a�vidades.

11.2 Os Serviços serão executados conforme esse Plano de Trabalho aprovado.

 

12. ORDENS DE MODIFICAÇÃO

12.1 O Contratante poderá, a qualquer tempo, mediante ordem por escrito dirigida ao Contratado e de
acordo com a Cláusula 3 das CGC, efetuar modificações dentro do escopo geral do Contrato em um ou
mais dos seguintes itens:

(a) desenhos, projetos ou especificações;

(c) local de execução; ou

(d) serviços a serem executados pelo Contratado.

12.2 Caso alguma das modificações comprovadamente venha a provocar aumento ou diminuição no
custo ou no tempo de execução, será feito um ajuste equita�vo no Preço do Contrato ou no prazo de
execução, ou em ambos, aditando-se o Contrato adequadamente.

12.3 Qualquer reclamação do Contratado referente a ajustes decorrentes de ordens de modificação
expedidas nos termos desta cláusula deverá ser feita, antecipadamente, dentro do prazo indicado nos
Dados do Contrato, contado da data do recebimento da ordem de modificação.

 

13. ADITAMENTOS CONTRATUAIS

13.1 Ressalvado o disposto na Cláusula 12 das Condições Gerais do Contrato (CGC), nenhuma variação ou
modificação dos termos do Contrato será feita, a não ser por meio de aditamento contratual celebrado
entre as partes.
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C - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

 

14. PADRÃO DE DESEMPENHO

14.1 O Contratado prestará os Serviços e cumprirá suas obrigações nos termos do presente Contrato com
a devida diligência, eficiência e economia, de acordo com normas e prá�cas profissionais geralmente
aceitas; observará prá�cas de administração prudentes e empregará tecnologia apropriada e
equipamentos, maquinaria, materiais e métodos eficazes e seguros. O Contratado atuará sempre como
assessor leal do Contratante em todos os assuntos relacionados com este Contrato ou com os Serviços, e
sempre deverá proteger e defender os interesses legí�mos do Contratante em todas suas negociações
com terceiros.

14.2 Serão atribuições e obrigações ambientais específicas do Contratado para a execução dos Serviços:

(a) respeitar e implantar as medidas preven�vas, mi�gadoras e compensatórias, bem como as de
proteção ambiental e ainda, as ações voltadas para o monitoramento da qualidade ambiental;

(b) cumprir fielmente as diretrizes norma�vas estabelecidas pela Polí�ca Nacional de Meio Ambiente e
Polí�ca de Meio Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas do BID (OP-703) e o que ins�tui a legislação
ambiental em vigor nas esferas federal, estadual e municipal.

 

15. USO DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS E INFORMAÇÕES

15.1 O Contratado não poderá, sem prévio e expresso consen�mento do Contratante, dar informações
sobre o conteúdo do Contrato, ou qualquer provisão, especificação, norma, esquema, desenho, padrão,
amostra ou informação fornecida pelo Contratante ou por quem o represente, a qualquer outra pessoa
que não esteja vinculada à execução do Contrato.

15.2 O Contratado não poderá, sem prévio e expresso consen�mento do Contratante, u�lizar documento
ou informação mencionada na Subcláusula 15.1 das CGC, exceto para fins de execução do Contrato.

15.3 Todos os documentos referidos na Subcláusula 15.1 das CGC, exceto o próprio Contrato, são de
propriedade do Contratante e deverão ser-lhe res�tuídos pelo Contratado, com todas as cópias, quando
do término da execução do Contrato, se assim for solicitado.

15.4 O Contratado deverá permi�r ao Banco, caso seja solicitado, que inspecione seus registros contábeis
com relação à execução do contrato, bem como permi�r a auditagem por auditores designados pelo
Banco.

 

16. DIREITOS DE PATENTE

16.1 O Contratado se responsabilizará por toda e qualquer reclamação de terceiros por infração a direitos
rela�vos a patentes, marcas registradas ou desenhos industriais com respeito ao uso dos Serviços
executados.

 

17. SUB-ROGAÇÃO

17.1 O Contratado não poderá transferir para outrem total ou parcialmente suas obrigações contratuais
salvo mediante consen�mento prévio e expresso do Contratante.

 

18. SUBCONTRATOS

18.1 O Contratado deverá no�ficar, por escrito, o Contratante a respeito de todos os subcontratos por ele
firmados, caso não tenham sido especificados em sua proposta. Tais subcontratações, mencionadas ou
não na proposta, não eximirão o Contratado de quaisquer obrigações ou responsabilidades contratuais.



05/11/2021 17:25 SEI/GDF - 32929243 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38672393&infra_siste… 7/31

18.2. Não será admi�da a subcontratação com empresas que tenham apresentado propostas na licitação
de que decorre este Contrato.

18.3 Os subcontratos deverão atender integralmente ao es�pulado nas Cláusulas 6 e 7 das CGC.

 

19. PESSOAL DO CONTRATADO

19.1 O Contratado contratará e fornecerá pessoal com o nível de competência e experiência necessárias
para prestar os Serviços.

19.2 Salvo se o Contratante acordar o contrário, não se efetuará mudanças na composição do pessoal. 
Se, por qualquer mo�vo fora do controle do Contratado, for necessário subs�tuir algum integrante do
pessoal, o Contratado o subs�tuirá por outra pessoa com qualificações iguais ou superiores às da pessoa
subs�tuída.

19.3 Se o Contratante:

(a) descobrir que qualquer integrante do pessoal cometeu um ato grave inaceitável ou foi acusado de
haver come�do um crime, ou

(b) tem mo�vos razoáveis para estar insa�sfeito com o desempenho de qualquer integrante do pessoal, o
Contratado, a pedido por escrito do Contratante expressando os mo�vos para isso, deverá subs�tuí-lo
por outra pessoa cujas qualificações e experiência sejam aceitáveis para o Contratante.

19.4 O Contratado cobrirá todos os custos incidentais originados pela remoção e/ou subs�tuição de
pessoal.

 

20. RELATÓRIOS E PRODUTOS A SEREM APRESENTADOS

20.1 O Contratado apresentará ao Contratante os relatórios e os produtos que se especificam nos Dados
do Contrato, na forma, quan�dade e prazo ali estabelecidos.

20.2 Os relatórios finais deverão ser apresentados em meio digital, além das cópias impressas indicadas
nos Dados do Contrato.

 

21. DOCUMENTOS ELABORADOS PELO CONTRATADO E DE PROPRIEDADE DO CONTRATANTE

21.1 Todos os planos, desenhos, especificações, projetos, relatórios, outros documentos e programas de
computação preparados pelo Contratado para o Contratante nos termos deste Contrato passarão a ser de
propriedade do Contratante, e o Contratado entregará ao Contratante estes documentos juntamente
com um inventário pormenorizado, a mais tardar na data do vencimento do Contrato.

21.2 O Contratado poderá conservar uma cópia destes documentos e dos programas de computação e
u�lizar estes programas para seu próprio uso com a aprovação prévia do Contratante.

21.3 Se for necessário ou apropriado estabelecer acordos de licenças entre o Contratado e terceiros para
desenvolver qualquer desses programas de computação, o Contratado deverá obter do Contratante
previamente e por escrito aprovação destes acordos, e o Contratante, a seu critério, terá direito de exigir
reembolso dos gastos relacionados com o desenvolvimento do(s) programa(s) em questão.

21.4 Qualquer restrição acerca do futuro uso destes documentos e programas de computação, se houver,
será indicada nos Dados do Contrato.

 

22. ATIVIDADES DO CONTRATADO QUE REQUEREM A APROVAÇÃO PRÉVIA DO CONTRATANTE

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

(a) firmar um subcontrato para a execução de qualquer parte dos Serviços;
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(b) alterar o Programa de Trabalho; e

(c) qualquer outra ação que possa estar es�pulada nos Dados do Contrato.

 

23. SEGURO

23.1 O seguro não é obrigatório, mas toda a responsabilidade fica por conta do Contratado até a
execução total dos Serviços no Local de Execução.

 

D - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

24. SERVIÇOS, INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS E INSTALAÇÕES

24.1 O Contratante colocará à disposição do Contratado:

(a) os serviços e instalações, indicados nos Dados do Contrato; e

(b) informações disponíveis, indicadas nos Dados do Contrato.

 

E - CONTROLE DE QUALIDADE

 

25. INSPEÇÕES E TESTES

25.1 O Contratante, ou seu representante, poderá inspecionar e/ou testar os Serviços executados para
confirmar se eles atendem aos requisitos do Contrato. Os Dados do Contrato e as Especificações Técnicas
es�pulam quais inspeções e testes serão exigidos pelo Contratante.  O Contratante deverá informar o
Contratado, por escrito, a iden�dade dos agentes ou representantes designados para tais inspeções ou
testes.

25.2 As inspeções e testes deverão ser realizados no Local de Execução conforme designado nas
Especificações Técnicas – Seção 6.

25.3 Quando algum Serviço apresentar falhas, detectadas na inspeção ou teste, o Contratante poderá
rejeitá-lo e ao Contratado caberá executá-lo novamente ou efetuar as alterações necessárias para
atender aos requisitos da especificação, sem custo adicional para o Contratante.

 

26. IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS

26.1 Os métodos e as modalidades de inspeção da execução dos Serviços pelo Contratante estão
indicados nas Especificações Técnicas.  O Contratante deverá checar a performance do Contratado e
no�ficá-lo sobre defeitos encontrados.  Tal inspeção não afetará as responsabilidades do Contratado.  O
Contratante poderá instruir o Contratado na procura de um defeito e a descobrir e testar qualquer
Serviço que o Contratante considere estar com defeito.  O Período de Correção de Defeitos está
especificado nos Dados do Contrato.

 

27. CORREÇÃO DE DEFEITOS E MULTA POR FALHA NA EXECUÇÃO

27.1 O Contratante comunicará ao Contratado sobre quaisquer defeitos antes do encerramento do
Contrato.  O Período de Correção de Defeitos será estendido tanto quanto for necessário para que os
defeitos sejam corrigidos.

27.2 Toda vez que uma comunicação sobre defeito for dada, o Contratado deverá corrigir o defeito
no�ficado dentro do prazo estabelecido na referida comunicação.

27.3 Se o Contratado não corrigir o defeito dentro do prazo especificado pelo Contratante, o mesmo
pagará uma multa por falha na execução, conforme estabelecido nos Dados do Contrato.
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28. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

28.1 O Contratado solicitará e obterá do Contratante a emissão de Termo de Recebimento dos Serviços
quando comprovado o término dos Serviços.

28.2 Resolvidas todas as “não conformidades” descritas no Termo de Recebimento Provisório, o
Contratante terá o prazo de 10 (dez) dias após a comunicação do Contratado para a emissão do Termo de
Recebimento Defini�vo.

 

F - PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

 

29. PAGAMENTO

29.1 Os pagamentos serão feitos de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro constante dos Dados do
Contrato.

29.2 As notas fiscais e as respec�vas faturas dos Serviços do Contratado estabelecido no Brasil serão
expressas em Real.

29.3 As solicitações do Contratado ao Contratante para pagamento deverão ser feitas por escrito,
acompanhadas de faturas que descrevam, de forma apropriada, os Serviços executados, sem prejuízo do
cumprimento das demais obrigações es�puladas no Contrato.

29.4 O Contratado deverá, para os fins de pagamento, entregar ao Contratante os seguintes documentos:

(a) Nota fiscal / fatura contendo a descrição dos Serviços, quan�dades, preços unitários e valor total;

(b) Cer�ficado de Garan�a do Contratado; e

(c) Cer�ficado de Origem, quando aplicável.

29.5 Os pagamentos deverão ser efetuados dentro do prazo estabelecido nos Dados do Contrato.

29.6 Caso o Contratante deixe de pagar ao Contratado dentro do prazo estabelecido nos Dados do
Contrato, incidirão juros sobre os valores em atraso.  Os juros serão calculados a par�r da data em que o
pagamento deveria ter sido efetuado até a data do efe�vo pagamento.

29.7 O cálculo será feito u�lizando-se o índice definido nos Dados do Contrato, aplicando-se a seguinte
fórmula:

                                                           V x (Ip - Iv)

                                               AF = ------------------, onde

                                                                  Iv

AF = valor do ajuste financeiro;

V = valor do principal (nota fiscal/fatura) na data do vencimento;

Ip = Índice do dia do pagamento; e

Iv = Índice do dia do vencimento.

 

30. REAJUSTAMENTO

30.1 Os preços cobrados pelo Contratado para os Serviços executados de acordo com as condições
estabelecidas no Contrato não poderão ser diferentes daqueles cotados em sua proposta.  Excetuam-se
os casos de reajustamento conforme Subcláusula 30.2 abaixo, ou decorrente de prorrogação do prazo de
validade da proposta em virtude de solicitação feita, à época, pelo Contratante.

30.2 Os preços do contrato deverão ser os vigentes na data limite da apresentação das Propostas e não
serão passíveis de reajustamento durante l (um) ano a par�r daquela data. Subsequentemente, os preços
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permanecerão fixos e somente serão reajustáveis com base na seguinte fórmula, ficando fixos durante o
ano seguinte:

 

 

No cálculo dos reajustes se u�lizará a seguinte fórmula: 

, onde:

 

R = Valor do reajuste procurado;

I0 = índice inicial de mão de obra especializada, correspondente ao mês estabelecido para a entrega da
proposta;

I = = índice inicial de mão de obra especializada, correspondente ao mês de aniversário anual da
proposta; e

V = valor contratual dos serviços a serem reajustados

 

30.3 Salvo disposto de modo diferente nos Dados do Contrato os índices a serem considerados no
reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas mensalmente na revista Conjuntura Econômica,
editada pela Fundação Getúlio Vargas, coluna 13 – mão de obra especializada.

30.4 Nenhum reajustamento de preço será permi�do além das datas contratuais de execução, exceto se
for especificamente previsto em aditamento contratual. Não será admi�do reajustamento de preço por
períodos de atraso imputável ao Contratado, sem prejuízo das indenizações e multas contratuais devidas
ao Contratante, conforme previsto na Cláusula 34 das CGC.

 

G - GARANTIAS

 

31. GARANTIA DE EXECUÇÃO

31.1 Se assim for es�pulado nos DDC, o Contratado deverá, dentro de vinte e oito (28) dias, após a Carta
de Aceitação, fornecer a Garan�a de Execução do Contrato no valor estabelecido nos DDC.

31.2 O montante da Garan�a de Execução do Contrato será devido ao Contratante como indenização por
perdas decorrentes do descumprimento pelo Contratado das suas obrigações nos termos do Contrato.

31.3 Conforme estabelecido nos DDC, a Garan�a de Execução do Contrato, se for exigida, deverá estar
denominada na(s) mesma(s) moeda(s) do Contrato, ou em uma moeda de livremente conversível
aceitável ao Contratante, e apresentada no formato es�pulado pelo Contratante nos DDC, ou em outro
formato aceitável ao.

31.4 A Garan�a de Execução do Contrato será liberada pelo Contratante e devolvida ao Contratado no
mais tardar vinte e oito (28) dias contados a par�r da data de Cumprimento das obrigações do
Fornecedor nos termos do Contrato, incluindo qualquer obrigação rela�va às garan�as, a menos que
es�pulado de forma diversa nos DDC.

 

32. GARANTIA DOS SERVIÇOS

32.1 O Contratado garante que:

(a) os materiais u�lizados para a execução dos Serviços são novos, sem uso, de modelos mais recentes ou
atuais; e
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(b) os Serviços ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto, material ou mão de obra
u�lizados ou decorrente de ato ou omissão do Contratado que possam surgir pelo uso normal dos
mesmos, nas condições existentes no Brasil.

32.2 Essa Garan�a permanecerá válida por, no mínimo no prazo indicado nos Dados do Contrato após a
data da emissão do Termo de Recebimento Final dos Serviços.

32.3. O Contratante no�ficará prontamente ao Contratado, por escrito, quaisquer reclamações surgidas
no período de garan�a.

32.4 Ao receber tal no�ficação, o Contratado deverá subs�tuir com presteza, no todo ou em parte, os
Serviços defeituosos, sem ônus para o Contratante.  Correrão por conta do Contratado todas as despesas.

32.5 No caso em que o Contratado, tendo sido no�ficado, deixar de reparar os defeitos dentro de um
período de 30 (trinta) dias contado da no�ficação, o Contratante poderá tomar as providências que julgar
necessárias para reparar os Serviços, sob o risco e despesas exclusivos do Contratado, sem prejuízo de
outros direitos do Contratante, nos termos do Contrato.

 

H - ATRASO, MULTA E RESCISÃO

 

33. ATRASO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO CONTRATADO

33.1 A execução dos Serviços deverá ser realizada de acordo com o cronograma fixado no Escopo dos
Serviços e de acordo com a Data Prevista para a Conclusão dos Serviços indicada nos Dados do Contrato.

33.2 Caso o Contratado venha a atrasar, sem jus�fica�va, o cumprimento de suas obrigações, ficará
sujeito às seguintes sanções:

(a) multas;

(b) execução da Garan�a de Execução; e

(c) rescisão do Contrato por inadimplência.

33.3 Caso, durante a execução do Contrato, ocorra quaisquer eventos que impeçam a execução de
Serviços dentro dos prazos acordados, o Contratado deverá no�ficar prontamente o Contratante, por
escrito, do mo�vo da demora, sua provável duração e suas causas. Logo após o recebimento do aviso do
Contratado, o Contratante deverá avaliar a situação e poderá, a seu critério, prorrogar o prazo
estabelecido. A prorrogação deverá ser confirmada pelas partes, por meio de um aditamento ao
Contrato, man�das todas as condições do Contrato original.

 

34. MULTA

34.1 Ressalvado o disposto na Cláusula 38 das CGC, caso o Contratado se torne inadimplente com
respeito à execução dos Serviços, o Contratante poderá, sem prejuízo de outras medidas, deduzir do
preço contratual, a �tulo de multa, o equivalente ao montante indicado nos Dados do Contrato até o
limite máximo de 10% (dez por cento) do Preço do Contrato.  Uma vez a�ngido esse limite, o Contratante
poderá executar a Garan�a de Execução e, se persis�r, rescindir o Contrato.

34.2 Se o Contratado não corrigir um defeito dentro do prazo estabelecido na comunicação feita pelo
Contratante, uma multa por falha na execução será paga pelo Contratado.

 

35. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA

35.1 Sem prejuízo de outras medidas cabíveis por inadimplência de cláusula contratual, o Contratante
poderá rescindir este Contrato, no todo ou em parte, mediante no�ficação por escrito:

(a) caso o Contratado deixe de executar os Serviços dentro do(s) prazo(s) es�pulado(s) no Contrato, ou na
prorrogação que lhe tenha sido concedida, de acordo com a Cláusula 33 das CGC; ou
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(b) caso o Contratado deixe de cumprir quaisquer outras obrigações contratuais.

35.2 O Contratante pode, também, a seu juízo, rescindir este Contrato, no todo ou em parte, caso o
Contratado tenha se envolvido em Prá�cas Proibidas.

35.3 Caso o Contratante rescinda o Contrato, poderá executar, nas condições e na forma que julgar
apropriadas, os Serviços àqueles não executados e o Contratado arcará com os custos decorrentes.

 

36. RESCISÃO POR INSOLVÊNCIA

36.1 O Contratante poderá rescindir o Contrato a qualquer momento através de no�ficação por escrito
ao Contratado, sem a obrigação de pagar indenização, caso este vier a falir ou tornar-se, de qualquer
outra forma, insolvente, observando-se que tal rescisão não afetará ou prejudicará nenhum direito, ação
ou medida já cabível ou que vier a caber ao Contratante.

 

37. RESCISÃO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA

37.1 O Contratante poderá, por meio de no�ficação por escrito ao Contratado, rescindir o Contrato a
qualquer tempo, no todo ou em parte, por estrita conveniência administra�va. A no�ficação de rescisão
deverá explicitar sua extensão, a data a par�r da qual se tornará eficaz e também que a rescisão ocorre
por mo�vo de conveniência do Contratante.

37.2 O Contratante pode, também, a seu juízo, rescindir este Contrato, no todo ou em parte, caso o
Contratado tenha se envolvido em prá�cas de corrupção ou fraudulentas na concorrência ou na execução
do Contrato, de acordo com a Subcláusula. 35.2.

 

38. RESCISÃO POR FALTA DE PAGAMENTO

38.1 O Contratado poderá rescindir esse Contrato, com um aviso ao Contratante, se o mesmo atrasar o
pagamento devido em mais de 45 (quarenta e cinco) dias.

 

39. FORÇA MAIOR

39.1 Não obstante o disposto nas Cláusulas 33, 34 e 35 das CGC, o Contratado não será penalizado com a
perda da Garan�a de Execução, com a aplicação de multas por perdas e danos ou com a rescisão
contratual caso sua inadimplência derive de mo�vo de Força Maior.

39.2 Para os efeitos do Contrato, “Força Maior” significa qualquer ato ou fato que esteja fora do controle
da parte que a invoca e que torne impossível o cumprimento de suas obrigações contratuais, incluindo
guerra ou revolução, incêndio, explosão, fenômenos geológicos ou climá�cos, greves (exceto quando
limitadas aos empregados de qualquer das partes).  Tal conceito de Força Maior não inclui ato ou fato:

(a) causado por culpa ou dolo da parte que a invoca; e,

(b) que pudesse ter sido evitado ou razoavelmente previsto e considerado pela parte que o invoca.

39.3 Qualquer uma das partes só terá o direito de invocar mo�vo de Força Maior se a ocorrência de tal
evento for prontamente no�ficada à outra parte.

39.4 A parte afetada por Força Maior deverá tomar todas as medidas necessárias para eliminar ou
minorar, tanto quanto possível os seus efeitos, inclusive para restringir ao máximo o período durante o
qual estará impedida de cumprir integralmente suas obrigações contratuais.

39.5 A ocorrência de mo�vo de Força Maior não eximirá a parte que a invoca, da sa�sfação pontual das
obrigações cujo cumprimento não tenha sido afetado pelo evento.

 

I - DISPOSIÇÕES FINAIS
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40. CONFLITO DE INTERESSES

40.1 A remuneração do Contratado nos termos da Cláusula 29 cons�tuirá o único pagamento em
conexão com este Contrato e o Contratado não aceitará em bene�cio próprio nenhuma comissão
comercial, desconto ou pagamento similar em relação com as a�vidades es�puladas neste Contrato, ou
no cumprimento de suas obrigações; o Contratado fará todo o possível para assegurar que o seu Pessoal
e agentes, igualmente não recebam pagamentos adicionais.

40.2 O Contratado concorda que, tanto durante a vigência deste Contrato como depois de seu término,
ele e seus associados, bem como seus subcontratados e seus afiliados, não poderão fornecer bens,
construir obras ou prestar serviços (outros que os Serviços ou con�nuação dos mesmos) resultantes dos
serviços prestados pelo Contratado ou diretamente relacionados aos mesmos.

40.3 O Contratado não poderá par�cipar, nem poderá fazer com que seu pessoal e os subcontratados e
respec�vo pessoal par�cipem, direta ou indiretamente das seguintes a�vidades durante a execução do
contrato:

(a) quaisquer negócios ou a�vidades profissionais no Brasil que possam conflitar com as a�vidades
atribuídas ao Contratado nesse Contrato;

(b) nem o Contratado ou seus subcontratados poderá se u�lizar de funcionários públicos em a�vidade ou
com qualquer �po de licença para executar qualquer a�vidade dentro do Contrato.

 

41. SOLUÇÃO DE LITÍGIOS

41.1 O Contratante e o Contratado deverão esforçar-se para resolver, amigavelmente, através de
negociações diretas e informais, qualquer desavença ou disputa que surgir entre as partes sobre o
Contrato. As partes, de comum acordo, poderão designar um profissional atribuindo-lhe a função de
Conciliador para dirimir questões de caráter predominantemente técnico.

41.2 Caso passados 30 (trinta) dias do início de tais negociações, o Contratante e o Contratado não
chegarem à solução amigável, qualquer das partes poderá solicitar que o li�gio seja subme�do aos
seguintes mecanismos:

(a) mediação administra�va conduzida perante o órgão competente indicado nos Dados do Contrato; e,

(b) se não solucionado pelo mecanismo indicado na alínea anterior, será subme�do ao foro de eleição
indicado nos Dados do Contrato.

 

42. FRAUDE E CORRUPÇÃO E PRÁTICAS PROIBIDAS

42.1 O Banco requer o atendimento a sua polí�ca relacionada à Fraude e Corrupção e Prá�cas Proibidas,
conforme estabelecido no Anexo 1 dos Dados do Contrato, Seção 8.

43. RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO

43.1 Não obstante qualquer obrigação de acordo com o Contrato para completar todas as formalidades
de exportação, quaisquer restrições à exportação atribuíveis ao Contratante, ao país do Contratante, ou a
u�lização dos produtos/bens, sistemas ou serviços a serem fornecidos que surjam de regulamento
comercial aplicável a um país que esteja fornecendo esses produtos/bens, sistemas ou serviços e que isso
substancialmente impeça que o Contratado cumpra as suas obrigações contratuais liberará o Contratado
de sua obrigação das entregas ou serviços, desde que, entretanto, o Contratado possa demonstrar para
sa�sfação do Contratante e do Banco que ele completou todas as formalidades dentro do prazo,
incluindo a solicitação de permissões, autorizações e licenças necessárias para a exportação dos
produtos/bens, sistemas ou serviços de acordo com os termos do Contrato.  A rescisão do Contrato nessa
situação será feita por conveniência do Contratante, conforme a Subcláusula 27.1.

 

44. MEIO AMBIENTE
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44.1 O Contratado se compromete pela execução dos Serviços observando as normas e legislação
per�nentes a proteção do meio ambiente e aplicáveis aos referidos Serviços, constantes ou não do plano
de trabalho de execução.

 

 

DADOS DO CONTRATO (DDC)

As disposições a seguir complementam ou modificam as Cláusulas correspondentes da Seção 7 –
Condições Gerais de Contrato (CGC):

 

[De acordo com o respec�vo lote contratado]

 

Cláusulas
das CGC Complemento ou Modificação

1. DEFINIÇÕES

1.1 (e),
10.2 e
33.1

Data prevista para a Conclusão dos Serviços: 330 dias contados a par�r da data de
recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.

1.1 (f) e
5.1

O Local de Execução é:

 

-ETE Brasília Norte - SCEN trecho 03 s/n ETE BRASILIA NORTE – Brasília - DF;

 

-ETE Brasília Sul - SCES - ETE Brasília Sul - Brasília – DF;

 

-ETE Gama - DF 290 Km 20 - Ponte Alta – Gama-DF;

 

-ETE Alagado – BR 040, próximo à prainha Gama - Santa Maria-DF;

 

-ETE Santa Maria - Área Especial próximo à QR 410 - Santa Maria-DF;

 

-ETE Samambaia - DF 180 Km 42, próximo à Só Frango entrada pela BR 060 – Samambaia-DF;

 

-ETE Melchior - DF 180 Km 42, próximo à Só Frango entrada pela BR 060 – Samambaia-DF

 

-SEDE CAESB - POE – Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21 - Águas Claras –DF;

 

- ADEs do PROCIDADES:

Na cidade Ceilândia: ADE Centro-Norte, ADE Materiais de Construção e ADE Setor de
Indústrias;

Na cidade do Gama: ADE Área de Múl�plas A�vidades do Gama – AMA do Gama;
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Na cidade de Santa Maria: ADE Polo de Desenvolvimento Econômico Juscelino
Kubitschek - Polo JK

 

1.1 (g) e
26.1

Período de Correção das pendências é de 30 (trinta) dias contados a par�r do Termo de
Recebimento Parcial dos Serviços (TRP).

1.1 (i)

Os Serviços a serem executados são:

 

Contratação de serviços de análises laboratoriais de efluentes não domés�cos das empresas,
efluentes de caminhões �po fossa, lodo de esgoto e de efluentes gerados nas Estações de
Tratamento de Esgotos (ETEs) subordinadas à Superintendência de Operação e Tratamento
de Esgotos (POE) da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), além
dos corpos hídricos receptores dos efluentes tratados, para atendimento de legislações e
normas per�nentes, referentes às Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) do
programa PROCIDADES da Secretaria de Estado de  Desenvolvimento Econômico do Governo
do Distrito Federal – SDE.

 

A Seção 6 (Especificações Técnicas) fornece informações detalhadas.

 

O regime de execução será por Empreitada por Preço Unitário.

Forma de Execução: Execução Indireta.

 

1.1 (j)

O Período de Correção das pendências é de até 30 (trinta) dias após a emissão pelo
Contratante do Termo de Recebimento Parcial (TRP), mediante solicitação da contratada e
avaliação do Gerente do Contrato das condições reais em que se encontra a entrega dos
produtos (laudos).

O Gerente de contrato, em hipótese alguma, emi�rá o TRP caso ainda exis�rem serviços
contratuais à serem executados.

A lista de pendências a serem sanadas constarão como anexo ao TRP e a correção das
mesmas será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA devendo ainda serem
realizadas no prazo de até 30 (trinta) dias.

A emissão do Termo de Recebimento Defini�vo (TRD) somente será realizada após o
cumprimento das observações constantes no Termo de Recebimento Parcial (TRP).

 

3.1 NOTIFICAÇÕES

O endereço para No�ficação é:

 

Contratante:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo do Distrito Federal -
SDE/DF

SCN Quadra 2, Bloco C, nº 900, Edi�cio CADE – Setor Comercial Norte – Asa Norte, Brasília -
DF

CEP.70.740 – 610
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Contratado:

Araxá Ambiental LTDA.

Av. Dr Pedro de Paula Lemos, n° 95, Micro distrito Santa Rita

Araxá – MG  – CEP 38.181-179

CNPJ 03.417.494/0001-00

Tel: (34) 3669-6600

4.1

REPRESENTANTES AUTORIZADOS

Os representantes autorizados são:

 

Contratante:

Ruy Cou�nho do Nascimento

Secretário de Estado

 

Do Contratado:

AIRES MARTINS

CPF: 502.647.106-49

RG: M3402621

DIRETOR - SÓCIO PROPRIETÁRIO

9.2

ENTRADA EM VIGOR E PRAZO DO CONTRATO

 

Este Contrato entra em vigor na data de sua assinatura.

 

O prazo e vigência contratual é: 360 dias corridos contados da assinatura do contrato.

 

A eficácia do contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
administração, na imprensa oficial, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o
registro do instrumento pela Procuradoria Geral do Distrito Federal.

 

10.2 Os serviços deverão estar concluídos a 330 dias corridos da data de recebimento da Ordem
de Serviço pela contratada.

12.1
ORDENS DE MODIFICAÇÃO

Vedada a modificação do objeto.

12.3
ORDENS DE MODIFICAÇÃO

Qualquer reclamação do Contratado referente às ordens de modificação deverá ser feita
dentro do prazo de 10 (dez) dias.

18.2 SUBCONTRATOS
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Será permi�da a subcontratação de outras empresas para cumprimento dos serviços. A
subcontratação será previamente aprovada pela SDE/DF e CAESB, e o montante
correspondente a tais subcontratações não poderá ultrapassar o limite de 30% dos serviços,
devidamente detalhados na Proposta.

O descumprimento do limite percentual estabelecido acima, por parte do Contratado,
resultará na rescisão contratual.

19

PESSOAL DO CONTRATADO

Trabalho de menores

 “O uso ou emprego da mão de obra infan�l cons�tui mo�vo para a rescisão do contrato e a
aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, nos termos da Lei Distrital nº
5.061 de 2013.

A comprovação de não u�lização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz,
a par�r de quatorze anos é requisito para habilitação nas licitações, nos termos do ar�go 27,
inciso V, da Lei Federal nº 8.666 de 1993”.

20.1

RELATÓRIOS E PRODUTOS A SEREM APRESENTADOS

Deverão ser apresentados os seguintes relatórios e produtos:

 - A CONTRATADA deverá elaborar um laudo para cada amostra analisada, o qual deverá
estar devidamente assinado pelo responsável habilitado, e atender as especificações
constantes na Seção 6, item 3 – Especificações Técnicas.

20.2 O número de cópias impressas é: 2 (duas); a Contratada deve entregar  também 1 (uma) via
em meio digital para a CONTRATANTE e CAESB.

21.4

DOCUMENTOS ELABORADOS PELO CONTRATADO E DE PROPRIEDADE DO CONTRATANTE

Restrição acerca do futuro uso destes documentos e programas de computação. Todas as
informações referentes aos trabalhos, bem como resultados e documentos afins serão
man�dos arquivados pela CONTRATADA e somente serão divulgadas mediante autorização
oficial da CONTRATANTE e da CAESB.

22.1 (c)
ATIVIDADES DO CONTRATADO QUE REQUEREM A APROVAÇÃO PRÉVIA DO CONTRATANTE

Será necessário a aprovação do cronograma de coleta. Este cronograma será elaborado pela
CAESB após a assinatura do contrato, e subme�do à aprovação da Contratante.

24.1 (a)

SERVIÇOS, INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS E INSTALAÇÕES

A Contratada deverá fornecer os kits no prazo determinado e recolher as amostras conforme
cronograma. As coletas ficarão sob responsabilidade da CAESB (Item 3.3 da Seção 6 –
Especificações Técnicas)

24.1 (b)
Informações disponíveis a serem colocadas à disposição do Contratado:

[Não aplicável]

25.1
INSPEÇÕES E TESTES

As inspeções e testes deverão atender às condições definidas no item 3 – Especificações
Técnicas -  Seção 6.

25.2 O local das Inspeções e Testes:
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As inspeções e testes deverão ser realizados no local de execução conforme designado nas
Especificações Técnicas - Seção 6.

28

28.1 Ao final do úl�mo mês de execução dos serviços, conforme Cronograma Físico
aprovado, o Contratado solicitará ao Contratante a emissão de Termo de Recebimento
Provisório dos Serviços, desde que comprovado o término dos serviços.

28.2 Resolvidas todas as “não conformidades” descritas no Termo de Recebimento
Provisório, em até 30 (trinta) dias, o Contratante emi�rá o Termo de Recebimento Defini�vo
dos serviços.

29.1

PAGAMENTO

Os serviços serão medidos mensalmente pela CONTRATANTE com apoio da CAESB por meio
do recebimento e conferência dos laudos das análises referentes a cada uma das amostras
analisadas. Caso não conste no laudo qualquer das análises previstas, os respec�vos preços
destas análises serão descontados do valor total da respec�va fatura, conforme itens da
Proposta de Preço apresentada e validada pela Contratante e pela CAESB. Quando um
conjunto de parâmetros possuir valor único de análise, a falta de um ou mais parâmetros
implicará no desconto calculado pela média simples do conjunto, mul�plicada pela
quan�dade de parâmetros faltantes.

 

O prazo para pagamento dos serviços será de 30 dias após a apresentação da fatura
devidamente aprovada e atestada pela Contratante e pela CAESB.

 

O Contratado deverá manter durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, conforme previsto no art. 55, XIII, da Lei nº 8666/93.

 

Pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos,
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao
Banco de Brasília S/A – BRB (Decreto-DF 32.767/2011).

 

29.4  

O Contratado deverá, para os fins de pagamento, entregar ao Contratante os seguintes
documentos:

 

 - Nota fiscal / fatura contendo a descrição dos Serviços, quan�dades, preços unitários e
valor total;

 - Relatório de Medição;

 - A apresentação de prova de regularidade Fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual, do
Distrito Federal ou Municipal, do domicílio da Contratada; para com a Seguridade
Social/INSS e rela�va ao FGTS.

 - A apresentação da prova de Regularidade Trabalhista (CNDT expedida pela Jus�ça do
Trabalho), prevista pelo art. 29, V, da Lei 8.666/93.

 

 “As empresas que prestam serviços aos órgãos da administração direta, autárquica e
fundacional e aos órgãos rela�vamente autônomos do Distrito Federal ficam obrigadas a
comprovar mensalmente, junto ao gestor responsável pelo repasse de recurso público, a
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regularidade no atendimento às suas obrigações de natureza fiscal, trabalhista e
previdenciária rela�vas a seus empregados.

As irregularidades encontradas em relação às obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias devem ser sanadas no prazo máximo de trinta dias da detecção.

O não atendimento das determinações constantes desta Lei implica a abertura de processo
administra�vo para rescisão unilateral do contrato por parte da Administração Pública.

 

29.5 e
29.6

Prazo para pagamento: 30 dias após a apresentação da fatura devidamente aprovada e
atestada pelo Contratante e pela CAESB.

29.7

A atualização monetária dos pagamentos pendentes, desde a data prevista para pagamento
e a data do efe�vo pagamento, será efetuada, caso o atraso for única e exclusivamente
causado pela SDE/DF, com base na média da variação do IPCA, pro rata tempore (Decreto DF
37.121/2016).

A contagem do prazo para pagamento, mencionado anteriormente, se iniciará caso não haja
nenhuma pendência por parte da contratada. Caso contrário, as medições/faturas deverão
ser devolvidas ou suspensas as contagens dos prazos de pagamentos até o saneamento das
pendências verificadas.

30.3

REAJUSTAMENTO

Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses da apresentação da
proposta financeira. Após os 12 (doze) meses os preços contratuais serão reajustados,
tomando-se por base a data da apresentação da proposta, pela variação do IPCA – Índice de
Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE – Ins�tuto Brasileiro de Geografia e
Esta�s�ca.

 

No cálculo dos reajustes se u�lizará a seguinte fórmula: 

, onde:

 

, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

I0 = índice inicial – correspondente ao mês da data final estabelecida para a entrega da
proposta;

I = índice final – correspondente ao mês de aniversário anual da proposta; e

V = valor contratual dos serviços a serem reajustados

 

A aplicação do reajuste se fará a par�r do 13º mês após a data-limite da apresentação da
proposta de preços ou a data do orçamento, independentemente do tempo transcorrido
entre a data da proposta e a data de assinatura do Contrato ou da existência de prévia
ressalva feita pela Contratada (Lei 8.666/93 e Lei n.º 10.192/01, § 1º do art. 3º), sendo que o
seu valor percentual (calculado com a aplicação da fórmula acima) se manterá fixo por 12
(doze) meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.
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31.1 GARANTIA DE EXECUÇÃO

O valor da Garan�a de Execução é o equivalente a 5% do Valor do Contrato.

32.2
GARANTIA DOS SERVIÇOS

A Garan�a permanecerá válida por, no mínimo, 6 (seis) meses contados após a data da
emissão do Termo de Recebimento Defini�vo dos Serviços.

34.1 MULTA

O texto referente ao item 34.1 das CGC fica alterado da forma que se segue:

 

O atraso injus�ficado para cada etapa de serviço previsto no Cronograma sujeitará a licitante
adjudicatária às seguintes multas, conforme fixado no Decreto do Governo do Distrito
Federal nº 26.851, de 30/05/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e nº
27.069, de 14/08/2006:

 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega do material ou
execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega do material, ou
execução dos serviços calculados desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do
Contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

 

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas “a”
e “b” deste subitem;

 

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o
contrato ou re�rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;

 

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cláusula, exceto prazo de entrega.

 

f) Quando o atraso ou inexecução ocorrer por comprovado impedimento ou por mo�vo de
reconhecida força maior, devidamente jus�ficados, a CONTRATADA ficará isenta das penas.

 

Além das multas especificadas acima, no caso de atraso injus�ficado para cada etapa de
serviço previsto no Cronograma, a licitante adjudicatária estará sujeita à aplicação de
sanções de Advertência, Suspensão e de Inidoneidade para licitar e contratar com o Poder
Público, conforme previsto no referido Decreto do Governo do Distrito Federal nº 26.851, de
30/05/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e nº 27.069, de 14/08/2006,
e alterações posteriores.
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35 a 38

RESCISÃO

A rescisão do contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração (art. 79, II, da Lei nº
8666/93.

 

Dos débitos para com a fazenda pública:

O não pagamento, pelo Contratado dos débitos para com o Distrito Federal, decorrentes ou
não de ajuste, serão inscritos em dívida a�va e cobrados mediante execução na forma da
legislação per�nente poderá, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do contrato.

40.2

SOLUÇÃO DE LITÍGIOS

A interpretação e a aplicação dos termos do Contrato, decorrentes desse Edital, serão
regidas pelas leis brasileiras, e o juízo da cidade de Brasília – Distrito Federal terá
competência para decidir sobre qualquer controvérsia, renunciando as partes dede já a
qualquer outro foro por mais privilegiado que seja.

42
FRAUDE E CORRUPÇÃO E PRÁTICAS PROIBIDAS

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate
à Corrupção, no telefone 08006449060.

44.1
MEIO AMBIENTE

A Contratada deverá observar o que preconiza a Lei DF nº 4.770/2012 que dispõe sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental.

 

A Contratada deverá observar o que preconiza a Lei DF nº 5.448/2015:

“É vedado o emprego de conteúdo discriminatório contra a mulher, que incen�ve a violência
contra a mulher, que exponha a mulher a constrangimento, homofóbico ou que represente
qualquer �po de discriminação, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, nos termos da Lei Distrital nº 5.448 de 2015”.

 "A Contratada fica obrigada a implementar, a par�r de 1º de junho de 2019, Programa de    
Integridade, nos termos da Lei Distrital nº 6.112/18".

 

É obrigação da contratada a manutenção do percentual mínimo de 3% de sua mão de obra
como oriunda ou egressa do sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do
reeducando, nos termos do que preconiza o ar�go 40, parágrafo 5º, da Lei Federal n.º 8.666
de 1993.

 

 

Anexo 1 - Prá�cas Proibidas

 

 

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou
Agências Contratantes, bem como todas as empresas, en�dades e pessoas �sicas oferecendo propostas
ou par�cipando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores,
empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respec�vos funcionários,

empregados e agentes) observem os mais altos padrões é�cos, e denunciem ao Banco 
[1]

 todos os atos
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suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar
conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato.  Fraude e
corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prá�ca corrupta; (b) prá�ca
fraudulenta; (c) prá�ca coerci�va e (d) prá�ca colusiva.  As definições a seguir relacionadas
correspondem aos �pos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaus�vas.  Por esta razão, o
Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos
atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em
todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo.

 

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

(i) uma prá�ca corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;

(ii) uma prá�ca fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou
tente enganar uma parte para obter bene�cio financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma
obrigação;

(iii) uma prá�ca coerci�va consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou de
causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar
indevidamente as ações de uma parte;

(iv) uma prá�ca colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um
propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte; e

(v) uma prá�ca obstru�va consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significa�va para a inves�gação
ou prestar declarações falsas aos inves�gadores com o fim de obstruir materialmente uma inves�gação
do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prá�ca corrupta, fraudulenta, coerci�va ou colusiva; e/ou
ameaçar, assediar ou in�midar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de
assuntos que são importantes para a inves�gação ou a con�nuação da inves�gação, ou

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Banco e dos direitos de
auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer
estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, en�dade ou pessoa �sica
atuando como licitante ou par�cipando de uma a�vidade

_________________

[1]. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar
supostas Prá�cas Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de inves�gação e sanção e o acordo que
rege o reconhecimento recíproco de sanções entre ins�tuições financeiras internacionais.

financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias,
Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes
(incluindo seus respec�vos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas
ou implícitas), es�ver envolvida em uma Prá�ca Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução
de um contrato, o Banco poderá:

(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços
relacionados financiados pelo Banco;

(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado,
agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência Contratante es�ver envolvido
em uma Prá�ca Proibida;

(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de
parte de um emprés�mo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver

http://www.iadb.org/integrity
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evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas
corre�vas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a no�ficação adequada ao Banco após tomar
conhecimento da Prá�ca Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável;

(iv) emi�r advertência à empresa, en�dade ou pessoa �sica com uma carta formal censurando sua
conduta;

(v) declarar que uma empresa, en�dade ou pessoa �sica é inelegível, permanentemente ou por um
período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou par�cipação em a�vidades financiadas pelo
Banco; e (ii) designação [2] como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por
outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar a�vidades financiadas
pelo Banco;

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

(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que
representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às inves�gações e ao processo.  Essas
sanções podem ser impostas adicionalmente ou em subs�tuição às sanções acima referidas.

(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido
temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na pendência da adoção
de uma decisão defini�va em um processo de sanção ou qualquer outra resolução;

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

(e) Além disso, qualquer empresa, en�dade ou pessoa �sica atuando como licitante ou par�cipando de
uma a�vidade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de
bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,

________________

[1]. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (u�lizam-se
diferentes nomes dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes
condições: (i) foi incluído pelo concorrente na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao
mesmo possuir experiência e conhecimentos específicos e essenciais que permitam no cumprir com os
requisitos de qualificação da referida licitação; ou (ii) foi designado pelo Mutuário. 

subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de
doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respec�vos funcionários,
empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a
sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra
ins�tuição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de
inelegibilidade.  Para fins do disposto neste parágrafo, o termo “sanção” refere-se a toda inelegibilidade
permanente, imposição de condições para a par�cipação em futuros contratos ou adoção pública de
medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de
denúncias de Prá�cas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o Banco
revise quaisquer contas, registros e outros documentos rela�vos à apresentação de propostas e a
execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco.  Solicitantes,
concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em
sua inves�gação. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e
seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
serviços e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às a�vidades
financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no
respec�vo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à inves�gação de denúncias de
Prá�cas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes,
concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal,
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subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento
das a�vidades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com
a inves�gação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer inves�gador, agente, auditor ou
consultor devidamente designado.  Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro,
consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a
cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à inves�gação
por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o solicitante,
concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor,
prestador de serviços ou concessionária; e

(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria
diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 9 – Anexo 1 rela�vas às
sanções e Prá�cas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e
seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
serviços e concessionárias (incluindo seus respec�vos funcionários, empregados e representantes, quer
suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra en�dade que tenha firmado contratos
com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria,
em conformidade com as a�vidades financiadas pelo Banco.  O Banco se reserva o direito de obrigar o
Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas
deverão consultar a lista de empresas ou pessoas �sicas declaradas temporária ou permanentemente
inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra
com uma empresa ou uma pessoa �sica declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo
Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere
convenientes.

 

2. As Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem que:

 

(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a
observar as normas per�nentes;

(ii) não incorreram em nenhuma Prá�ca Proibida descrita neste documento;

(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção,
negociação e execução do contrato;

(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus
diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra
Ins�tuição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco
rela�vos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem
foram declarados culpados de delitos vinculados a prá�cas proibidas;

(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou
acionista principal de qualquer outra empresa ou en�dade que tenha sido declarada inelegível pelo
Banco ou outra Ins�tuição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados
pelo Banco rela�vos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo
Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Prá�cas Proibidas;

(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para par�cipar de
a�vidades financiadas pelo Banco; e

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garan�as cons�tui fundamento para a
imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b).

 

SEÇÃO 9. FORMULÁRIOS DO CONTRATO
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CONTEÚDO

 

1. CARTA DE ACEITAÇÃO.

2. CONTRATO.

3. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

ANEXOS.

 

 

1. CARTA DE ACEITAÇÃO

 

 

Para: Araxá Ambiental LTDA.

Av. Dr Pedro de Paula Lemos, n° 95, Micro distrito Santa Rita,

Araxá – MG  – CEP 38.181-179

CNPJ 03.417.494/0001-00

Tel: (34) 3669-6600

 

Assunto: Carta de Aceitação para o Contrato No  40319/ 2019 – SDE/DF

 

Pela presente, no�ficamos que sua Proposta de 15 de abril de 2019 para a execução dos serviços de
análises laboratoriais para o programa de controle de efluentes não domés�cos nas ADEs do programa
PROCIDADES-DF LPN Nº 04/2018, Contrato nº 040319/ 2019 – SDE/DF  – LOTES:

 

Lote II – Execução de análises laboratoriais de lodo de esgoto referente aos parâmetros químicos, pelo
Preço Aceito do Contrato no valor equivalente a R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais).

Lote III – Execução de análises laboratoriais de efluentes referentes aos parâmetros orgânicos,
parâmetros �sico-químicos e inorgânicos, ensaios de eco toxidade e ensaios microbiológicos, pelo Preço
Aceito do Contrato no valor equivalente a R$ 92.470,00 (noventa e dois mil quatrocentos e setenta reais).

Lote IV – Execução de análises laboratoriais de efluentes de caminhão fossa e efluentes não domés�cos
de empresas do DF referentes aos parâmetros orgânicos, inorgânicos e �sico-químicos, pelo Preço Aceito
do Contrato no valor equivalente a R$ 271.600,00 (duzentos e setenta e um mil e seiscentos reais).

Lote V – Execução de análises laboratoriais de corpos receptores de efluentes tratados referentes aos
parâmetros orgânicos, inorgânicos e �sico-químicos, pelo Preço Aceito do Contrato no valor equivalente a
R$ 82.150,00 (oitenta e dois mil cento e cinquenta reais).

 

Sendo o valor total da contratação para os lotes II, III, IV e V, e de R$ 474.620,00 (quatrocentos e setenta
e quatro mil, seiscentos e vinte reais), em concordância com as Instruções aos Concorrentes (IAC), foi
aceita por nossa Agência.

 

Solicitamos que os senhores:

(a) que assinem e devolvam os Documentos do Contrato anexados e que iniciem o referido fornecimento,
após a emissão da Ordem de Serviço, de acordo com os documentos contratuais.
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(b) forneçam a Garan�a de Execução dentro de 28 (vinte e oito) dias de acordo com as Condições do
Contrato, u�lizando para tal propósito o Formulário de Garan�a de Execução incluído na Seção 9 dos
Documentos de Licitação.

 

 

RUY COUTINHO DO NASCIMENTO

Secretario de Estado

 

 

2. CONTRATO

 

CONTRATO Nº 40319/ 2019 – SDE/DF DATA: 09 de Janeiro de 2020

Processo SEI Nº 0370-000467/2016

LPN Nº 04/2018

Lote II – Execução de análises laboratoriais de lodo de
esgoto referente aos parâmetros químicos

Lote III – Execução de análises laboratoriais de efluentes
referentes aos parâmetros orgânicos, parâmetros �sico-
químicos e inorgânicos, ensaios de eco toxidade e ensaios
microbiológicos.

Lote IV – Execução de análises laboratoriais de efluentes
de caminhão fossa e efluentes não domés�cos de
empresas do DF referentes aos parâmetros orgânicos,
inorgânicos e �sico-químicos.

Lote V – Execução de análises laboratoriais de corpos
receptores de efluentes tratados referentes aos
parâmetros orgânicos, inorgânicos e �sico-químicos.

Fundamento Legal: Contrato de Emprés�mo No 2957/OC-BR celebrado entre o Governo Mutuário do
Emprés�mo e o BID, regido pela GN 2349-9, de março de 2011, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº
8.666, de 21/06/93, e alterações subsequente, e demais legislações per�nentes à matéria, em especial:

- Lei Federal nº 10.520/02, art. 7º, especificamente à vedação de par�cipação de pessoa �sica ou jurídica
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e/ou Municípios;

- Lei Distrital nº 6.112/18, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de
integridade nas empresas que contratarem com a Administração Pública do Distrito Federal, em todas
esferas de Poder;

- Lei Distrital nº 5.061/12, especificamente à proibição do uso de mão de obra infan�l, sob pena de
rescisão contratual e aplicação de multa. Para tal, deve ser referendada a declaração do Anexo C, deste
contrato;

- Decreto Distrital nº 34.031/12, art. 2º, especificamente à observação: “Havendo irregularidades neste
instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060”;

- Decreto Distrital nº 32.751/2011, que estabelece normas distritais rela�vas à prá�ca do nepo�smo;

- Decreto Distrital nº 26.851/06, que regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis
Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra�vos), e 10.520, de
17 de julho de 2002 (Lei do Pregão) ”.
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Objeto: O objeto do Contrato é a execução dos Serviços de Análises Laboratoriais para o Programa de
Controle de Efluentes não Domés�cos no Âmbito do Programa PROCIDADES-DF – Lotes II, III, IV e V.

DATA Prevista de Conclusão da Execução
dos Serviços: 330 dias corridos contados da
data de recebimento da Ordem de Serviço
pela contratada;

DATA de Vigência do Contrato: 360 dias corridos contados
da assinatura do contrato.

Valor do Contrato:

Lote II:   R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais).

Lote III:  R$ 92.470,00 (noventa e dois mil quatrocentos e setenta reais).

Lote IV:  R$ 271.600,00 (duzentos e setenta e um mil e seiscentos reais).

Lote V:   R$ 82.150,00 (oitenta e dois mil cento e cinquenta reais).

 

Valor Total da Contratação e de R$ 474.620,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte
reais)

Dotação: A despesa decorrente deste Contrato correrá à conta do Elemento 3.3.90.39 – Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica, da Ação 22.661.6207.5021 – Modernização e Melhoria da Infraestrutura das
Áreas de Desenvolvimento Econômico do DF – PROCIDADES – DF Entorno, Sub-ação 0001 –
Modernização e Melhoria da Infraestrutura das Áreas de Desenvolvimento Econômico do DF –
PROCIDADES – DF Entorno, do Orçamento da UO 20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico do Distrito Federal (SDE).

 

 

CONTRATO celebrado em 09 de Janeiro de 2020, 

 

ENTRE

 

Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do
Governo do Distrito Federal- SDE/DF (doravante denominado “Contratante”) inscrita sob o CNPJ n°
03.636.479/0001-45,com sede no Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco C, Número 900, CEP 70.712-
030 Asa Norte, Brasília-DF, neste ato representado por RUY COUTINHO DO NASCIMENTO, na qualidade
de Secretário de Estado (doravante denominado “Contratante”) e Araxá Ambiental LTDA., inscrita sob o
CNPJ 03.417.494/0001-00, com sede na Av. Dr Pedro de Paula Lemos, n° 95, Micro distrito Santa Rita ,
Araxá – MG  – CEP 38.181-179, representada neste ato por AIRES MARTINS CPF: 502.647.106-49 RG:
M3402621, (doravante denominado “Contratado”).

 

CONSIDERANDO QUE o Contratante convocou uma licitação para a execução de certos Serviços:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DE
EFLUENTES NÃO DOMÉSTICOS NAS ADEs DO PROGRAMA PROCIDADES-DF, Lotes II, III, IV e V e aceitou
uma proposta do Contratado para a execução desses Serviços pela quan�a de R$ 474.620,00, (doravante
denominado “Preço do Contrato”).

 

AS PARTES TÊM POR JUSTO E ACORDADO:
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1. Neste Contrato as palavras e expressões terão o mesmo significado atribuído nas respec�vas
Condições do Contrato.

 

2. Os seguintes documentos cons�tuem o Contrato entre o Contratado e o Contratante, e serão lidos e
interpretados como parte integral do Contrato:

 

(a) Este Contrato;

(b) Os Dados do Contrato (DDC);

(c) As Condições Gerais do Contrato (CGC);

(d) Os Requisitos Técnicos (incluindo a Escopo do Fornecimento e as Especificações Técnicas);

(e) A Proposta do Contratado e as Planilhas de Preços originais;

(f) A Carta de Aceitação emi�da pelo Comprador; e

(g) [Acrescentar aqui quaisquer outros documentos]

 

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos os outros documentos contratuais. Em caso de discrepância ou
incoerência entre os documentos do Contrato, os documentos prevalecerão na ordem enunciada
anteriormente.

 

4. Em consideração aos pagamentos que o Contratante fará ao Contratado conforme es�pulado neste
Contrato, o Contratado se compromete a fornecer os Bens e Serviços ao Contratante e a sanar os defeitos
destes em conformidade com as disposições do Contrato.

 

5. O Contratante se compromete a pagar ao Contratado, como contrapar�da do fornecimento dos bens e
serviços e reparo de seus defeitos, o Preço do Contrato ou as quan�as que sejam pagáveis em
conformidade com o disposto no Contrato no prazo e na forma nele prescritos.

 

EM TESTEMUNHO do que, as partes assinam o presente Contrato em conformidade com as leis de
[indicar o nome do país cuja lei governa o Contrato] no dia, mês e ano antes indicados.

 

Pelo Distrito Federal:

RUY COUTINHO DO NASCIMENTO

Secretario de Estado

 

Pela Contratada:

AIRES MARTINS

CPF: 502.647.106-49

ARAXÁ AMBIENTAL LTDA

DIRETOR - SÓCIO PROPRIETÁRIO

 

 

3. MODELO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
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[O Banco, por solicitação do Concorrente selecionado, deverá completar este formulário de acordo com
as instruções indicadas] 

 

[Papel �mbrado ou código de iden�ficação SWIFT do Fiador]

 

Beneficiário: [indicar nome e endereço do Comprador]

 

Data: [indicar a data de expedição]

 

GARANTIA DE EXECUÇÃO No: [indicar o número da Garan�a]

 

Fiador: [indicar o nome e o endereço do local de expedição, a menos que já indicado no papel �mbrado]

 

Fomos informados que [indique o nome do Contratado e no caso de um consórcio o nome do consórcio]
(doravante denominado “o Solicitante”) celebrou com o Beneficiário o Contrato No [indique o número de
referência do Contrato] datado de [indique a data] para o fornecimento de [indique o nome do Contrato
e uma breve descrição dos serviços a serem executados] doravante denominado (“o Contrato”).

 

Além disso, entendemos que, de acordo com as condições do Contrato, é requerida uma Garan�a de
Execução.

 

Por pedido do Solicitante, nós como Fiadores por meio deste instrumento nos comprometemos
irrevogavelmente a pagar ao Beneficiário uma quan�a ou quan�as, que não exceda(m) um montante de
[indique a cifra em números] [indique a cifra por extenso], 1 a qual será paga por nós nos �pos e
proporções de moedas nas quais o Preço do Contrato seja pago, quando recebermos do Beneficiário uma
solicitação acompanhada de uma declaração do mesmo na própria solicitação ou em um documento
independente assinado que acompanhe e iden�fique a solicitação que declare que o Contratado está
incorrendo na violação de suas obrigações contraídas em virtude do Contrato sem que o Beneficiário
tenha que provar ou mostrar os fundamentos de sua solicitação para sua demanda ou pela quan�a
especificada na mesma. 

 

Esta Garan�a expirará, não antes que [inserir a data] 2, e qualquer solicitação de pagamento referente a
esta Garan�a deverá ser recebida neste escritório acima indicado nessa data ou antes dela. 

_______________________________________

1. O Fiador deve inserir um montante que represente a percentagem do Valor Aceito do Contrato
especificado na Carta de Aceitação, e expresso em qualquer da (s) moeda(s) do Contrato ou em uma
moeda livremente conversível aceitável pelo Beneficiário.

2. Inserir a data que corresponda a 28 dias após a data prevista de conclusão.  Deve-se assinalar que, no
caso de prorrogação do prazo de conclusão do Contrato, o Contratante deverá solicitar uma prorrogação
desta garan�a por parte do Fiador.   Esse pedido deve ser por escrito e anterior à data de expiração
estabelecida na garan�a. Ao preparar esta garan�a, o Contratante pode considerar o acréscimo do
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seguinte texto no final do penúl�mo parágrafo: “O Fiador aceita uma prorrogação única desta garan�a
por um prazo não superior

Esta garan�a está sujeita às Regras Uniformes para Garan�as de Demanda da Câmara de Comércio
Internacional (CCI) rela�vas às garan�as contra a primeira solicitação (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG), Revisão de 2010, Publicação ICC No. 758, com exceção da declaração estabelecida no
Ar�go 15 (a) dessa publicação, a qual está excluída da presente garan�a. *

 

_______________________________________

[Assinatura(s)]

 

 

 

Nota: *[Para informação do Organismo Executor: O ar�go 15 (a) estabelece: “Condições da solicitação:
(a) Uma solicitação de uma garan�a deve vir acompanhada daqueles documentos que a garan�a
especifique, e em qualquer caso de uma declaração do beneficiário indicado em que aspecto o Consultor
não cumpriu as suas obrigações com respeito à relação subjacente. Esta declaração pode fazer parte da
solicitação ou cons�tuir um documento independente e que acompanhe ou iden�fique a solicitação.]

 

Nota: As referências em itálico ou em colchetes, incluindo as notas de rodapé devem ser u�lizadas para a
preparação da garan�a, devendo ser apagadas do formato final.

 

ANEXOS

 

[Inserir

(1) Proposta do Contratado;

(2) Especificações Técnicas;

(3) Desenhos, caso aplicável;

(4) Planilha de Quan�dades e/ou Cronograma de A�vidades (Físico-Financeiro); e

(5) qualquer documento relacionado nos Dados do Contrato como parte integrante do Contrato.

 

Documento assinado eletronicamente por AIRES MARTINS, Usuário Externo, em 09/01/2020,
às 10:58, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RUY COUTINHO DO NASCIMENTO - Matr.0273478-8,
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, em 09/01/2020, às
16:48, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIS FERNANDO MONTEIRO BARBOSA -
Matr.0274936-X, Testemunha, em 09/01/2020, às 17:10, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA REGINA DA PAZ - Matr.0041718-1, Analista
em Polí�cas Públicas e Gestão Governamental, em 15/01/2020, às 14:17, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 32929243 código CRC= 7B8A68FE.
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