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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

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

   

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL- SEDICT/DF

 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 

PROCIDADES - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL – ADEs –
Projeto BID (L 1076)

 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO No. 2957/OC-BR

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO E
MOBILIDADE URBANA DA ADE SETOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CEILÂNDIA E OBRAS DE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, COMPLEMENTAÇÃO DA
URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE URBANA DA ADE SETOR DE INDUSTRIA DA CEILÂNDIA

 

Contratante: Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento,
Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Distrito Federal- SEDICT/DF.

 

Contratada: CONSÓRCIO ADE CEILÂNDIA

CONTEÚDO

1. Definições

2. Interpretação

3. Idioma e Legislação Aplicável

4. Decisões do Gerente do Contrato

5. Delegação

6. Comunicação

7. Subcontratação

8. Outros Contratados

9. Pessoal

10. Riscos do Contratante e do Contratado

11. Riscos do Contratante

12. Riscos do Contratado



26/05/2021 SEI/GDF - 16157988 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19688473&infra_siste… 2/35

13. Seguro

14. Relatório de Inspeção ao Local da Obra

15. Dúvidas sobre os Dados do Contrato (DDC)

16. Execução das Obras pelo Contratado

17. Obras a Serem Concluídas na Data Prevista para Conclusão

18. Aprovação do Gerente do Contrato

19. Segurança

20. Descobrimentos ou Achados

21. Posse do Local da Obra

22. Acesso ao Local da Obra

23. Instruções, Inspeções e Auditorias

24. Recursos das Decisões do Gerente

25. Processamento dos Recursos

26. Solução de Li�gios

27. Cronograma de Implementação das Obras

28. Alteração da Data Prevista para a Conclusão

29. Antecipação

30. Atrasos Solicitados pelo Gerente do Contrato

31. Reuniões de Gerenciamento

32. Alerta quanto a Circunstâncias Adversas

33. Iden�ficação dos Defeitos

34. Testes

35. Correção de Defeitos

36. Defeitos Não Corrigidos

37. Planilha de Quan�dades

38. Alterações de Quan�dades

39. Variações

40. Pagamento das Variações

41. Previsões de Fluxo de Caixa

42. Medições

43. Pagamentos

44. Eventos Passíveis de Compensação

45. Impostos

46. Moedas

47. Reajuste de Preços

48. Retenções

49. Multas

50. Antecipação da Conclusão

51. Adiantamento



26/05/2021 SEI/GDF - 16157988 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19688473&infra_siste… 3/35

52. Garan�a de Execução do Contrato

53. Serviços Adicionais

54. Reparação de Danos

55. Término

56. Posse

57. Contabilização Final

58. Manuais de Operação e Manutenção e Desenhos de Como Construído (As Built)

59. Rescisão

60. Pagamento Quando da Rescisão Contratual

61. Propriedade

62. Interrupção da Execução

63. Suspensão do Emprés�mo do Banco

64. Responsabilidades Ambientais do Contratante

65. Fraude e Corrupção e Prá�cas Proibidas

SEÇÃO 2 - DADOS DO CONTRATO (DDC)

SEÇÃO 3 - FORMULÁRIOS DO CONTRATO

SEÇÃO 4 - ANEXOS

 
A - GERAL

 

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) Bens são todos os materiais e os equipamentos que o Contratado esteja obrigado a fornecer para
execução das obras e serviços de conformidade com o contrato;

(c) Canteiro de Obras: local integrante das Obras des�nado à execução de processos mecânicos,
elétricos, químicos ou biológicos;

(d) Contratado - sociedade ou consórcio cuja Proposta para execução das Obras tenha sido aceita pelo
Contratante;

(e) Contratante - parte que em nome da Administração Pública contrata a execução das Obras pelo
Contratado;

(f) Contrato - ajuste entre Contratante e Contratado para execução das Obras. Integram o Contrato os
documentos relacionados na Subcláusula 2.3 das Condições Gerais do Contrato (CGC);

(g) Cronograma Físico-Financeiro - é o documento que apresenta a programação de todas as a�vidades
de construção de uma determinada Obra, distribuídas em ordem sequencial e cronológica ao longo do
período de construção e mostrando o prazo de duração de cada uma delas e os respec�vos percentuais
de execução �sica e financeira mensal;

(h) Data de Conclusão das Obras - data de conclusão das Obras, conforme atestado pelo Gerente do
Contrato;

(i) Data de Início das Obras - data fixada nos Dados do Contrato (DDC) para o início da execução das
Obras. Esta data não coincidirá, necessariamente, com a data de posse do Local das Obras;
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(j) A Data Prevista para a Conclusão das Obras é a data em que se espera que o Contratado deva concluir
as Obras. A referida data consta dos DDC podendo ser alterada, exclusivamente, a critério do Gerente do
Contrato, mediante no�ficação de prorrogação de prazo ou de ordem de antecipação;

(k) Defeito – qualquer parte da Obra executada em desacordo com o previsto no Contrato;

(l) Desenhos – desenhos, plantas, projetos, cálculos e outras informações fornecidas ou aprovadas pelo
Gerente do Contrato para a execução do Contrato;

(m) Equipamento - máquinas e veículos do Contratado, u�lizados, temporariamente, no Local das Obras
para a execução das Obras;

(n) Dias são dias corridos; Dias Úteis excluem fins de semana e feriados; e Meses, são meses corridos;

(o) Engenheiro Residente do Contratado - é o representante credenciado do Contratado, com função
execu�va no canteiro de obras, durante todo o decorrer dos trabalhos;

(p) Especificação - Especificação Técnica das Obras incluída no Contrato além de qualquer modificação ou
acréscimo feito ou aprovado pelo Gerente do Contrato;

(q) Eventos Passíveis de Compensação – aqueles definidos na Cláusula 44;

(r) Gerente do Contrato – pessoa designada nos DDC (ou pessoa competente indicada pelo Contratante
para atuar em subs�tuição ao Gerente do Contrato), responsável pela supervisão da execução das Obras
e pela administração do Contrato (ou qualquer outra pessoa indicada pelo Contratante, e no�ficado ao
Contratado, para atuar como Gerente do Contrato);

(s) Local das Obras – área des�nada à execução das Obras e descrita nos DDC;

(t) Materiais – suprimentos, incluindo perecíveis, u�lizados pelo Contratado e incorporados às Obras;

(u) Mutuário - designa a quem o Financiamento é colocado à disposição;

(v) Nome do Contrato – é o nome divulgado no Aviso de Licitação;

(w) Obra(s) – conjunto dos serviços e edificações cuja execução, instalação ou construção encontra-se
descrita no Contrato, conforme definido nos DDC;

(x) Obras Provisórias – Obras ou serviços de caráter provisório, projetados, executados e/ou instalados
pelo Contratado, necessários à execução e/ou instalação das Obras;

(y) Período de Correção dos Defeitos (PCD) – é o período após a Data de Conclusão, estabelecido nos
DDC, durante o qual o Contratante ainda poderá no�ficar a existência de Defeitos a serem corrigidos pelo
Contratado;

(z) Preço do Contrato - preço descrito na Carta de Aceitação;

(aa) Projeto Básico: - é o projeto que permite a licitação das Obras;

(bb) Projeto Execu�vo: - é o projeto que permite a execução completa das Obras;

(cc) Preço Inicial do Contrato – Preço do Contrato indicado na Carta de Aceitação do Contratante;

(dd) Regime de Execução – é o �po de contrato mediante o qual serão executadas e pagas as Obras, que
poderá ser:

(i) Empreitada por Preço Global – é o contrato no qual os pagamentos são efetuados contra o progresso
da execução da Obra, segundo os percentuais definidos para as a�vidades constantes do Cronograma de
A�vidades (Físico-Financeiro), consistente com o Plano de Trabalho e compreende a construção,
montagem e execução da Obra; inclui um preço global para o conjunto dos serviços, subdividido em
percentuais a serem pagos contra a conclusão de cada uma das diversas a�vidades programadas,
servindo, ainda, para quan�ficar Variações e Eventos Passíveis de Compensação; ou

(ii) Empreitada por Preço Unitário – é o contrato no qual os pagamentos são efetuados contra o
progresso da Obra segundo medições das quan�dades efe�vamente executadas, sendo mul�plicados os
quan�ta�vos medidos pelos preços unitários constantes da Planilha de Quan�dades, que é a planilha
contendo a relação de todos os itens de serviços e materiais incluídos na Obra, para os quais o
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Contratado cotou seus preços unitários.  A Planilha de Quan�dades devidamente preenchida, corrigida e
assinada pelo Contratado fará parte integrante do Contrato;

(ee) Serviços Adicionais – conjunto de serviços não previstos originalmente, sujeitos a remuneração
calculada com base na u�lização efe�va de pessoal, material e equipamento do Contratado;

(ff) Subcontratado – pessoa jurídica que mantenha um contrato com o Contratado para a execução de
parte das Obras;

(gg) Termo de Recebimento – cer�ficado emi�do pelo Gerente do Contrato atestando a conclusão e o
recebimento, total ou parcial, das Obras pelo Contratante, em caráter provisório [Termo de Recebimento
Parcial (TRP) das Obras] ou defini�vo [Termo de Recebimento Defini�vo (TRD) das Obras]; e

(hh) Variação – instrução, por escrito, do Gerente do Contrato que modifique as Obras.

 

2. Interpretação

2.1 Quando da interpretação das Condições Gerais do Contrato (CGC), as palavras usadas no singular
significam também o plural, masculino também significa feminino e vice-versa. Os cabeçalhos não
alterarão a interpretação das cláusulas. As palavras u�lizadas na redação do Contrato têm seu significado
habitual, a menos que definidas de modo diverso. O Gerente do Contrato fornecerá instruções para o
esclarecimento de questões que surgirem a respeito das Condições Gerais do Contrato (CGC).

2.2 Caso conclusões parciais de partes da Obra estejam previstas nas Condições Gerais do Contrato, as
referências à Data de Conclusão e à Data Prevista para a Conclusão aplicam-se a qualquer parte das
Obras.

2.3 Os documentos que integram o presente Contrato deverão ser interpretados obedecendo a seguinte
ordem de prioridade:

(1) Termo de Contrato;

(2) Carta de Aceitação;

(3) Proposta do Contratado;

(4) Dados do Contrato (DDC);

(5) Condições Gerais do Contrato (CGC);

(6) Especificações Técnicas;

(7) Plantas e Desenhos;

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

(9) qualquer documento relacionado nos DDC como parte integrante do Contrato.

 

3. Idioma e Legislação Aplicável

3.1. O idioma é o Português e a Legislação Aplicável é a brasileira.

 

4. Decisões do Gerente do Contrato

4.1. Salvo disposição expressa em contrário, o Gerente do Contrato atuará como representante do
Contratante, compe�ndo-lhe decidir a respeito de questões rela�vas ao contrato surgidas entre o
Contratante e o Contratado.

 

5. Delegação

5.1. É facultada ao Gerente do Contrato, desde que no�ficado previamente o Contratado, a delegação de
quaisquer de suas atribuições e responsabilidades, bem como revogar a delegação.
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6. Comunicação

6.1 Todas as comunicações entre as partes deverão obedecer a forma escrita. No�ficações somente
produzirão efeitos após sua efe�va entrega ao des�natário.

 

7. Subcontratação

7.1 O Contratado somente poderá subcontratar parte das Obras com a autorização prévia e expressa do
Gerente do Contrato.  A subcontratação não acarreta qualquer alteração nas obrigações contratuais do
Contratado.

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

 

8. Outros Contratados

8.1 O Contratado deverá cooperar e compar�lhar o Local da Obra com outros Contratados, autoridades
públicas, órgãos de serviços públicos e o Contratante, nas datas indicadas nos Cronogramas de outros
Contratados, como referido nos DDC. Deverá, também, prover-lhes instalações e serviços como previsto
nos Cronogramas. O Contratante pode modificar o Cronograma de outros Contratados, devendo no�ficar
o Contratado das modificações.

 

9. Pessoal

9.1 O Contratado deverá empregar a(s) pessoa(s) cujo(s) nome(s) conste(m) do Quadro de Pessoal Chave,
conforme referido nos DDC, que irá executar as funções estabelecidas no Quadro; ou outro pessoal
aprovado pelo Gerente do Contrato. O Gerente do Contrato deverá aprovar a subs�tuição de membro(s)
do Quadro de Pessoal Chave somente se as qualificações, habilidades e experiências relevantes forem
iguais ou superiores àquelas das pessoas constantes do quadro.

9.2 Caso o Gerente do Contrato requeira do Contratado a remoção de membro do grupo de serviço do
Contratado, deverá este assegurar a efe�va e pronta remoção do Canteiro de Obras no prazo de 10 (dez)
dias a contar do pedido, desvinculando-se das Obras previstas neste Contrato.

9.3 O Engenheiro Residente deverá permanecer em tempo integral no Local das Obras.

9.4 O Contratado deverá definir um engenheiro devidamente credenciado, como Responsável Técnico
(RT) pelos serviços contratados, devendo o Contratado indicá-lo ao Contratante, no prazo de 10 (dez)
dias após a assinatura deste Contrato.

 

10. Riscos do Contratante e do Contratado

10.1 O Contratante e Contratado são responsáveis pelos riscos previstos no Contrato conforme Cláusulas
11 e 12, respec�vamente.

 

11. Riscos do Contratante

11.1 Da Data de Início das Obras até a data de emissão do Termo de Recebimento Defini�vo das Obras
(TRD) são imputáveis ao Contratante os seguintes riscos:

(a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais (excluindo as Obras, Instalação, Materiais e
Equipamento), originados de:

(i) uso ou ocupação do Local da Obra pelo Contratante, salvo se para finalidade prevista no Contrato; ou,
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(ii) infração a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputável ao Contratante ou qualquer
pessoa contratada por ele, exceto o Contratado; e

(b) danos à Obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferência do Contratante, em
virtude do Projeto do mesmo, ou em decorrência de guerra ou contaminação radioa�va que afete
diretamente o Local da Obra.

11.2 Da Data de Conclusão até que o TRD tenha sido emi�do, o risco de perdas ou danos às Obras,
Instalações e Materiais é de responsabilidade do Contratante, exceto perdas ou danos decorrentes de:

(a) defeitos existentes na Data de Conclusão;

(b) evento ocorrido anteriormente à Data de Conclusão, mas não especificado como risco do
Contratante; ou

(c) a�vidades do Contratado no Local da Obra após a Data de Conclusão.

 

12. Riscos do Contratado

12.1 Da Data de Início até a emissão do TRD, os riscos de dano pessoal, morte, perdas e danos à
propriedade (incluindo, sem restrições, as Obras, Canteiro de Obra, Materiais e Equipamento) não
arrolados na Cláusula 11 como do Contratante, serão riscos do Contratado.

 

13. Seguro

13.1 O Contratado fica obrigado a efetuar seguro de riscos de engenharia, desde a Data de Início até o
final do Período de Correção de Defeitos, tendo como beneficiários o Contratante e o próprio
Contratado, com importância segurada idên�ca ao valor do contrato. Esse seguro deve garan�r todas as
perdas e danos de qualquer natureza, nos termos do contrato, sem limitar as obrigações e
responsabilidades do Contratado, especialmente as previstas no Art. 618 do Código Civil Brasileiro.

13.1.1 No contrato de seguro de riscos de engenharia deverá constar, obrigatoriamente, além da
cobertura básica, as seguintes coberturas adicionais de:

(a) despesas extraordinárias;

(b) despesas de desentulho;

(c) equipamentos u�lizados na obra;

(d) danos em consequência de erro na execução dos projetos; e

(e) responsabilidade civil geral/cruzada.

13.2 O Contratado deverá providenciar as apólices e cer�ficados de seguro, apresentando-os para
aprovação do Gerente do Contrato antes da Data de Início das Obras.

13.3 Se o Contratado não cumprir o con�do na sub-cláusula anterior, poderá o Contratante tomar as
providências no sen�do de obter as apólices e cer�ficados, ressarcindo-se dos prêmios que tenha pago
mediante dedução nos pagamentos devidos ao Contratado. Caso nenhum pagamento seja devido, o
valor dos prêmios vincendos serão debitados ao Contratado.

13.4 Eventuais alterações nos termos da apólice de seguros só serão admi�das após aprovação expressa
do Gerente do Contrato.

13.5 Ambas as partes deverão concordar com os termos das apólices de seguro.

 

14. Relatório de Inspeção ao Local da Obra

14.1 O Contratado, ao preparar seu Relatório de Inspeção ao Local das Obras, deverá levar em conta toda
informação constante fornecida pelo Contratante.
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15. Dúvidas sobre os Dados do Contrato (DDC)

15.1 O Gerente do Contrato esclarecerá as dúvidas porventura existentes a respeito dos DDC

 

16. Execução das Obras pelo Contratado

16.1 O Contratado deverá executar as Obras de acordo com as Especificações Técnicas, Plantas e
Desenhos.

 

17. Obras a Serem Concluídas na Data Prevista para Conclusão

17.1 O Contratado deverá dar início à execução das Obras na Data de Início especificada nos DDC,
executando-as de acordo com o Cronograma subme�do ao Contratante e com as atualizações aprovadas
pelo Gerente do Contrato, ul�mando-as até a Data Prevista para a Conclusão.

 

18. Aprovação do Gerente do Contrato

18.1 O Contratado deverá apresentar os Desenhos e as Especificações propostos para Obras Provisórias
ao Gerente do Contrato, cabendo a este aprová-los caso se adequem às Especificações Técnicas e
Desenhos.

18.2 O Contratado é responsável pelo projeto de Obras Provisórias.

18.3 A aprovação do Gerente do Contrato não altera a responsabilidade do Contratado decorrente de seu
projeto de Obras Provisórias.

18.4 O Contratado deverá providenciar, quando necessário, a aprovação junto a terceiros para o projeto
de Obras Provisórias.

18.5 Todos os Desenhos elaborados pelo Contratado, para execução das Obras Provisórias e
permanentes, estão sujeitos à aprovação prévia do Gerente do Contrato.

 

19. Segurança

19.1 O Contratado é responsável pela segurança de todas as a�vidades no Local da Obra.

19.2 Deverão ser tomadas todas as precauções pelo Contratado para evitar quaisquer �pos de acidentes
na área de serviço, adotando-se, para isto, medidas gerais de proteção, de segurança e de higiene do
trabalho de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, o Ministério do Trabalho e/ou
as normas e procedimentos do Contratante.

 

20. Descobrimentos ou Achados

20.1 Qualquer objeto de valor histórico ou outro de valor significa�vo, encontrado no Canteiro de Obra, é
de propriedade do Contratante. O Contratado deverá no�ficar o Contratante por intermédio do Gerente
do Contrato, quando da ocorrência de tais fatos, obrigando-se a acatar as instruções subsequentes do
Gerente do Contrato.

 

21. Posse do Local da Obra

21.1 O Contratante dará posse de todas as partes do Local da Obra ao Contratado. Caso a posse de uma
parte não se verifique na data es�pulada nos DDC, cons�tuirá o atraso em Evento Passível de
Compensação, postergando-se o início das a�vidades conexas.

21.2 O local de instalação do Canteiro de Obra deverá ser previamente aprovado pelo Contratante.
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22. Acesso ao Local da Obra

22.1 O Contratante deverá permi�r ao Gerente do Contrato e a pessoa por este autorizada, acesso ao
Local da Obra e a qualquer lugar onde a obra esteja sendo ou venha a ser executada.

 

23. Instruções, Inspeções e Auditorias

23.1 O Contratado deverá cumprir todas as instruções do Gerente do Contrato, desde que de acordo com
as leis vigentes no local onde o Local da Obra está situado.

23.2 O Contratado deverá permi�r ao BID e ao Contratante, caso solicitado, que inspecione seus
registros contábeis com relação à execução do Contrato, bem como, permi�r a realização de uma
auditoria a ser executada por auditores designados pelo Banco ou pelo Contratante.

 

24. Recursos das Decisões do Gerente

24.1 Das decisões do Gerente do Contrato caberá recurso à autoridade administra�va competente
indicada nos DDC.

24.2 O recurso poderá ser interposto, desde que no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do
recebimento da no�ficação da decisão.

24.3 A pe�ção de recurso deverá ser instruída com a descrição pormenorizada dos fatos, a decisão objeto
da controvérsia e as razões da discordância do Contratado.

 

25. Processamento dos Recursos

25.1 A autoridade indicada nos DDC decidirá sobre o recurso, ouvido previamente o Gerente do Contrato.

25.2 O recurso deverá ser decidido no prazo de 15 (quinze) dias úteis do seu recebimento. Caso entenda
necessário, a autoridade poderá, dentro desse prazo, determinar a realização de perícia ou diligência.

25.3 No decorrer do processamento do recurso o Contrato con�nuará sendo executado, obedecidas as
decisões do Gerente do Contrato, salvo ordem em sen�do contrário emi�da, em caráter liminar, pela
autoridade.

 

26. Solução de Li�gios

26.1 As Partes deverão esforçar-se para resolver, amigavelmente, por meio 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. 

26.2 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 DDC; e

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

 

B - CONTROLE DE TEMPO

 

27. Cronograma de Implementação das Obras

27.1 No prazo fixado nos DDC, o Contratado deverá submeter à aprovação do Gerente do Contrato, o
Cronograma de Implementação das Obras (Cronograma Físico), demonstrando os métodos gerais, ordem
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e programação para todas as a�vidades nas Obras.

27.2 O Cronograma deverá ser atualizado conforme indicado nos DDC, demonstrando-se o progresso real
alcançado em cada a�vidade e seus efeitos na programação do serviço remanescente, incluindo-se
mudanças sugeridas na sequência das a�vidades.

27.3 No caso do não cumprimento do Cronograma ou a não pontualidade, o Gerente do Contrato poderá
reter, do pagamento seguinte, o valor fixado nos DDC até que a obrigação seja efe�vamente cumprida.

27.4 A aprovação do Cronograma pelo Gerente do Contrato não altera as obrigações do Contratado. O
Contratado pode revisar o Cronograma submetendo-o novamente, a qualquer momento, ao Gerente do
Contrato. O Cronograma revisado deverá demonstrar o impacto das Variações e Eventos Passíveis de
Compensação.

 

28. Alteração da Data Prevista para a Conclusão

28.1 O Gerente do Contrato deverá alterar a Data Prevista para a Conclusão caso um Evento Passível de
Compensação venha a ocorrer ou se uma Ordem de Variação tornar impossível a conclusão na Data
Prevista de acordo com a programação acordada.

28.2 O Gerente do Contrato deverá decidir, dentro de 10 (dez) dias contados da data da consulta do
Contratado, devidamente acompanhada das jus�fica�vas a respeito dos efeitos de um Evento de
Compensação ou Variação, informando da possibilidade e duração da prorrogação da Data Prevista para a
Conclusão. Caso o Contratado não alerte o Contratante a respeito do provável atraso, ou deixe de
cooperar para evitá-lo, o retardamento ser-lhe-á imputado deixando de ser considerado na fixação da
nova Data Prevista para a Conclusão.

 

29. Antecipação

29.1 Sendo de interesse do Contratante que a conclusão da Obra se verifique antes da Data Prevista, o
Gerente do Contrato deverá solicitar ao Contratado uma proposta de preço para promover o necessário
incremento no ritmo das obras. Caso o Contratante aceite a referida proposta, a Data Prevista de
Conclusão será reajustada e confirmada pelas partes.

29.2 Sendo aceita a proposta do Contratado para agilizar o ritmo das obras, os decorrentes aumentos de
preço serão incorporados ao Preço do Contrato e tratados como uma Variação.

 

30. Atrasos Solicitados pelo Gerente do Contrato

30.1 O Gerente do Contrato poderá instruir o Contratado no sen�do de retardar o início ou o
prosseguimento de qualquer a�vidade incluída nas Obras.

 

31. Reuniões de Gerenciamento

31.1 O Gerente do Contrato e o Contratado poderão solicitar a realização de reuniões de gerenciamento.
A finalidade da reunião de gerenciamento será a de revisar os planos rela�vos ao serviço remanescente,
bem como resolver problemas a respeito dos quais o Contratado tenha alertado o Contratante, na forma
da Cláusula 32 das CGC.

31.2 O Gerente do Contrato deverá registrar em ata as reuniões de gerenciamento distribuindo cópias ao
Contratado e aos par�cipantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providências
deverá ser decidida pelo Gerente do Contrato no curso ou após a reunião, informando, por escrito, a
todos os par�cipantes da reunião.

 

32. Alerta quanto a Circunstâncias Adversas



26/05/2021 SEI/GDF - 16157988 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19688473&infra_sist… 11/35

32.1 O Contratado deverá alertar, com antecedência, o Gerente do Contrato quanto a eventos ou
circunstâncias futuras que possam: (a) afetar adversamente a qualidade da Obra; (b) aumentar o Preço
do Contrato; ou (c) provocar atraso na execução das Obras. O Gerente do Contrato poderá solicitar ao
Contratado que apresente, com brevidade, a es�ma�va dos efeitos dos referidos eventos ou
circunstâncias futuras no Preço do Contrato e na Data Prevista para a Conclusão.

32.2 O Contratado deverá cooperar com o Gerente do Contrato na elaboração e na consideração de
propostas tendo em vista evitar ou reduzir o impacto desse evento ou circunstância.

 

C - CONTROLE DE QUALIDADE

 

33. Iden�ficação dos Defeitos

33.1 O Gerente do Contrato deverá inspecionar a execução do serviço pelo Contratado no�ficando-o de
qualquer defeito detectado. Essa verificação não afasta a responsabilidade do Contratado. O Gerente do
Contrato pode determinar ao Contratado que procure um Defeito e que desfaça ou teste qualquer parte
das Obras onde considere a possibilidade de existência de Defeito.

 

34. Testes

34.1 Acatada a instrução do Gerente do Contrato e realizado um teste não incluído nas Especificações, ao
fim do qual se verifique a existência de Defeito, deverá o Contratado arcar com os custos do teste e
amostras. Caso não seja detectado Defeito, o teste será considerado um Evento Passível de
Compensação.

 

35. Correção de Defeitos

35.1 O Gerente de Contrato deverá informar ao Contratado a respeito de Defeitos dos quais tenha
conhecimento, antes de terminado o Período de Correção dos Defeitos (PCD), que se inicia na data da
Conclusão das Obras fixada nos DDC. O PCD perdurará enquanto os Defeitos não forem corrigidos.

35.2 Ao receber uma Comunicação de Defeito, o Contratado deverá corrigir o defeito no prazo fixado na
no�ficação do Gerente do Contrato.

35.3 O Termo de Recebimento Parcial (TRP) será lavrado pelo Contratante na Data Prevista para a
Conclusão, mediante solicitação do Contratado. Nesta ocasião será realizada uma vistoria geral pelos
representantes do Contratante e do Contratado, e será elaborada uma listagem de todas as “não
conformidades” existentes, iniciando-se o PCD.

 

36. Defeitos Não Corrigidos

36.1 Deixando o Contratado de corrigir o Defeito no prazo fixado conforme subcláusula anterior caberá
ao Gerente do Contrato avaliar o custo da correção do Defeito e cobrá-lo do Contratado.

       

D - CONTROLE DE CUSTOS

 

37. Planilha de Quan�dades

37.1 A Planilha de Quan�dades deverá conter itens rela�vos à construção, instalação, testes e serviços a
serem executados pelo Contratado.

37.2 A Planilha de Quan�dades é u�lizada para o cálculo do Preço do Contrato. O Contratado é
remunerado pela quan�dade de serviço executado, mul�plicada pelos preços unitários da Planilha de
Quan�dades para cada item.
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38. Alterações de Quan�dades

38.1 Caso o quan�ta�vo medido dos serviços varie com relação àqueles es�mados na Planilha de
Quan�dades para um determinado item:

(a) Quando o preço do item é preexistente no contrato, ajusta-se a quan�dade pleiteada e preserva-se o
valor contratual unitário do item;

(b) Quando o preço do item não existe previamente no contrato, deverá ser feito um orçamento
referencial e após acordado, este valor será integrado ao contrato como um preço extracontratual; e

(c) Em ambos os casos, essas alterações serão formalizadas com a lavratura de um Termo de Alteração
Contratual, a ser assinado por ambas as Partes.

38.2 O Gerente do Contrato não deverá autorizar alterações de quan�dades caso delas decorra variação
no Preço Inicial do Contrato que exceda a 15% (quinze por cento), salvo com aprovação prévia do
Contratante.

38.3 Caso seja requerido pelo Gerente do Contrato, deverá o Contratado fornecer o detalhamento
específico dos custos de qualquer item constante da Proposta.

 

39. Variações

39.1 Todas as Variações deverão ser incluídas em Cronogramas atualizados elaborados pelo Contratado.

 

40. Pagamento das Variações

40.1 Em atendimento a pedido do Gerente do Contrato, o Contratado deverá es�mar o custo de uma
Variação fornecendo-lhe a respec�va cotação no prazo de 10 (dez) dias contados do pedido, ou em prazo
superior autorizado pelo requerente, desde que antes da data de execução da Variação, compe�ndo a
este a avaliação da referida cotação.

40.2 Caso indicado nos DDC, se o serviço envolvido na Variação corresponder a item descrito na Planilha
de Quan�dades e caso, na opinião do Gerente do Contrato, a respec�va quan�ficação exceda: (i) o limite
especificado na Subcláusula 38.1 das CGC, ou (ii) o tempo gasto na sua execução não altere o custo
unitário, o preço na Planilha de Quan�dades deverá ser u�lizado para o cálculo do valor da Variação.
Caso o custo unitário fixado não seja aplicável aos serviços envolvidos na Variação ou, caso a natureza ou
o tempo de execução do serviço envolvido na modificação não correspondam aos itens da Planilha de
Quan�dades, proceder-se-á à cotação mediante apresentação de novos preços unitários para os itens
relevantes do serviço.

40.3 Se a cotação do Contratante não for razoável, o Gerente do Contrato autorizará a Variação e
efetuará modificação do preço do Contrato, baseando-se em sua própria es�ma�va sobre os efeitos da
Variação nos custos do Contratado.

40.4 É dispensada a solicitação de proposta de preço caso o Gerente do Contrato entenda que a urgência
de uma Variação é incompa�vel com a observância do procedimento (solicitação, apresentação e
avaliação). Nesse caso, considerar-se-á a Variação como Evento Passível de Compensação.

40.5 Não cons�tuirão Variações passíveis de pagamento adicional as a�vidades e serviços decorrentes de
circunstâncias adversas, a respeito das quais o Contratado devesse ter alertado o Contratante, na forma
da Cláusula 32 das CGC.

 

41. Previsões de Fluxo de Caixa

41.1 Na atualização do Cronograma, o Contratado deverá fornecer ao Gerente do Contrato uma previsão
atualizada de fluxo de caixa.
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42. Medições

42.1 O Contratado submeterá ao Gerente do Contrato, mensalmente, as medições referentes ao total
dos serviços executados até a data, deduzindo os totais dos serviços acumulados cer�ficados até a
medição anterior.

42.2 O Gerente do Contrato deverá conferir as medições mensais e atestar o pagamento a ser feito ao
Contratado, por meio de um de cer�ficado específico.

42.3 O valor devido pelo serviço executado será determinado pelo Gerente do Contrato.

42.4 O valor do serviço realizado deverá referir-se apenas a itens incluídos na Planilha de Quan�dades ou
no Cronograma de A�vidades (Físico Financeiro).

42.5 O valor dos serviços concluídos inclui os valores das Variações e Eventos Passíveis de Compensação.

42.6 O Gerente do Contrato pode excluir qualquer item aprovado em cer�ficado anterior ou reduzir a
proporção de item previamente aprovado, em cer�ficado, à luz de informações subsequentes.

 

43. Pagamentos

43.1 Dos pagamentos devidos serão deduzidos os montantes rela�vos à dedução das parcelas do
pagamento antecipado e das retenções. O Contratante deverá pagar ao Contratado os valores
cer�ficados pelo Gerente do Contrato, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de cada cer�ficado.

43.2 Se o Contratante efetuar pagamento após o prazo deverá atualizar o valor, desde a data em que o
pagamento deveria ter sido feito até a data do efe�vo pagamento, de acordo com índice fixado nos DDC.

43.3 Itens da Obra para os quais nenhuma tarifa ou preço tenha sido cotado não serão pagos, se
considerados cobertos por outros preços e tarifas.

43.4 Caso o Gerente do Contrato não concorde com a medição apresentada poderá alterá-la,
determinando o imediato pagamento da quan�a resultante.

43.5 O Contratado poderá recorrer da decisão do Gerente do Contrato, na forma da Cláusula 24. das
CGC.  A atualização de que trata a Subcláusula 43.2 das CGC incidirá sobre os valores devidos em virtude
do provimento do recurso.

43.6 O pagamento final deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação, pelo Contratado, da
respec�va fatura emi�da após a obtenção do Termo de Recebimento Defini�vo das Obras e das planilhas
de medição emi�das pelo Gerente do Contrato, e aprovadas pelo Contratante.

 

44. Eventos Passíveis de Compensação

44.1 Eventos Passíveis de Compensação são:

(a) omissão do Contratante na liberação de parte do Local da Obra na Data da Posse do Local da Obra
fixada nos DDC;

(b) modificação, pelo Contratante, do cronograma de outros contratados de modo a afetar os serviços do
Contratado;

(c) prorrogação, pelo Gerente do Contrato, do prazo das Obras, ou deixar de emi�r Desenhos,
Especificações, ou instruções necessárias à execução das Obras em tempo hábil;

(d) determinação do Gerente do Contrato para que seja descoberta parte das Obras ou que se realizem
testes adicionais dos quais não resulte a verificação de Defeitos;

(e) omissão do Gerente do Contrato, sem jus�fica�va, de autorizar subcontratação;

(f) as condições do solo forem substancialmente diversas do que se poderia razoavelmente es�mar antes
da Carta de Aceitação, a par�r de: (i) informações fornecidas aos Concorrentes (incluindo-se o Relatório
de Inspeção do Local da Obra); (ii) informações disponíveis publicamente; e (iii) inspeção visual do Local
da Obra;
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(g) determinação pelo Gerente do Contrato de providências a serem tomadas pelo Contratado diante de:
(i) situação imprevista causada pelo Contratante; ou (ii) Obras e trabalhos adicionais necessários à
segurança ou outros;

(h) omissão de outros contratados, autoridades públicas, órgãos de serviços públicos ou o próprio
Contratante, no cumprimento de prazos e outras condições estabelecidas no Contrato, causando atrasos
ou custos extras ao Contratado;

(i) atraso na liberação de pagamentos antecipados;

(j) efeitos dos riscos do Contratante sobre as obrigações do Contratado;

(k) atraso injus�ficado do Gerente do Contrato na emissão do TRDO; e

(l) outros Eventos Passíveis de Compensação descritos nos DDC ou que venham a ser determinados pelo
Gerente do Contrato.

44.2 Se um Evento Passível de Compensação provocar custos adicionais ou impedir que a Obra seja
concluída na Data Prevista para a Conclusão, o Preço do Contrato deverá ser acrescido e/ou prorrogada a
Data Prevista para a Conclusão. O Gerente do Contrato decidirá a respeito da necessidade e do valor do
acréscimo ao Preço do Contrato e da necessidade e modo de prorrogação da Data Prevista para a
Conclusão.

44.3 Tão logo tenham sido prestadas pelo Contratado, as informações demonstrando os efeitos do
Evento Passível de Compensação sobre a previsão de custos do Contratado, o Gerente do Contrato
deverá avaliar o Preço do Contrato ajustado. Se a es�ma�va fornecida pelo Contratado não for razoável,
o Gerente do Contrato, baseado na sua própria es�ma�va, efetuará o ajuste do Preço do Contrato.

44.4 O Contratado não terá direito a compensações, caso deixe de alertar previamente o Gerente do
Contrato ou deixar de cooperar com o mesmo caso o evento venha a prejudicar os interesses do
Contratante.

 

45. Impostos

45.1 O Gerente do Contrato deverá ajustar os Preços do Contrato caso os impostos sejam alterados
durante o período compreendido entre 30 (trinta) dias da data de apresentação das propostas e a data da
úl�ma fatura. O reajuste deverá refle�r o percentual de variação do valor dos impostos pagos pelo
Contratado, assegurando-se que tal variação já não tenha sido incorporada no Preço do Contrato ou de
seus reajustes, referidos na Cláusula 47 das CGC.

 

46. Moedas

46.1 Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em moeda corrente nacional.

 

47. Reajuste de Preços

47.1 Os preços somente estarão sujeitos a reajustamento se assim es�ver previsto nos DDC. Caso haja
previsão, os valores faturados, após deduzido o adiantamento, serão ajustados pela aplicação do
respec�vo fator de reajuste de preços aos valores de pagamento devidos de acordo com a seguinte
fórmula:

 

Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)

Onde:

Pc = é o fator de reajuste para a porção de Preço do Contrato;

Ac e Bc = são coeficientes especificados nos DDC, representando as porções não reajustáveis e
reajustáveis, respec�vamente, do Preço do Contrato;
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Imc =é o índice dos insumos considerados vigentes no final do mês em faturamento; e

Ioc = é o índice em vigor 30 (trinta) dias antes da data final estabelecida para a abertura das propostas.

 

47.2 Se o valor do índice for mudado após ter sido u�lizado no cálculo, este deverá ser corrigido e
ajustado no próximo Cer�ficado de Pagamento. O valor desse índice deve considerar todas as mudanças
nos custos devido aos custos das flutuações.

 

48. Retenções

48.1 O Contratante deverá reter de cada pagamento devido ao Contratado, o percentual fixado nos DDC,
até a Data de Conclusão da Obra.

48.2 Na Data de Conclusão da Obra metade do valor total re�do, com a emissão do Termo de
Recebimento Parcial (TRP) das Obras será res�tuído ao Contratado, sendo a outra metade res�tuída após
o encerramento do Período de Correção de Defeitos (PCD) e da cer�ficação, pelo Gerente do Contrato
[por meio do Termo de Recebimento Defini�vo (TRD) das Obras] da correção dos Defeitos que foram
no�ficados ao Contratado e então corrigidos.

48.3 Na Data de Conclusão da Obra, o Contratado pode subs�tuir o restante do valor re�do por meio de
garan�a bancária aceita pelo Contratante.

 

49. Multas

49.1 O Contratado deverá pagar multa no percentual fixado nos DDC para cada dia de atraso rela�vo à
Data Prevista para a Conclusão. O valor total das multas não deverá exceder o montante fixado nos DDC.
É facultado ao Contratante deduzir, as despesas rela�vas às multas, dos pagamentos devidos ao
Contratado. Os pagamentos de multa não isentarão o Contratado do cumprimento de suas obrigações.

 

50. Antecipação da Conclusão

50.1 O Contratado não faz jus a nenhuma bonificação em caso de antecipação na conclusão das Obras.

 

51. Adiantamento

51.1 O Contratante poderá efetuar adiantamentos ao Contratado nos montantes fixados nos DDC e nas
datas nele estabelecidas, contra a entrega de Garan�a Bancária (Incondicional), no mesmo valor do
adiantamento, conforme modelo apropriado da Seção 9, Formulários do Contrato, e prestada por banco
aceitável a juízo do Contratante. A garan�a deverá vigorar até a recuperação do adiantamento, que se
fará mediante deduções, nos valores a pagar, pelo Contratante. Não incidirão juros sobre o
adiantamento.

51.2 O Contratado u�lizará os adiantamentos exclusivamente, para o pagamento dos Equipamentos,
Instalação, Materiais e despesas com mobilização para a execução do Contrato, devendo comprovar sua
u�lização por meio de apresentação ao Gerente do Contrato, de cópias das respec�vas faturas ou outros
documentos.

51.3 O adiantamento será recuperado por meio de dedução dos pagamentos devidos ao Contratado. As
deduções serão iguais à percentagem estabelecida nos DDC. Não será levado em consideração o
adiantamento ou sua res�tuição quando da avaliação do montante de serviços realizados, Variações,
reajuste de preços, Eventos Passíveis de Compensação, ou multas.

 

52. Garan�a de Execução do Contrato
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52.1 A Garan�a de Execução do Contrato deverá ser fornecida ao Contratante até a data fixada na Carta
de Aceitação, no valor es�pulado nos DDC de acordo com o formulário apropriado, por ou empresa
fiadora aceitável à Agência Contratante, e expressa nos �pos e proporções das moedas nas quais o Preço
do Contrato deva ser pago.  A Garan�a de Execução será válida até uma data 28 (vinte e oito) dias a par�r
da data de emissão do Cer�ficado de Conclusão no caso de uma Garan�a Bancária e até 1 (um) ano após
a data de emissão do Cer�ficado de Conclusão no caso de uma Fiança (Performance Bond).

52.2 A Garan�a de Execução fornecida pelo Contratado na forma de uma garan�a bancária, deverá ser
de caráter incondicional pagável à vista e na primeira solicitação e ser emi�da, por opção do Contratado,
por um banco estabelecido no Brasil, ou por um banco estrangeiro aceitável pelo Contratante que possua
um banco correspondente estabelecido no Brasil.

52.3 No caso de prorrogação da data prevista de conclusão das Obras, o Contratante deverá solicitar uma
prorrogação desta garan�a por parte do Contratado.

 

53. Serviços Adicionais

53.1 Caso venham a ser necessários e, estejam indicados nos DDC, Serviços Adicionais de pequena monta
poderão ser executados, desde que prévia e expressamente autorizados pelo Gerente do Contrato. Tais
serviços, quando autorizados, serão remunerados à razão dos respec�vos preços unitários cotados pelo
Contratado na Planilha de Preços Unitários após a solicitação, por escrito, do Gerente do Contrato.

53.2 Todo serviço a ser pago como Serviço Adicional deverá ser registrado pelo Contratante em
formulários aprovados pelo Gerente do Contrato, a quem compete conferi-los e atestá-los no prazo de 2
(dois) dias de sua conclusão.

53.3 O Contratado somente receberá por Serviço Adicional quando devidamente atestado.

 

54. Reparação de Danos

54.1 O Contratado deverá, às suas expensas, reparar perdas e danos, desde a Data de Início até o
término do PCD, verificados nas Obras e materiais a elas incorporados, caso os mesmos lhe possam ser
imputáveis.

 

E - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

 

55. Término

55.1 O Contratado solicitará e obterá do Gerente do Contrato a emissão de Termo de Recebimento
Defini�vo (TRD) das Obras quando comprovado o término da Obra.

55.2 Resolvidas todas as “não conformidades” descritas no Termo de Recebimento Parcial (TRP) das
Obras, o Contratante terá o prazo de 10 (dez) dias após a comunicação do Contratado para a emissão do
TRD.

 

56. Posse

56.1 O Contratante deverá tomar posse do Local da Obra nos 10 (dez) dias contados da data de emissão
do TRD pelo Gerente do Contrato.

 

57. Contabilização Final

57.1 Antes de expirado o PCD, o Contratado deverá apresentar ao Gerente do Contrato um balanço
detalhado do valor de seu crédito. O Gerente do Contrato emi�rá um TRD confirmando os valores
devidos ao Contratado, no prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento do referido balanço, caso o
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mesmo esteja correto e completo. Caso contrário, o Gerente do Contrato deverá fornecer, no prazo
fixado acima, uma planilha que estabeleça as correções e adições necessárias. Se o balanço final
reapresentado permanecer insa�sfatório, o Gerente do Contrato deverá decidir qual o valor a ser pago ao
Contratado, informando-o por escrito.

 

58. Manuais de Operação e Manutenção e Desenhos de Como Construído (As Built)

58.1 Se forem necessários os Desenhos de Como Construído (As Built) e/ou Manuais de Operação e
Manutenção forem solicitados, deverá o Contratado fornecê-los nas datas estabelecidas nos DDC.

58.2 Não cumprido o disposto na subcláusula anterior ou na hipótese de os referidos documentos não
receberem a aprovação do Gerente do Contrato, cabe a este deduzir o valor fixado nos DDC, dos
pagamentos a serem efetuados ao Contratado.

 

59. Rescisão

59.1 O Contrato pode ser rescindido uma vez constatado o descumprimento fundamental de obrigação
decorrente do Contrato.

59.2 Para as finalidades desta Cláusula é considerado o não cumprimento fundamental:

(a) a interrupção da Obra pelo Contratado por 30 (trinta) dias sem que a paralisação tenha sido prevista
no Cronograma e autorizada pelo Gerente do Contrato;

(b) o não cumprimento pelo Contratado, no prazo de 30 (trinta) dias, de instrução no sen�do de
interromper as Obras;

(c) declaração da falência ou pedido de recuperação judicial do Contratado;

(d) o não pagamento, pelo Contratante, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de emissão do
Cer�ficado para Pagamento.

(e) omissão do Contratado na correção de Defeitos, quando do recebimento da segunda no�ficação, uma
vez que as correções efetuadas já efetuadas em decorrência de uma primeira no�ficação foram
consideradas insa�sfatórias;

(f) o montante das multas aplicadas pelo Contratante, por atraso na execução das Obras exceda a 10%
(dez por cento) do valor do Contrato; e

(g) inobservância, pelo Contratado, de normas técnicas, de segurança, da legislação trabalhista ou
previdenciária.

59.3 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 fraude e corrupção ou prá�cas proibidas.

59.4 Quando qualquer uma das partes no�ficar ao Gerente do Contrato, inadimplência diversa das
relacionadas na Subcláusula 59.2 das CGC, caberá ao Gerente do Contrato decidir se o ato ou fato
no�ficado se cons�tui mo�vo de rescisão.

59.5 Não obstante o disposto nas Subcláusulas 59.1 a 59.4 das CGC, o Contratante pode rescindir o
Contrato por conveniência administra�va. Na hipótese do Contrato ser rescindido, o Contratado deverá
paralisar as Obras imediatamente, tornando o Local da Obra seguro e liberando-o tão logo seja possível.

 

60. Pagamento Quando da Rescisão Contratual

60.1 Caso o Contrato seja rescindido em virtude do não cumprimento fundamental do Contratado, o
Gerente do Contrato deverá fazer um balanço considerando o montante de serviços executados e de
materiais encomendados, deduzidos os adiantamentos recebidos até a data de efe�vação do balanço,
subtraído, ainda, o percentual indicado nos DDC para aplicação em caso de serviços não concluídos. Não
haverá incidência de multas complementares. Caso o total devido ao Contratante exceda eventuais
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créditos ainda devidos ao Contratado, deverá ser lavrado, de imediato, o competente instrumento de
confissão de dívida, devidamente assinado por 2 (duas) testemunhas.

60.2 Caso o Contrato seja rescindido por conveniência do Contratante ou pelo não cumprimento
fundamental atribuído ao Contratante, o Gerente do Contrato deverá efetuar um balanço referente ao
valor do serviço executado, materiais encomendados, desmobilização do pessoal e equipamentos do
Contratado empregados exclusivamente nas Obras, subtraídos os adiantamentos até então recebidos.

 

61. Propriedade

61.1 Na hipótese do Contrato ser rescindido por negligência do Contratado, todos os Materiais do Local
das Obras, Canteiro de Obras, Equipamento, Obras Provisórias e Finalizadas serão consideradas de
propriedade do Contratante.

 

62. Interrupção da Execução

62.1 Na hipótese da execução do Contrato precisar ser interrompida por mo�vo de guerra e/ou outros
eventos que independem da vontade do Contratante ou do Contratado, o Gerente do Contrato deve
emi�r uma No�ficação autorizando essa interrupção. O Contratado deve cercar o Local da Obra e
suspender a execução da Obra assim que receber a No�ficação. O Contratado deve receber, a �tulo de
ressarcimento por quaisquer serviços que tenha executado antes do recebimento da No�ficação e,
também, pelos serviços executados posteriormente, desde que estes tenham sido comprome�dos
anteriormente à data da No�ficação.

 

63. Suspensão do Emprés�mo do Banco

63.1 No caso do BID suspender o Emprés�mo cujos recursos se des�nariam ao financiamento, total ou
parcial, dos pagamentos decorrentes do Contrato:

(a) o Contratante informará o Contratado da referida suspensão no prazo de 10 (dez) dias a par�r do
recebimento da competente comunicação do BID;

(b) caso o Contratado não tenha recebido as quan�as que lhe são devidas no prazo de 30 (trinta) dias
previsto na Subcláusula 43.1 das CGC, ser-lhe-á facultado rescindir o Contrato, emi�ndo, para tanto, uma
No�ficação com antecedência de 14 (quatorze) dias.

 

64. Responsabilidades Ambientais do Contratante

64.1 São responsabilidades do Contratante durante a execução das Obras:

(a) Contratação de Especialista em Meio Ambiente

(b) Trabalho Conjunto entre as áreas de Engenharia e de Meio Ambiente

(i) Os critérios e as diretrizes ambientais das obras devem ser discu�dos entre a Fiscalização e a
Supervisão (as áreas de engenharia e construção) e adotados de comum acordo; e

(ii) Durante a execução das obras deverá haver um acompanhamento e permanente intercâmbio entre os
especialistas das áreas de meio ambiente e de engenharia do Contratante para garan�r que,
efe�vamente, a agressão ao meio ambiente causada pelas obras seja a menor possível;

(c) Apontamento no diário de obras das irregularidades ambientais ocorridas;

(d) A�vidades de controle ambiental durante as obras, conforme as especificações técnicas

(e) Nas medições e pagamentos:

(i) verificação do atendimento aos programas e planos de mi�gação de impactos e controle ambiental da
Obra do Projeto [tais como o Plano de Gestão Ambiental (PGA), Plano de Recuperação de Área
Degradada (PRAD) e outros]; e
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(ii) par�cipação de especialistas em meio ambiente; e

(f) Recebimento das Obras.

 

65. Fraude e Corrupção e Prá�cas Proibidas

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

 

 

SEÇÃO 2 - DADOS DO CONTRATO (DDC)

 

As disposições a seguir complementam ou modificam as Cláusulas correspondentes da Seção 1 –
Condições Gerais de Contrato (CGC):

Cláusula
das CGC Complemento ou Modificação

1. DEFINIÇÕES

1.1(d)

O Contratado é um Consórcio formado por:

GW - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoal jurídica de direito privado, Inscrição
Estadual n° 07.315.761/001-82, CNPJ 00.528.786/0001-14, com sede ao SCIA Quadra 11
Conjunto 01 Lotes 01 e 12, Cep: 71.250-155, Brasília-DF, neste ato representada por Sr. JOSÉ
ANTÔNIO GOULART, RG 262.941 SSP-DF e CPF 102.197.571-00 e pela Sra. MAGDA MARIA DA
SILVA portadora da CI n° 083.781.4634 SSP/BA e CPF 957.349.295-49.

BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, pessoal jurídica de direito privado, Inscrição Estadual n°
07.315.120/001-28, CNPJ 00.016.576/0001-47, com sede no SCIA, Quadra 14 Conjunto 04
Lote 07 – Brasília-DF – CEP: 71.250-120, neste ato representada por Sr. JOSÉ EUSTÁQUIO
FERREIRA, CI n° 93.229 DFSP/DF, CPF n° 028.854.681-49.

CONTERC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA. pessoal jurídica de
direito privado, Inscrição Estadual n° 07.302.750/001-80, CNPJ 00.536.490/0001-45, com
sede no SCIA, Quadra 14 Conjunto 10 Lote 09  – Brasília-DF – CEP: 71.250-150, neste ato
representada por Sr. FRANCO LAURO BOTELHO, CI n° 2.052.299 SSP/DF, CPF n° 023.687.731-
34.

1.1(e)

O Contratante é:

Nome: Distrito Federal, através da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,
DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL- SEDICT/DF.

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco C, Asa Norte - Brasília – DF - CEP: 70.712 –
030 - Brasília/DF

Nome do Representante Autorizado: ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR

1.1 (i) A Data de Início das Obras é: a par�r da data do recebimento da Ordem de Serviço pela
Contratada.

1.1 (j) A Data Prevista para a Conclusão das Obras é 270 (duzentos e setenta) dias corridos contados
a par�r do recebimento pela Contratada da Ordem de Serviço emi�da pelo Contratante,
conforme cronograma aprovado.
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A critério do Gerente do Contrato, poderá haver prorrogação do prazo de conclusão das obras
no caso de ocorrência de algum Evento Passível de Compensação conforme Item 44 da Seção
7 ou devido a fatos previstos no Parágrafo 1º, do Ar�go 57 da Lei de Licitações e Contratos
(8.666/93).

1.1 (r)

O Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento,
Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Distrito Federal- SEDICT/DF, designará um
Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de
Execução Orçamentária e Contábil.

1.1(s) O Local das Obras consta na Seção 4 - Anexos.

1.1 (w)

OBRA

As obras consistem na execução das obras de complementação da urbanização e mobilidade
urbana na ADE Materiais de Construção de Ceilândia e a execução da rede de drenagem
pluvial e pavimentação asfál�ca na ADE Setor de Indústrias de Ceilândia.

Prazo de vigência contratual é de 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos contado a par�r
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.

1.1 (y),
1.1 gg e
35.1

O Período de Correção dos Defeitos é de 180 (cento e oitenta) dias após a entrega da obra
contados a par�r da emissão pelo Contratante do Termo de Recebimento Parcial (TRP) das
Obras, mediante solicitação da contratada e avaliação do Gerente do Contrato das condições
reais em que se encontra a obra.

Nos termos definidos na Seção 1 - Condições Gerais do Contrato, Item 1 – Definições, o TRP
tem caráter provisório, ensejando pagamento ao Contratado, conforme itens 48.1 e 48.2 –
Seção 1 – Condições Gerais do Contrato (CGC), correspondente a 50% do montante re�do das
medições anteriores.

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

A lista de pequenos vícios/defeitos a serem sanados constarão como anexo ao TRP e a
correção dos mesmos será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, cujas medidas
para a devida reparação deverão ser aprovadas pela fiscalização da CONTRATANTE, devendo
ainda serem realizadas no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sendo que quaisquer
perdas e danos decorrentes, causados à CONTRATANTE ou/e a terceiros, bem como a
indenização por lucros cessantes, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem
prejuízo das demais disposições contratuais e da legislação vigente.

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

Complementarmente, deverá ser atendido o ar�go 618 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de
2002. (Art.618). Nos contratos de empreitada de edi�cios ou outras construções
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredu�vel
de cinco anos, contados à par�r da emissão do Termo de Recebimento Defini�vo (TRD), pela
solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

1.1 (dd)
REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução é o de Empreitada por Preço Unitário.
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2.3 INTERPRETAÇÃO

Os seguintes documentos da Seção 4 – Anexos, também integram o Contrato:

Anexo 1 – Proposta da Empresa Contratada

1. - Planilha Orçamentária Consolidada;

2. - Cronograma Físico-Financeiro Consolidado

Anexo 2 – Documentos de Projeto

                 2.1 – Topografia

                 2.2 - Geotecnia

                 2.3 - Drenagem

                 2.4 – Urbanismo e Paisagismo

                 2.5 – Geométrico

                 2.6 – Sinalização

Anexo 3 – Licenças, Autorizações e ART-Anotações de Responsabilidade Técnica do Projeto

Anexo 4 – Diretrizes para Elaboração do Programa de Controle Ambiental das Obras – PCAO.

Anexo 5-  Garan�a de Execução

Anexo 6 – Apólices de Seguros

7
SUBCONTRATAÇÃO

7.1 O Contratado somente poderá subcontratar parte das Obras com a autorização prévia e
expressa do Gerente do Contrato, de, no máximo 10% do valor do Contrato.

[8.1]
OUTROS CONTRATADOS

NÃO APLICÁVEL

9.1

PESSOAL

O Quadro do Pessoal indicado para a execução das Obras [indicar o pessoal da Empreiteira
após a adjudicação]

TRABALHO DE MENORES

O descumprimento do disposto no ar�go 7º, XXXIII, da Cons�tuição Federal resultará na
inabilitação da licitante e, se ocorrer após a contratação, a rescisão contratual.

13

SEGURO

No contrato de seguro de riscos de engenharia deverá constar, obrigatoriamente, além da
cobertura básica, as seguintes coberturas adicionais de:

(a) despesas extraordinárias: 5% do valor do contrato;

(b) despesas de desentulho: 5% do valor do contrato;

(c) equipamentos u�lizados na obra: 5% do valor do contrato;

(d) danos em consequência de erro na execução dos projetos: 50% do valor do contrato; e

(e) responsabilidade civil geral/cruzada: 20% do valor do contrato

[14.1] RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AO LOCAL DA OBRA

O Relatório de Inspeção ao Local da Obra será realizado pela empresa de Supervisão Civil e
Ambiental das Obras de Urbanismo e Infraestrutura do Programa PROCIDADE e em conjunto
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com os fiscais responsáveis designado pelo Contratante.

16.1.1 EXECUÇÃO DAS OBRAS PELO CONTRATADO

Medidas de Controle Ambiental

A Empreiteira contratada deverá executar as Obras de acordo com as Medidas de Controle
Ambiental definidas pelo Programa de Controle Ambiental das Obras - PCAO que deverá
entregue logo após a emissão da Ordem de Serviço.

Serão atribuições e obrigações ambientais específicas da Empreiteira contratada para a
execução das obras:

(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, consideradas nas Diretrizes do Programa de Controle Ambiental da Obra, parte
integrante do projeto de engenharia;

(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;

(c) executar os serviços e/ou disposi�vos previstos no PCAO, em especial aqueles em relação
aos Canteiros de Obras, em toda a área de influência direta das obras;

(d) implementar as ações, no que se refere à eliminação dos passivos ambientais produzidos
durante a obra, a recomposição e implantação de faixas de vegetação, a melhoria da
condição cênica da área de entorno da obra e, a implantação de áreas verdes quando couber;

(e) realizar o treinamento dos trabalhadores da obra para garan�r a segurança da população
a�ngida e a manutenção da qualidade ambiental na área diretamente afetada pela obra;

(f) solicitar, junto aos órgãos competentes, os licenciamentos ambientais das áreas de apoio a
serem u�lizadas na execução das obras, incluindo caixas de emprés�mo, bota fora, canteiro
de obras, pedreiras, usinas etc., sendo que deverão ser ob�dos impreterivelmente antes da
instalação/implantação das a�vidades;

(g) executar a reabilitação ambiental das áreas de apoio u�lizadas, cumprindo as medidas
previstas no âmbito do licenciamento das mesmas. Ressalta-se que a não aplicabilidade desta
disposição implicará na não emissão da Cer�dão de Conformidade Ambiental (CCA) do
empreendimento e/ou do Termo de Recebimento Defini�vo das Obras (TRDO) e consequente
retenção da garan�a de execução;

(h) requerer autorização para corte das espécies arbóreas, a serem suprimidas pela
construção das obras;

(i) contratar um técnico devidamente habilitado, especialista em meio ambiente, para o
acompanhamento da execução da obra, o qual deverá atender aos critérios e às exigências
ambientais advindas da fiscalização ambiental da obra e da equipe ambiental do Executor.

LICENÇAS, ANOTAÇÕES, REGISTROS ETC.

Cabe a Empreiteira contratada os procedimentos necessários para a obtenção:

(a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no CREA;

(b) Matrícula da obra no Cadastro Específico do INSS – CEI e ao final das obras a regularização
da documentação das mesmas junto ao INSS;

(c) Auxiliar na obtenção e/ou atendimento de condicionantes:

(i) da Licença de Operação (LO);

(ii) do alvará de construção junto à prefeitura municipal, quando cabível, e se necessário, o
alvará de demolição;
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(iii) autorizações exigidas em obras com caracterís�cas especiais, como aquelas pertencentes
a patrimônio histórico-cultural;

(iv) quando for o caso, aprovação do projeto de prevenção e combate a incêndios pelo Corpo
de Bombeiros e dos projetos de instalação elétrica, hidráulica e de telefonia das
concessionárias competentes;

(v) Os autores do Projeto Execu�vo deverão providenciar a Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, ins�tuída pela Lei Federal No 6496, de 07 de dezembro de 1977 e
regulamentada por meio de Resoluções específicas do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia – CONFEA. [Ou RRT do CAU para os Arquitetos].

21.1
POSSE DO LOCAL DA OBRA

A Data de Posse do Local de Obra é: a data da emissão da ordem de serviço.

24.1 e
25.1

 

RECURSOS DAS DECISÕES DO GERENTE

A autoridade à qual serão dirigidos os recursos é: Executor a ser Designado posteriormente.

26

SOLUÇÃO DE LITÍGIOS

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

27.1

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS

O Contratado deverá submeter um Cronograma revisado para as Obras no prazo de 15
(quinze) dias da entrega da Carta de Aceitação respeitando a itemização das etapas dos
serviços, de acordo com o cronograma apresentado inicialmente na proposta.

Deverá apresentar também, no mesmo prazo, um cronograma execu�vo da obra com base
no cronograma �sico-financeiro e sequência execu�va da obra. Este cronograma deverá ser
apresentado em meio eletrônico (com base em so�ware comercial de acompanhamento de
projetos MS Project) e impresso em duas cópias na forma de “gráfico de Gan�”, tamanho A1.
Sua estrutura analí�ca de projeto deverá ser detalhada, apresentando dependências e
duração de cada a�vidade de forma que possam ser acompanhadas. Este documento deverá
ser atualizado mensalmente pela contratada, destacando as a�vidades já executadas e a
executar.

O cronograma �sico-financeiro apresentado deverá ser previamente aprovado pela
fiscalização da Contratante.

Não se permi�rá o aumento do prazo de execução das obras no cronograma a ser
apresentado pela contratada, no início das obras.

27.2 O Cronograma deverá ser atualizado mensalmente.

27.3 O valor a ser re�do por atraso na apresentação da atualização do Cronograma é de 1% (um
por cento) do valor do contrato.

37

PLANILHA DE QUANTIDADES

Será aplicada a taxa de BDI especificada no orçamento-base da licitação para os serviços
novos incluídos por meio de adi�vos contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pela
Empreiteira Contratada for injus�ficadamente elevada, com vistas a garan�r o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato.
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43 PAGAMENTOS

43.1.1 Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados mediante a apresentação de
Notas Fiscais, emi�das após a confirmação dos valores dos serviços executados pelo Gerente
do Contrato, apurados em Medições Mensais aprovadas pela Supervisora e órgão auxiliar
designado pelo Gerente do Contrato.

O Contratante deverá pagar ao Contratado os valores cer�ficados pelo Gerente do Contrato,
em até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da respec�va Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Supervisora e pelo órgão auxiliar designado pelo Gerente do
Contrato.

O encaminhamento de uma Medição ao Contratante deverá estar acompanhado pelo
Cer�ficado de Conformidade Ambiental, assinado pelo Supervisor Ambiental, atestando que
todos os serviços referentes à proteção ambiental, acordados para a realização no período
referente aquela Medição, foram executados a contento.

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.

De acordo com a Lei – DF nº 5087/2013:

Art. 1º. 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
regularidade no atendimento às suas obrigações de natureza fiscal, trabalhista e
previdenciária rela�vas a seus empregados.

 § 1º Incluem-se nessa obrigação as empresas concessionárias e permissionárias de serviços
públicos do Distrito Federal.

 § 2º As irregularidades encontradas em relação às obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias das empresas de que trata este ar�go devem ser sanadas no prazo máximo
de trinta dias da detecção.

 Art. 5º. 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.

43.1.2 O pagamento das parcelas do valor do Contrato ficará condicionado à apresentação
dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverão ser pagas pelo Contratado:

(a) Registro da obra no CREA;

(b) Cer�ficado de Matrícula referente à obra junto ao INSS (CEI) da obra;

(c) pagamento da ART de execução do Responsável Técnico;

(d) folha de pagamento vinculado à matricula CEI;

(e) guia de recolhimento de FGTS e INSS vinculados à matricula CEI;

(f) comprovante encaminhamento da SEFIP/GFIP;

(g) cer�dões de regularidade fiscal;

(h) Lei 5087/13: quan�dades de empregados do quadro permanente detalhada pelo código
brasileiro de ocupações;

(i) quan�dade de demissões de funcionários ocorridas no mês anterior ao encaminhamento
dos documentos, detalhando o número de demissões com justa causa e sem justa causa; e

(j) quan�dade de ações trabalhistas em tramitação contra empresa.

43.1.3 O pagamento da úl�ma parcela somente será realizado após a entrega, ao
Contratante, do:
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(a) Relatório de Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pela Supervisão Civil e
Ambiental por meio de uma Cer�dão de Conformidade Ambiental (CCA);

(b) Cer�dão nega�va da matrícula Cadastro Específico do INSS (CEI) da obra; e

(c) Baixa da obra no CREA

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).

43.2

ATRASO NO PAGAMENTO

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 SEDICT/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.

[44.1(l)]
EVENTOS PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO

Os eventos passíveis de compensação são os previstos pela Seção 7 – Condições Gerais do
Contrato, clausula 44.

47]

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

O Contrato será de menos de 12 (doze) meses, portanto não sendo aplicável reajuste do
contrato.

No entanto, caso ocorra necessidade de aditamento de prazo do contrato, condicionado à
avaliação do gerente do contrato – Seção 7 Condições Gerais do Contrato. O reajuste deverá
ser calculado conforme a seguinte regra:

Em período inferior a um ano, os preços serão fixos e irreajustáveis, de acordo com o art. 28
da Lei 9.069/95. Ultrapassado esse período, os mesmos poderão ser reajustados
anualmente, nos termos da Lei nº 10.192/01, adotando-se o INCC – Índice Nacional da
Construção Civil da FGV. O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para
efeito de reajuste será a data final estabelecida para a apresentação da proposta.

Para o cálculo de reajuste será u�lizada a seguinte fórmula em subs�tuição a apresentada no
item 47.1 da Seção 1 – Condições Gerais do Contrato:

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, 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.

[48.1]
RETENÇÃO

A porcentagem a ser re�da de cada pagamento é de até 5 % (cinco por cento).
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48.2 Na Data de Conclusão da Obra, com a emissão do Termo de Recebimento Parcial (TRP) das
Obras, a metade do valor total re�do das medições mensais efetuadas será res�tuído ao
Contratado.

A outra metade será res�tuída após o encerramento do Período de Correção de Defeitos
(PCD) e da cer�ficação, pelo Gerente do Contrato, por meio do Termo de Recebimento
Defini�vo (TRD) das Obras e da correção dos Defeitos que foram no�ficados ao Contratado e
então corrigidos.

49.1

MULTA

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.

[51.1]
ADIANTAMENTO

NÃO APLICÁVEL

[51.3] Recuperação de adiantamento – NÃO APLICÁVEL

52.1 GARANTIA DE EXECUÇÃO

A Garan�a de Execução do Contrato tem os valores mínimos seguintes, equivalentes à
porcentagem do Preço do Contrato:

(a) Garan�a Bancária (5% do Valor do Contrato): __________ [inserir número]
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ou

(b) Fiança do Executante (Performance Bond) (5% do Valor do Contrato): R$ 2.404.588,53
(dois milhões, quatrocentos e quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três
centavos).

[53]

SERVIÇOS ADICIONAIS

Executar eventuais acréscimos, bem como fornecer os materiais aplicados, mas inerentes à
natureza dos serviços contratados, mediante aprovação da SEDICT/DF e NOVACAP.

No caso de execução de serviços não previstos inicialmente, porém indispensáveis à
conclusão dos serviços, estes serão pagos de acordo com os Preços e Serviços das Tabelas do
SINAPI ou SICRO 2, conforme previsto no Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013.

As alterações ao contrato deverão ser processadas mediante celebração de termos adi�vos,
com amparo do ar�go 65 da lei nº 8.666/93, ficando os acréscimos ou reduções de serviços
não previstos limitados à 25% do valor do contrato.

[58.1]

MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E DESENHOS DE COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)

A data de entrega dos Manuais de Operação e Manutenção é na Conclusão das obras

Os desenhos de Como Construído (As Built) serão de responsabilidade da empresa de
Supervisão Civil e Ambiental das Obras de Urbanismo e Infraestrutura do Programa
PROCIDADES e serão entregues quando da conclusão das obras.

[58.2]
O valor a ser re�do pela falha na elaboração e apresentação dos:

Manuais de Operação de Manutenção na data requerida é de 1% (um por cento) do valor do
contrato.

59

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.

59.2 (h)

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.

60.1
PAGAMENTO QUANDO DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Valor dos Serviços não concluídos a ser deduzido na forma da Cláusula 60 das CGC é de:
5% (cinco por cento) do valor do contrato.

65
PRÁTICAS PROIBIDAS

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

 

 

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,
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empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respec�vos funcionários,
empregados e agentes) observem os mais altos padrões é�cos, e denunciem ao Banco todos os atos
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 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
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houver 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 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, 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,
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
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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 5 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.

 

1.2. Os 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 3 - FORMULÁRIOS DO CONTRATO

 

1. CARTA DE ACEITAÇÃO
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Documento SEI nº 16182816

 

2. TERMO DE CONTRATO

 

[O Contrato deverá incorporar qualquer correção ou modificação da Proposta resultante da correção de
erros (Subcláusula 28.2 (a) das IAC), ajuste de preços durante o processo de avaliação (Subcláusula 28.2
(b) das IAC), descontos (Subcláusula 28.2 (c) das IAC) ou quaisquer outras mudanças mutuamente
acordadas permi�das nas Condições do Contrato, como mudanças no pessoal da equipe chave,
subempreiteiros, cronograma etc.]

 

CONTRATO No 38218 /2018 – SEDICT/DF DATA: Data da Assinatura

Processo No 0370-000462/2016 de 12 de setembro de 2016.
LPN No 01/2018

Lote Único

Fundamento Legal: Contrato de Emprés�mo No 2957/OC-BR celebrado entre o Governo Mutuário do
Emprés�mo e o BID; GN 2349-9, de março/2011, Lei Federal No 8666, de 21/06/93, e alterações
subsequentes, subsidiariamente; e demais legislações per�nentes à matéria.

Objeto: O objeto do Contrato é a execução de Obras de complementação da urbanização e mobilidade
urbana da ADE Setor de Materiais de Construção da Ceilândia e Obras de pavimentação asfál�ca, rede
de drenagem de águas pluviais, complementação da urbanização e mobilidade urbana da ADE Setor de
Indústria da Ceilândia.

Prazos:

De conclusão das Obras: 270 dias corridos contados do recebimento da Ordem de Serviço;

De Vigência do Contrato: 480 dias corridos contados da assinatura do contrato.

Valor do Contrato:

R$ 48.091.770,59 (Quarenta e oito milhões, noventa e um mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e
nove centavos).

Dotação: A despesa decorrente deste Contrato correrá à conta do Elemento 44.90.51 – OBRAS E
INSTALAÇÕES - EDIFICAÇÃO, da Ação 22661620750210001 – MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA
INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES, do Orçamento
da SEDICT.

 

 

CONSIDERANDO que o Contratante deseja que a Obra seja executada; e

CONSIDERANDO que, nos termos da Carta de Aceitação datada de 11/12/2018, aceita a Proposta do
Contratado;

 

RESOLVEM celebrar o presente contrato, regido pelas seguintes Cláusulas:

1. Do Objeto:

Este Contrato tem por objeto a execução da Obra Complementação da urbanização e mobilidade urbana
na ADE – Materiais de Construção e execução da rede de drenagem pluvial, pavimentação asfál�ca,
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complementação da urbanização e mobilidade urbana na ADE - Setor de Indústrias, localizado na cidade
da Ceilândia/DF.

 

2. Do Preço do Contrato e dos Recursos:

2.1. Pela execução das Obras pelo Contratado, o Contratante se dispõe a fazer pagamentos que não
excedam o preço de R$ 48.091.770,59 (Quarenta e oito milhões, noventa e um mil, setecentos e setenta
reais e cinquenta e nove centavos), de acordo com as cláusulas constantes das Condições Gerais e dos
Dados do Contrato.

 

2.2. Nota de Empenho: 2018NE00427, Unidade Orçamentária: 20101, Programa de Trabalho:
22661620750210001, Fonte de Recursos: 136008662, Natureza da Despesa: 449051

 

3. Do Foro:

As partes elegem o foro de Brasília - DF para dirimir questões oriundas da execução deste Contrato,
renunciando a qualquer outro.

 

4. Dos Documentos do Contrato:

4.1 Fazem parte integrante deste Termo de Contrato os seguintes documentos:

 

(a) a Carta de Aceitação;

(b) as Condições Gerais do Contrato (CGC);

(c) os Dados do Contrato (DDC);

(d) Anexo 1 – Proposta da Empresa Contratada

1. - Planilha Orçamentária Consolidada

2. - Cronograma Físico-Financeiro Consolidado

(e) Anexo 2 – Documentos de Projeto

                 2.1 – Topografia

                 2.2 - Geotecnia

                 2.3 - Drenagem

                 2.4 – Urbanismo e Paisagismo

                 2.5 – Geométrico

                 2.6 – Sinalização

(f) Anexo 3 – Licenças, Autorizações e ART-Anotações de Responsabilidade Técnica do Projeto

(g) Anexo 4 – Diretrizes para Elaboração do Programa de Controle Ambiental das Obras – PCAO.

(i) Anexo 5-  Garan�a de Execução

(j) Anexo 6 – Apólices de Seguros

(k) [outros documentos, conforme listados (indicar a Seção em que foram solicitados) ].

 

E POR SE ACHAREM JUSTOS E ACORDADOS, FIRMAM O PRESENTE EM 2 VIAS DE IGUAL TEOR PERANTE AS
TESTEMUNHAS AO FINAL IDENTIFICADAS.
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Pela Contratante:

 

ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR

                                                  Secretário de Estado Subs�tuto                                                

 

Pelo Contratado:

 

      JOSÉ ANTONIO GOULART                                   MAGDA MARIA DA SILVA RIBAS

Representante Legal                                                Representante Legal

 

Testemunhas:

Alexandre Velloso Alves

CPF: 400.124.841-72

Luiz da Silva Macedo

CPF: 005.758.631-45

 

3. GARANTIA DE EXECUÇÃO (GARANTIA BANCÁRIA)

NÃO UTILIZADO PARA ESTE CONTRATO

 

4. GARANTIA DE EXECUÇÃO - FIANÇA (PERFORMANCE BOND)

DOCUMENTO SEI nº 16270131

SEÇÃO 4 - ANEXOS

 

Anexo 1 – Proposta da Empresa Contratada (Documento SEI nº 13788812, 13789029, 13789220,
13789441, 13789708, 13789901, 13790087, 13790499, 13790687, 13790891, 13791096, 13791331,
13791553 e 13791770)

                  1.1 Planilha Orçamentária Consolidada;

                  1.2 Cronograma Físico-Financeiro Consolidado

Anexo 2 – Documentos de Projeto

                 2.1 – Topografia (Documento SEI nº 9442527)

                 2.2 - Geotecnia (Documento SEI nº 9442619)

                 2.3 - Drenagem (Documento SEI nº 9442771 e 9442834)

                 2.4 – Urbanismo e Paisagismo (Documento SEI nº 9442975 e 9443023)

                 2.5 – Geométrico (Documento SEI nº 9443273, 9443347 e 9443406)

                 2.6 – Sinalização (Documento SEI nº 9443558)

Anexo 3 – Licenças, Autorizações e ART-Anotações de Responsabilidade Técnica do Projeto (Documento
SEI nº 9443749 e 9443800)

Anexo 4 – Diretrizes para Elaboração do Programa de Controle Ambiental das Obras – PCAO.
(Documento SEI nº 9443865)

Anexo 5-  Garan�a de Execução (Documento SEI nº 16270131)
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Anexo 6 – Apólices de Seguros

 

No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas
Práticas Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o
reconhecimento recíproco de sanções entre instituições financeiras internacionais

Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (utilizam-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.

1. O Garantidor 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 a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo
(TRD) das Obras.  Deve-se assinalar que, no caso de prorrogação do prazo de conclusão do Contrato, o
Contratante deverá solicitar uma prorrogação desta garantia por parte do Garantidor.  Esse pedido deve ser
por escrito e anterior à data de expiração estabelecida na garantia. Ao preparar esta garantia, o Contratante
pode considerar o acréscimo do seguinte texto no final do penúltimo parágrafo: “O Garantidor aceita uma
prorrogação única desta garantia por um prazo não superior a [seis meses] [um ano], em resposta ao pedido
por escrito do Beneficiário antes da expiração da garantia.”

. O Garantidor deve inserir que represente a percentagem do Preço do Contrato especificada no Contrato e
expresso na (s) moeda(s) do Contrato ou numa moeda livremente conversível do tipo e montante aceito pela
Agência Contratante.

. Data da carta de aceitação ou Contrato.

Documento assinado eletronicamente por jose antonio goulart, Usuário Externo, em
13/12/2018, às 12:13, 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 MAGDA MARIA DA SILVA SOUZA RIBAS, Usuário
Externo, em 13/12/2018, às 12:32, 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 ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JÚNIOR - Matr.
0271340-3, Secretário(a) de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e
Tecnologia-Subs�tuto(a), em 13/12/2018, às 15:24, 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 ALEXANDRE VELLOSO ALVES - Matr. 0271322-5,
Testemunha, em 13/12/2018, às 16:57, 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= 16157988 código CRC= 5BCFF4D0.
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