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Remuneração com Base no Tempo

Entre

Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Distrito Federal- SEDICT/DF

e

Consórcio Supervisor – DF

(EGIS Internacional e EGIS Engenharia e Consultoria LTDA)

Data: [Dia/Mês/Ano]

 

I - CONTRATO

 

REMUNERAÇÃO COM BASE NO TEMPO

 

CONTRATO N 0  37381 – SEDICT/DF DATA: assinatura do contrato

Processo N0 370.000448/2016 SDP N0 01/2017 – SEDICT/DF

Fundamento Legal:  Contrato de Emprés�mo No 2957/OC-BR celebrado entre o Governo Mutuário do Emprés�mo e o BID; GN 2350-9,
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 Supervisão Civil e Ambiental das Obras de Urbanismo e Infraestrutura das Áreas de Desenvolvimento
Econômico – ADE’s do PROCIDADES.

Prazos:

De Conclusão dos Serviços: __13 meses__ terminando em a contar da assinatura.

De Vigência do Contrato: __14 meses__ terminando em a contar da assinatura.

Valor do Contrato:

Em Moeda nacional:

- Valor dos Serviços – Remuneração de Pessoal: R$ 2.197.466,20 (dois milhões, cento e noventa e sete mil quatrocentos e
sessenta e seis reais e vinte centavos);

- Valor das Despesas Reembolsáveis: R$ 334.200,00 (trezentos e trinta e quatro mil e duzentos reais);

- Valor dos Impostos (sobre o valor da remuneração de pessoal): R$278.638,71 (duzentos e setenta e oito mil seiscentos e trinta e
oito reais e setenta e um centavos)

Valor Total do Contrato (A+B+C) : R$ 2.810.304,91 (dois milhões, oitocentos e dez mil trezentos e quatro reais e noventa e um centavos).

Dotação:   A despesa decorrente deste Contrato correrá à conta do Elemento 33.90.39 – Serviço de Pessoa Juridica, da Ação
22661620750210001 – Modernização e melhorias da infraestrutura das ADE's do Procidades, Sub-ação 99 – outros serv. de terceiros
pessoa juridica, do Orçamento da SEDICT.

 

O presente CONTRATO (doravante denominado “Contrato”) é celebrado na data de sua assinatura, entre, de um lado, a Secretaria de Estado de
Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Distrito Federal- SEDICT/DF, (doravante denominado “Contratante”)
e, de outro, Consórcio Supervisor – DF formado pelas seguintes empresas, cada uma das quais será responsável conjunta e solidariamente
perante o Contratante por todas as obrigações do Consultor neste Contrato, a saber, EGIS Internacional e EGIS Engenharia e Consultoria LTDA,
(doravante denominadas “Consultor”).

CONSIDERANDO:

1. Que o Contratante solicitou à Empresa Consultora a prestação de determinados serviços de consultoria definidos neste Contrato (doravante
denominados “Serviços”);

2. Que a Empresa Consultora, tendo declarado ao Contratante que possui a capacidade profissional requerida e que conta com o pessoal e os
recursos técnicos necessários, concordou em prestar os Serviços nos termos e condições es�pulados neste Contrato;
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3. Que o Contratante recebeu financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (doravante denominado “Banco”) para cobrir
parcialmente o custo dos Serviços e se propõe u�lizar parte dos recursos deste financiamento para efetuar pagamentos elegíveis neste
Contrato, ficando entendido que (i) o Banco somente efetuará pagamentos a pedido do Contratante e com aprovação do Banco, (ii) esses
pagamentos estarão sujeitos, em todos seus aspectos, aos termos e condições do Contrato de Emprés�mo, e (iii) ninguém além do Contratante
terá qualquer direito nos termos do Contrato de Emprés�mo nem direito aos recursos do financiamento;

 

PORTANTO, as Partes por este meio acordam o seguinte:

 

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

(a) Condições Gerais do Contrato;

(b) Condições Especiais do Contrato;

(c) Os seguintes Apêndices:

 

Apêndice A: Descrição dos Serviços

Apêndice B: Requisitos para a Apresentação de Relatórios

Apêndice C: Pessoal-Chave e Subconsultores - Horário de Trabalho para o Pessoal-Chave

Apêndice D: Es�ma�va de Custos em Moeda Estrangeira – (Não se aplica)

Apêndice E: Es�ma�va de Custos em Moeda Nacional

Apêndice F: Obrigações do Contratante

Apêndice G: Formulário de Garan�a Bancária do Adiantamento – (Não se aplica)

 

5. Os direitos e obrigações mútuos do Contratante e da Empresa Consultora serão os es�pulados no Contrato, em par�cular os seguintes:

 

(a) A Empresa Consultora prestará os Serviços em conformidade com as disposições do Contrato; e

(b) O Contratante efetuará os pagamentos a Empresa Consultora de acordo com as disposições deste Contrato.

 

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

 

 

Em representação da Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Distrito Federal-
SEDICT/DF

 

 

ANTONIO VALDIR OLIVEIRA FILHO

Secretário de Estado

 

Em representação de Consórcio Supervisor – DF (EGIS Internacional e EGIS Engenharia e Consultoria LTDA)  e das Consultoras consorciadas
Egis Internacional e Egis Engenharia e Consultoria Ltda

 

 

ALEXANDRE ZUPPOLINI NETO

RG n°11.948.542-4/SSP-SP

CPF n°065.277.398-01

CREA n° 0601650545

 

 

II - CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

 

1. Disposições Gerais

 

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

(a) Lei Aplicável significa as leis e quaisquer outras disposições que tenham força de lei no país do Governo ou no país que se
especifique nas Condições Especiais do Contrato (CEC) e que periodicamente possam ser adotadas e estar em vigência;

(b) Banco significa o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com sede em Washington, D.C., EUA, ou qualquer fundo
administrado pelo Banco;

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

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

(e) Dia significa o dia corrido;

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

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

(h) CGC significa estas Condições Gerais do Contrato;

(i) Governo significa o governo do país do Contratante;

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

(k) Integrante significa qualquer das en�dades que formam uma Parceria, Consórcio ou Associação (PCA); e “Integrantes”
significa todas estas empresas;

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

(m) Pessoal significa os profissionais e pessoal de apoio contratados pela Empresa Consultora ou por qualquer empresa
subconsultora e des�nados à prestação dos Serviços ou de uma parte dos mesmos; Pessoal Estrangeiro significa os
profissionais e pessoal de apoio que no momento da execução dos Serviços, têm seu domicílio fora do país do Governo;
“Pessoal Local” significa os profissionais e pessoal de apoio que no momento da execução dos Serviços, têm seu domicílio no
país do Governo; e “Pessoal Chave” significa o pessoal a que se faz referência na Cláusula 4.2 (a) das CGC;

(n) Despesas Reembolsáveis significa todos os custos relacionados com o trabalho, além da remuneração do Consultor;

(o) “CEC” significa as Condições Especiais do Contrato por meio dos quais as CGC podem ser alteradas ou suplementadas;

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

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

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

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

1.2 Relação
Entre as Partes

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

1.3 Lei que
Rege o
Contrato

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

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

1.5 Cabeçalhos O conteúdo deste Contrato não será restringido, modificado ou afetado pelos cabeçalhos.

1.6
No�ficações

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

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

1.7 Local onde
Serão
Prestados os
Serviços

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

1.8 Autoridade
da Empresa
Líder

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

1.9
Representantes
Autorizados

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

1.10 Impostos
e Encargos

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

 

[cláusula
exclusiva para
contratos de
emprés�mo
assinados de
acordo com a
Polí�ca GN-
2350-9]

1.11.1 O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências
Contratantes, bem como todas as empresas, en�dades ou pessoas �sicas que apresentem ou estejam apresentando
propostas ou par�cipando de a�vidades financiadas pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores
de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionários
(incluindo seus respec�vos funcionários, empregados e representantes, quer com atribuições expressas ou implícitas)
observem os mais altos padrões é�cos, e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de cons�tuir Prá�ca Proibida sobre os
quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de
um contrato.  As Prá�cas Proibidas compreendem atos de: (i) prá�cas corruptas; (ii) prá�cas fraudulentas; (iii) prá�cas
coerci�vas; (iv) prá�cas colusivas e (v) prá�cas obstru�vas.  O Banco estabeleceu mecanismos para denúncia de suspeitas de
Prá�cas Proibidas.  Qualquer denúncia deverá ser apresentada ao Escritório de Integridade Ins�tucional (EII) do Banco para
que se realize a devida inves�gação. O Banco também estabeleceu procedimentos de sanção para a resolução de casos. 
Além disso, o Banco celebrou acordos com outras ins�tuições financeiras internacionais visando ao reconhecimento
recíproco às sanções aplicadas pelos  respec�vos órgãos de sanção.

(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 indevidamente as ações de outra parte;

(ii) Uma “prá�ca fraudulenta” é qualquer ato ou omissão, incluindo a tergiversação de fatos ou circunstâncias que deliberada
ou imprudentemente  engane ou tente enganar uma parte para obter bene�cio financeiro ou de outra natureza ou para
evadir uma obrigação;

(iii) Uma “prá�ca coerci�va” consiste em prejudicar ou causar dano ou ameaçar, prejudicar ou causar dano, direta ou
indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para influenciar indevidamente as ações de uma parte;

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

(v) Uma “prá�ca obstru�va” consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente 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 1.11.1(f) a seguir.

(b) for determinado que, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, 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
bens e serviços, concessionários, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), agentes executores ou agentes
contratantes (incluindo seus respec�vos funcionários, empregados e representantes, quer sejam suas atribuições expressas
ou implícitas), �ver come�do 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 contrato para a aquisição de serviços de consultoria;

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

(iii) Declarar uma contratação inelegível para financiamento do Banco e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento de parte de um emprés�mo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidências de
que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas 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 processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em
subs�tuição às sanções acima referidas.

(c) O disposto nos incisos (i) e (ii) do parágrafo 1.11.1(b) 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, concessionários, Mutuários (incluindo os Beneficiários de
doações), agentes executores ou agências contratantes (incluindo seus respec�vos funcionários, empregados e
representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeito a sanções, em conformidade com o
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disposto os 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 ins�tuição financeira internacional aplicável à resolução
de denúncias de Prá�cas Proibidas;

(f) O Banco exige aos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e seus representantes e concessionários permitam que o Banco
revise quaisquer contas, registros e outros documentos rela�vos à apresentação de propostas e ao cumprimento do contrato
e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Qualquer solicitante, licitante, fornecedor de bens e
seus representantes, empreiteiro, consultor, membro de pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços e
concessionário deverá prestar plena assistência ao Banco em sua inves�gação. O Banco requererá ainda que os contratos
por ele financiados com um emprés�mo ou doação incluam uma disposição que obrigue os solicitantes, licitantes,
fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de serviços e concessionários a: (i) manter todos os documentos e registros referentes às a�vidades financiadas
pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respec�vo contrato; e (ii)
fornecer qualquer documento necessário à inves�gação de denúncias de Prá�cas Proibidas e (iii) assegurar-se de que os
empregados ou representantes dos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros,
consultores, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionários que tenham conhecimento das
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, representante, auditor ou consultor devidamente
designado.  Caso o solicitante, licitante, fornecedor de serviços e seu representante, empreiteiro, consultor, membro de
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços e concessionário se negue a cooperar ou descumpra o exigido
pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à inves�gação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá
tomar medidas apropriadas contra o solicitante, licitante, fornecedor de bens e seu representante, empreiteiro, consultor,
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionário.

(g) Quando um Mutuário adquire bens ou serviços, obras ou serviços de consultoria diretamente de uma agência
especializada, todas as disposições do parágrafo 1.11.1 rela�vas às sanções e Prá�cas Proibidas serão aplicadas
integralmente aos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionários (incluindo seus 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 os bens, obras e serviços, que não os 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.

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

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

(b) Que não incorreram em nenhuma Prá�ca Proibida descritas neste documento;

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

(d) Que nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus diretores,
funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra 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;

(e) Que 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;

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

(g) Que 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 1.11.1 (b).

1.12 Elegibilidade Os Consultores e seus Subconsultores deverão ser originários de países membros do Banco. Considerar-se-á que um
Consultor tem a nacionalidade de um país elegível se cumprir os seguintes requisitos:

(a) Uma pessoa �sica será considerada nacional de um país membro do Banco, se sa�sfizer um dos seguintes
requisitos:

(i) for cidadã de um país membro; ou

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

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

(i) es�ver legalmente cons�tuída ou estabelecida conforme as leis de um país membro do Banco; e
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(ii) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa for de propriedade de pessoas �sicas ou empresas de
países membros do Banco.

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

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

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

 

2. Início, Cumprimento, Modificação e Rescisão do Contrato

 

2.1 Entrada em
Vigor do Contrato

Este Contrato entrará em vigor na data (“Data de Entrada em Vigor”) da no�ficação em que o Contratante instrua a
Empresa Consultora para que comece a prestar os Serviços. Esta no�ficação deverá confirmar que se cumpriram todas
as condições para a entrada em vigor do Contrato indicadas nas CEC, se houver.

2.2 Vencimento do
Contrato por não Ter
Entrado em Vigor

Se este Contrato não entrar em vigor dentro do prazo especificado nas CEC, contado a par�r da data em que tenha sido
assinado pelas Partes, quaisquer das Partes, mediante comunicação escrita no�ficará à outra, pelo menos com vinte e
um (21) dias de antecedência, que declara este Contrato nulo e sem valor, em cujo caso nenhuma das Partes terá
nenhuma reclamação sobre a outra a respeito desta decisão.

2.3 Começo da
Prestação dos
Serviços

A Empresa Consultora começará a prestar os Serviços dentro do prazo após a Data de Entrada em Vigor indicado nas
CEC.

2.4 Vencimento do
Contrato

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

 

2.5 Totalidade do
Acordo

Este Contrato contém todas as cláusulas, es�pulações e disposições acordadas entre as Partes. Nenhum agente ou
representante de nenhuma das Partes tem faculdades para fazer, nem as Partes serão responsáveis ou estarão sujeitas
a nenhuma declaração, afirmação, promessa ou acordo que não esteja es�pulado no Contrato.

2.6 Modificações ou
Emendas

(a) Os termos e condições deste Contrato, incluído o escopo dos Serviços, só poderão ser modificados mediante acordo
por escrito entre as Partes. Não obstante, conforme es�pulado na Cláusula 7.2 destas CGC, cada uma das Partes deverá
dar a devida consideração a qualquer modificação proposta pela outra Parte.

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

2.7 Força Maior  

2.7.1 Definição

(a) Para os fins deste Contrato, “Força Maior” significa um acontecimento que escapa ao controle razoável de uma das
Partes, não é previsível, é inevitável e faz com que o cumprimento das obrigações contratuais dessa Parte seja
impossível ou tão pouco viável que se pode razoavelmente considerar impossível em tais circunstâncias. Estas
circunstâncias incluem, entre outras: guerra, mo�ns, distúrbios civis, terremoto, incêndio, explosão, tormenta,
inundação ou outras condições climá�cas adversas, greves, “lockouts” ou outras ações de caráter industrial (exceto se a
Parte que invoca a Força Maior tem poderes para impedir tais greves, lockouts ou ações industriais), confisco ou
qualquer outra medida adotada por organismos governamentais.

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

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

 

2.7.2 Não Violação
do Contrato

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

(a) A Parte afetada por um evento de Força Maior deverá con�nuar exercendo suas obrigações no presente Contrato
sempre que seja razoavelmente prá�co e deverá tomar todas as medidas que sejam razoáveis para atenuar as
consequências de um evento de Força Maior.

(b) A Parte afetada por um evento de Força Maior no�ficará à outra sobre este evento, com a maior brevidade possível,
e em todo caso a mais tardar quatorze (14) dias depois de ocorrido o evento, e fornecerá provas da natureza e a origem
do mesmo; e, igualmente, no�ficará por escrito sobre a normalização da situação assim que for possível.

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

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

 

(i) re�rar-se, caso em que a Empresa Consultora será reembolsada por custos adicionais razoáveis e necessários em que
haja incorrido e, se assim exigir o Contratante, a rea�vação dos serviços; ou

(ii) con�nuar prestando os serviços dentro do possível, caso em que a Empresa Consultora con�nuará a ser remunerada
de acordo com os termos deste Contrato e reembolsada pelos custos adicionais razoáveis e necessários em que haja
incorrido.

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

 

2.8 Suspensão

O Contratante poderá suspender todos os pagamentos es�pulados neste Contrato mediante uma no�ficação de
suspensão por escrito à Empresa Consultora caso esta se torne inadimplente em relação a quaisquer obrigações
contraídas nos termos deste Contrato. Nesta no�ficação o Contratante deverá (i) especificar a natureza da
inadimplência e (ii) solicitar à Empresa Consultora que termine esta situação de inadimplência dentro dos trinta (30)
dias seguintes ao recebimento desta no�ficação.

 

2.9 Rescisão  

2.9.1 Pelo
Contratante

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

 

(a) Se a Empresa Consultora não terminar a situação de inadimplência em relação às obrigações contraídas no termo
deste Contrato, segundo es�pulado na no�ficação de suspensão emi�da conforme a subcláusula 2.8 precedente destas
CGC, no prazo de trinta (30) dias contados do recebimento desta no�ficação, ou dentro de outro prazo maior que o
Contratante possa ter aceitado posteriormente por escrito;

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

 

(c) Se a Empresa Consultora deixar de cumprir uma decisão final decorrente de um procedimento de arbitragem
conforme a Cláusula 8 destas CGC;

(d) Se o Contratante determinar que a Empresa Consultora par�cipou em atos de fraude ou corrupção durante a
seleção ou a execução do Contrato;

(e) Se a Empresa Consultora apresentar ao Contratante uma declaração falsa que afete substancialmente os direitos,
obrigações ou interesses do Contratante;

(f) Se a Empresa Consultora, como consequência de um evento de Força Maior, não puder prestar uma parte
importante dos Serviços durante um período de não menos de sessenta (60) dias; ou

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

 

2.9.2 Pela Empresa
Consultora

A Empresa Consultora poderá rescindir este Contrato, mediante uma no�ficação por escrito ao Contratante com não
menos de trinta (30) dias de antecedência, se ocorrer um dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (d) desta
Subcláusula 2.9.2 das CGC:

(a) Se o Contratante deixar de pagar um valor devido a Empresa Consultora nos termos deste Contrato, não sendo tal
valor objeto de controvérsia conforme a cláusula 8 destas CGC, dentro de quarenta e cinco (45) dias depois de haver
recebido a no�ficação escrita do Consultor cons�tuindo o contratante em mora;

(b) Se a Empresa Consultora, como consequência de um evento de Força Maior, não puder prestar uma parte
importante dos Serviços durante um período não inferior a sessenta (60) dias;
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(c) Se o Contratante deixar de cumprir qualquer decisão final resultante de um procedimento de arbitragem ou
processo judicial, conforme o caso, de acordo com a Cláusula 8 destas CGC;

(d) Se  o Contratante incorrer em inadimplência substancial de suas obrigações nos termos deste Contrato e con�nuar
inadimplente após decorrido o prazo de quarenta e cinco (45) dias (ou outro prazo maior que o Consultor possa ter
aceitado posteriormente por escrito), contado do recebimento da no�ficação da Empresa Consultora pelo Contratante,
especificando a inadimplência.

2.9.3 Cessação dos
Direitos e
Obrigações

Ao terminar o presente Contrato conforme disposto nas Subcláusulas 2.2 ou 2.9 destas CGC, ou ao vencer este Contrato
conforme disposto na Subcláusula 2.4 destas CGC, todos os direitos e obrigações das Partes nos termos deste Contrato
cessarão, exceto:

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

(b) a obrigação de confidencialidade es�pulada na Subcláusula 3.3 destas CGC;

(c) a obrigação da Empresa Consultora de permi�r a inspeção, cópia e auditoria de suas contas e registros segundo o
es�pulado na Subcláusula 3.6 destas CGC; e

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

2.9.4 Cessação dos
Serviços

Depois de terminado este Contrato pela no�ficação de uma Parte à outra, em conformidade com o disposto nas
subcláusulas 2.9.1 ou 2.9.2 destas CGC, imediatamente depois do envio ou recebimento desta no�ficação, a Empresa
Consultora suspenderá os Serviços rápida e ordenadamente, e envidará todos os esforços para que os gastos para este
propósito sejam mínimos. A respeito dos documentos preparados pelo Consultor e dos equipamentos e materiais
fornecidos pelo Contratante, a Empresa Consultora procederá conforme es�pulado nas subcláusulas 3.9 ou 3.10 das
CGC, respec�vamente.

2.9.5 Pagamentos
na Rescisão do
Contrato

Ao rescindir este Contrato conforme es�pulado nas subcláusulas 2.9.1 ou 2.9.2 destas CGC, o Contratante efetuará os
seguintes pagamentos à Empresa Consultora:

(a) As remunerações nos termos da cláusula 6 destas CGC a �tulo de Serviços prestados sa�sfatoriamente antes da data
efe�va do término deste Contrato e as despesas reembolsáveis nos termos da cláusula 6 destas CGC e outras despesas
efe�vamente incorridas antes da data efe�va do término; e

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

2.9.6 Controvérsias
Acerca da Rescisão
do Contrato

Se uma das Partes puser em dúvida a ocorrência de um dos eventos indicados nos parágrafos (a) a (f) da subcláusula
2.9.1 ou na subcláusula 2.9.2 destas CGC, esta Parte, dentro de quarenta e cinco (45) dias seguintes ao recebimento da
no�ficação de rescisão emi�da pela outra Parte, poderá submeter a matéria à cláusula 8 destas CGC. Este Contrato não
poderá ser rescindido em função de tal evento, exceto quando de acordo com os termos de laudo arbitral.

 

3. Obrigações da Empresa Consultora

 

3.1
Generalidades  

3.1.1 Padrão de
Desempenho

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

3.1.2 Lei que
Rege os Serviços

A Empresa Consultora prestará os Serviços de acordo com a lei aplicável e tomará todas as medidas possíveis para
assegurar que tanto os Subconsultores como o Pessoal da Empresa Consultora e o de qualquer Subconsultor cumpram a lei
aplicável. O Contratante informará por escrito à Empresa Consultora sobre os usos e costumes relevantes do lugar, e a
Empresa Consultora, uma vez no�ficada, deverá respeitá-los.

3.2 Conflito de
Interesses

Os Consultores devem atribuir máxima importância aos interesses do Contratante, sem consideração alguma a respeito de
qualquer serviço futuro, e evitar rigorosamente todo conflito com outros serviços ou com seus próprios interesses
corpora�vos.

3.2.1 Proibição ao
Consultor de
Aceitar
Comissões,
Descontos, etc.

(a)  A remuneração da Empresa Consultora nos termos da Cláusula 6 destas CGC cons�tuirá o único pagamento em conexão
com este Contrato; sujeito ao disposto na subcláusula 3.2.2 das mesmas, a Empresa Consultora não aceitará em bene�cio
próprio nenhuma comissão comercial, desconto ou pagamento similar em relação com as a�vidades es�puladas neste
Contrato, ou no cumprimento de suas obrigações; a Empresa Consultora fará todo o possível para assegurar que os
Subconsultores, seu Pessoal e agentes, igualmente não recebam pagamentos adicionais.

(b) Além disso, se a Empresa Consultora como parte de seus Serviços tem a responsabilidade de assessorar o Contratante
em matéria de aquisição de bens, contratação de obras ou prestação de serviços, o Consultor deverá cumprir as Polí�cas de
aquisições do Banco e exercer essa responsabilidade em bene�cio dos interesses do Contratante. Qualquer desconto ou
comissão que a Empresa Consultora ob�ver no exercício dessa responsabilidade nas aquisições deverá ser em bene�cio do
Contratante.
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3.2.2 Proibição à
Empresa
Consultora e as
suas Filiais de
Par�cipar em
Certas A�vidades

A Empresa Consultora concorda que, tanto durante a vigência deste Contrato como depois de seu término, ela e suas
associadas, bem como seus Subconsultores e seus afiliados, não poderão fornecer bens, construir obras ou prestar serviços
(além dos Serviços de consultoria) resultantes dos serviços prestados pela Empresa de Consultoria para a preparação ou
execução do projeto ou diretamente relacionados aos mesmos.

3.2.3 Proibição de
Desenvolver
A�vidades
Confli�vas

A Empresa Consultora não poderá par�cipar, nem poderá fazer com que seu pessoal e os Subconsultores e respec�vo
pessoal par�cipem, direta ou indiretamente em qualquer negócio ou a�vidade profissional que entre em conflito com as
a�vidades atribuídas a eles neste Contrato.

3.3
Confidencialidade

A Empresa Consultora e seu Pessoal, exceto com prévio consen�mento por escrito do Contratante, não poderão revelar em
nenhum momento a qualquer pessoa ou en�dade nenhuma informação confidencial adquirida no curso da prestação dos
serviços; nem o Consultor nem seu pessoal poderão tornar públicas as recomendações formuladas durante a prestação dos
serviços ou como resultado da mesma.

3.4
Responsabilidade
da Empresa
Consultora

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

3.5 Seguros que a
Empresa
Consultora
Deverá Contratar

A Empresa Consultora

(i) contratará e manterá, e fará com que todos os Subconsultores contratem e mantenham, seguros contra os riscos e
pelas coberturas que se indicam nas CEC, e nos termos e condições aprovados pelo Contratante, com seus próprios
recursos (ou os de Subconsultores, conforme caso); e

(ii) a pedido do Contratante, apresentará comprovantes de que estes seguros foram contratados e são man�dos e que
os prêmios vigentes foram pagos.

3.6
Contabilidade,
Inspeção e
Auditoria

A Empresa Consultora (i) manterá contas e registros precisos e sistemá�cos de acordo com princípios contábeis aceitos
internacionalmente, em tal forma e detalhe que iden�fiquem claramente todos os custos e encargos por unidade de tempo
per�nentes, e o fundamento dos mesmos; e (ii) periodicamente  permi�rá que o Contratante, ou seu representante
designado e/ou o Banco, até três (3) anos para contratos de emprés�mo assinados de acordo com a Polí�ca GN-2350-7 [e
até 7 (sete) anos para contratos de emprés�mo assinados de acordo com a Polí�ca GN-2350-9] depois da expiração ou
término deste Contrato, os inspecione, obtenha cópias e os faça verificar por auditores nomeados pelo Contratante ou o
Banco, se assim exigir o Contratante ou o Banco, conforme caso.

3.7 A�vidades da
Empresa
Consultora que
Requerem a
Aprovação Prévia
do Contratante

A Empresa Consultora deverá obter por escrito aprovação prévia do Contratante antes de realizar qualquer das seguintes
ações:

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

(b) Subcontratos: A Empresa Consultora poderá subcontratar serviços relacionados à prestação dos Serviços até certo ponto
e com os especialistas e en�dades que tenham sido previamente aprovados pelo Contratante. Apesar desta aprovação, a
Empresa Consultora tem a responsabilidade total pela prestação dos serviços. Se o Contratante considerar um Subconsultor
incompetente ou incapaz de desempenhar as tarefas atribuídas, o Contratante poderá solicitar a Empresa Consultora que
contrate um subs�tuto com qualificações e experiência aceitável ao Contratante ou que retome a prestação dos serviços;

(c) qualquer outra ação que possa estar es�pulada nas CEC.

3.8 Obrigação de
Apresentar
Relatórios

A Empresa Consultora apresentará ao Contratante os relatórios e documentos que se especificam no Apêndice B, na forma,
quan�dade e prazo estabelecidos nesse Apêndice.

Os relatórios finais deverão ser apresentados em meio eletrônico, além das cópias impressas indicadas no Apêndice.

3.9 Documentos
Preparados pelo
Consultor

Todos os planos, desenhos, especificações, projetos, relatórios, outros documentos e programas de computação
preparados pela Empresa Consultora para o Contratante nos termos deste Contrato passarão a ser de propriedade do
Contratante, e a Empresa Consultora entregará ao Contratante estes documentos juntamente com um inventário
pormenorizado, a mais tardar na data do término do Contrato. A Empresa Consultora poderá conservar uma cópia destes
documentos e dos programas de computação e u�lizar estes programas para seu próprio uso com a aprovação prévia do
Contratante. Se for necessário ou apropriado estabelecer acordos de licenças entre a Empresa Consultora e terceiros para
desenvolver qualquer desses programas de computação, a Empresa Consultora deverá obter do Contratante previamente e
por escrito aprovação destes acordos, e o Contratante, a seu critério, terá direito de exigir reembolso dos gastos
relacionados com o desenvolvimento do(s) programa(s) em questão. Qualquer restrição acerca do futuro uso destes
documentos e programas de computação, se houver, será indicada nas CEC.

3.10
Equipamento,
Veículos e
Materiais
Fornecidos pelo
Contratante

Os equipamentos, veículos e materiais que o Contratante forneça à Empresa Consultora, ou que este compre com fundos
fornecidos total ou parcialmente pelo Contratante, serão de propriedade do Contratante e deverão ser assim iden�ficados.
Ao término ou expiração deste Contrato, a Empresa Consultora entregará ao Contratante um inventário destes
equipamentos, veículos e materiais, e disporá dos mesmos de acordo com as instruções do Contratante. Durante o tempo
em que os mencionados equipamentos e materiais es�verem na posse da Empresa Consultora, este os segurará, a débito
do Contratante, por uma soma equivalente ao total do valor de reposição, salvo se o Contratante der outras instruções por
escrito.

3.11 O equipamento ou materiais trazidos ao país do Governo pela Empresa Consultora ou por seu pessoal, seja para uso do
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Equipamento e
Materiais
Fornecidos pelos
Consultores

projeto ou uso pessoal, serão propriedade da Empresa Consultora ou de seu pessoal, conforme o caso.

 

4. Pessoal da Empresa Consultora e Subconsultores

 

4.1
Generalidades

A Empresa Consultora contratará e fornecerá Pessoal e Subconsultores com o nível de competência e experiência necessárias
para prestar os Serviços.

4.2 Descrição
do Pessoal

(a) O Apêndice C descreve os cargos, funções e qualificações mínimas de todo o Pessoal-chave da Empresa Consultora, assim
como o tempo es�mado durante o qual prestará os Serviços. Se o Contratante já �ver aprovado a inclusão de algum
integrante do Pessoal Chave, também figurará o nome desta pessoa.

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

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

4.3 Aprovação
do Pessoal

O Contratante, nos termos deste Contrato, aprova a relação do Pessoal Chave e os Subconsultores enumerados por cargo e
por nome no Apêndice C.  Com respeito a outro Pessoal que a Empresa Consultora se proponha u�lizar na prestação dos
Serviços, a Empresa Consultora apresentará ao Contratante uma cópia de seus Currículos Vitae (CV) para seu exame e
aprovação. Se o Contratante não expressar objeções por escrito (indicando os mo�vos da objeção) dentro de vinte e um (21)
dias contados a par�r da data de recebimento desses CV, se considerará que o mencionado Pessoal foi aceito pelo
Contratante.

4.4 Horas de
Trabalho,
Horas Extras,
Licenças, etc.

(a) As horas de trabalho e os feriados do Pessoal Chave se indicam no Apêndice C. A fim de levar em conta o tempo de
viagem, se considerará que o Pessoal estrangeiro que preste os Serviços dentro do país do Governo iniciou, ou terminou, suas
funções em relação aos mesmos no número de dias antes de sua chegada ao país do Governo ou depois de sua saída do
mesmo estabelecido no Apêndice C destas CGC.

(b) Salvo o estabelecido no Apêndice C destas CGC, o Pessoal chave não terá direito a receber horas extras nem �rar licença
paga por doença ou por férias; exceto o es�pulado no Apêndice C, considera-se que a remuneração da Empresa Consultora
cobre esses itens. Todas as licenças permi�das ao Pessoal estão incluídas nos profissionais-mês de serviço estabelecidos no
Apêndice C. Qualquer uso de licença pelo Pessoal estará sujeito à aprovação prévia da Empresa Consultora, que se cer�ficará
de que estas ausências não causem demoras no andamento e na adequada supervisão dos Serviços.

4.5 Remoção
e/ou
Subs�tuição
do Pessoal

(a) Salvo se o Contratante acordar o contrário, não se efetuarão mudanças na composição do Pessoal. Se, por qualquer mo�vo
fora do controle da Empresa Consultora, como aposentadoria, morte, incapacidade médica, entre outros, for necessário
subs�tuir algum integrante do Pessoal, o Consultor o subs�tuirá por outra pessoa com qualificações iguais ou superiores às da
pessoa subs�tuída.

(b) Se o Contratante: (i) descobrir que qualquer integrante do pessoal cometeu um ato grave inaceitável ou foi acusado de
haver come�do um crime, ou (ii) tem mo�vos razoáveis para estar insa�sfeito com o desempenho de qualquer integrante do
Pessoal, a Empresa Consultora, a pedido por escrito do Contratante expressando os mo�vos para isso, deverá subs�tuí-lo por
outra pessoa cujas qualificações e experiência sejam aceitáveis para o Contratante.

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

4.6
Administrador
Residente do
Projeto

Se assim exigirem as CEC, a Empresa Consultora deve assegurar que durante todo o tempo da prestação dos Serviços no país
do Governo um administrador residente aceitável para o Contratante esteja a cargo do desempenho desses Serviços.

 

5. Obrigações do Contratante
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5.1
Assistência e
Isenções

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

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

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

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

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

(e) Exima a Empresa Consultora e seu Pessoal, bem como os Subconsultores empregados pela Empresa Consultora para os fins
dos Serviços, de qualquer requisito de registro ou de obtenção de uma permissão para poder exercer a profissão ou para
estabelecer-se em forma independente ou como en�dade corpora�va de acordo com a lei aplicável;

(f) Autorize, conforme a lei aplicável, a Empresa Consultora, os Subconsultores e o respec�vo Pessoal o privilégio, de acordo
com a lei aplicável, de ingressar no país do Governo quan�as razoáveis de moeda estrangeira para os fins dos Serviços ou para
gastos pessoais do Pessoal e de seus dependentes, assim como re�rar deste país as quan�as que o Pessoal possa haver ganho
pela prestação dos Serviços;

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

5.2 Acesso ao
Local

O Contratante garante que a Empresa Consultora terá acesso livre e gratuito aos locais do país do Governo quando assim o
requeira a prestação dos Serviços. O Contratante será responsável por quaisquer danos que o mencionado acesso possa
ocasionar a esses locais ou a qualquer propriedade, e indenizará o Consultor e todos os integrantes do Pessoal em função da
responsabilidade por este �po de danos, a menos que esses danos sejam causados pelo descumprimento das obrigações ou
por negligência da Empresa Consultora, dos Subconsultores ou do respec�vo Pessoal.

5.3
Modificação
da Lei
Aplicável aos
Impostos e
Encargos

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

5.4 Serviços,
Instalações e
Bens do
Contratante

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

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

5.5
Pagamentos

Em decorrência dos Serviços prestados pela Empresa Consultora nos termos deste Contrato, o Contratante fará os pagamentos
es�pulados na subcláusula 6 destas CGC e na forma ali indicada.

5.6 Pessoal
de
Contrapar�da

(a) O Contratante fornecerá à Empresa Consultora, livre de todo encargo, o pessoal profissional e de apoio de contrapar�da,
selecionado pelo Contratante com o assessoramento do Consultor, se assim dispõe o 
Apêndice F.

(b) Se o Contratante não fornecer à Empresa Consultora pessoal de contrapar�da no momento e na forma es�pulados no
Apêndice F, o Contratante e a Empresa Consultora convirão (i) a forma em que se cumprirá a parte afetada dos Serviços e (ii)
se for o caso, os pagamentos adicionais que o Contratante deva efetuar à Empresa Consultora em conformidade com a
subcláusula 6.1 (c) destas CGC.

(c) O pessoal profissional e de apoio de contrapar�da, exceto o pessoal de ligação do Contratante, trabalhará sob a direção
exclusiva do Consultor. Se qualquer integrante do pessoal de contrapar�da não cumprir sa�sfatoriamente o trabalho inerente
a suas funções que lhe �ver sido atribuído pela Empresa Consultora, esta poderá pedir sua subs�tuição, e o Contratante não
poderá negar-se sem razão a tomar as medidas per�nentes frente a tal pedido.

 

6. Pagamentos à Empresa Consultora

 

6.1 Es�ma�va
de Preços;
Montante
Máximo

(a) No Apêndice D figura uma es�ma�va do preço dos Serviços pagável em moeda estrangeira. No Apêndice E figura uma
es�ma�va do preço dos Serviços pagável em moeda nacional.

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

(c) Não obstante o disposto na subcláusula 6.1 (b) destas CGC, quando as Partes convenham, conforme as subcláusulas 5.3,
5.4 ou 5.6 das mesmas, em que se farão pagamentos adicionais à Empresa Consultora em moeda nacional e/ou estrangeira,
conforme o caso, para cobrir qualquer gasto adicional necessário não contemplado nas es�ma�vas de preços mencionadas
na subcláusula 6.1 (a) acima, se elevará o montante máximo ou os montantes máximos (conforme o caso) estabelecidos na
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subcláusula 6.1 (b) precedente na soma ou somas (conforme o caso) a que ascendam os mencionados pagamentos
adicionais.

6.2
Remunerações
e Despesas
Reembolsáveis

(a) Sujeito aos montantes máximos estabelecidos na subcláusula 6.1 (b) destas CGC, o Contratante pagará à Empresa
Consultora (i) a remuneração es�pulada na subcláusula 6.2 (b) destas CGC e (ii) as despesas reembolsáveis estabelecidas na
subcláusula 6.2 (c) das mesmas. Salvo disposição em contrário nas CEC, esta remuneração será fixa pela duração do Contrato.

(b) A remuneração do Pessoal será determinada segundo o tempo efe�vamente u�lizado por este na prestação dos Serviços
a par�r da data estabelecida conforme a subcláusula 2.3 das CGC e a Subcláusula 2.3 das CEC (ou outra data que as Partes
acordarem por escrito), pelas tarifas especificadas na Subcláusula 6.2(b) das CEC, sujeito aos reajustes de preços, se houver,
especificados na Subcláusula 6.2(a) das CEC.

(c) As despesas reembolsáveis em que tenha incorrido efe�va e razoavelmente à Empresa Consultora durante a prestação dos
Serviços, especificados na subcláusula 6.2 (c)

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

(e) As tarifas especificadas para pessoal que ainda não foi contratado serão provisórias e estarão sujeitas à revisão, uma vez
que os salários correspondentes e os subsídios estejam estabelecidos, com a aprovação escrita do Contratante.

(f) Os pagamentos por períodos inferiores a um mês serão calculados numa base horária pelo tempo efe�vamente
trabalhado no escritório sede da Empresa Consultora e diretamente atribuível aos Serviços (uma hora sendo o equivalente a
1/176 de um mês) e numa base diária pelo tempo fora do escritório sede (um dia sendo o equivalente a 1/30 de um mês).

6.3 Moeda de
Pagamento

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

6.4
Modalidade
de
Faturamento e
Pagamento

As faturas e os pagamentos com respeito aos Serviços serão realizados da seguinte maneira:

(a) Dentro do prazo contado a par�r da data de entrada em vigor deste Contrato e especificado nas CEC, o Contratante
determinará o pagamento do adiantamento em moeda estrangeira e em moeda nacional à Empresa Consultora segundo
indicado nas CEC. Quando as CEC indicam que haverá pagamento adiantado, este será devido uma vez que a Empresa
Consultora tenha dado ao Contratante uma garan�a aceitável para o mesmo, em um montante (ou montantes) e na moeda
(ou moedas) indicada nas CEC. Esta garan�a (i) permanecerá em vigência até que o adiantamento tenha sido totalmente
pago; e (ii) será apresentada na forma indicada no Apêndice G, ou em outra forma que o Contratante �ver aprovado por
escrito. O Contratante recuperará o pagamento do adiantamento em quotas iguais contra as faturas pelo número de meses
dos serviços especificados nas CEC até que estes pagamentos por adiantamento tenham sido totalmente recuperados.

(b) Tão breve quanto for possível, até quinze (15) dias depois do fim de cada mês durante o período dos Serviços, ou depois
de terminar cada intervalo indicado nas CEC, a Empresa Consultora entregará ao Contratante, em duplicata, declarações
pormenorizadas de despesas acompanhadas de cópias de faturas, comprovantes e demais documentos apropriados que
respaldem as somas pagáveis nesse mês ou outro período indicado nas CEC, de acordo com as subcláusulas 6.3 e 6.4 das
CGC. Devem-se apresentar contas separadas para as quan�as pagáveis em moeda estrangeira e em moeda nacional. Em cada
fatura deverá ser feita uma separação entre a parcela das despesas reembolsáveis e a parcela das remunerações.

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

(d) O pagamento final disposto nesta cláusula será efetuado somente depois que o Consultor apresentar o relatório final e
uma declaração final de despesas, iden�ficados como tais e que sejam aprovados e considerados sa�sfatórios pelo
Contratante. Será considerado que todos os Serviços foram completados e aceitos defini�vamente pelo Contratante e que o
relatório e a declaração de despesas finais foram aprovados e considerados sa�sfatórios pelo Contratante noventa (90) dias
corridos depois de que o Contratante tenha recebido o relatório e a declaração final de despesas, a menos que, dentro do
mencionado período de noventa (90) dias, o Contratante comunique por escrito à Empresa Consultora e especifique
pormenorizadamente as deficiências nos Serviços, no relatório final ou na declaração de despesas. Nesse caso, a Empresa
Consultora efetuará com pron�dão as correções necessárias, depois do que se repe�rá o procedimento antes indicado.
Dentro dos trinta (30) dias seguintes ao recebimento de uma no�ficação a respeito, a   Empresa Consultora reembolsará ao
Contratante qualquer soma que o Contratante tenha pago, ou ordenado pagar de acordo com esta cláusula, que exceda os
montantes que deviam ser efe�vamente pagos de acordo com as disposições deste Contrato. O Contratante deverá efetuar
esta solicitação de reembolso no prazo de doze (12) meses seguintes ao recebimento do relatório e da declaração final de
despesas que �ver aprovado conforme o exposto anteriormente.

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

(f) Os pagamentos por remuneração ou despesas reembolsáveis que excedam o preço es�mado para estas rubricas, segundo
o estabelecido nos Apêndices D e E, poderão ser debitados às respec�vas con�ngências determinadas para moeda
estrangeira e local, apenas se, antes de incorridas, estas despesas �verem sido aprovadas pelo Contratante.

(g) Exceto o pagamento final efetuado de acordo como a alínea (d) anterior, os pagamentos não cons�tuem aceitação dos
serviços nem eximem a Empresa Consultora de nenhuma de suas obrigações nos termos deste Contrato.
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7. Equidade e Boa Fé

 

7.1 Boa
Fé

As Partes se comprometem a atuar de boa-fé quanto a seus direitos nos termos deste Contrato e a adotar todas as medidas
razoáveis para assegurar o cumprimento dos obje�vos do mesmo.

7.2
Aplicação
do
Contrato

As Partes, reconhecem que não é viável regular cada uma das circunstâncias que podem surgir durante a execução do presente
Contrato, e acordam que é sua intenção cumprir as obrigações nele previstas com equidade, sem detrimento de seus interesses, e
que, se durante a vigência do mesmo, considerarem que o Contrato está sendo executado injustamente, envidarão todos os
esforços a fim de acertarem entre si as ações necessárias para eliminar a causa ou causas do problema. Todavia, a falta de acordo
sobre qualquer ação segundo esta cláusula poderá originar um conflito sujeito a arbitragem ou a ação judicial, conforme seja o
caso, segundo es�pulado na Cláusula 8 das CGC.

 

8. Solução de Controvérsias

8.1 Solução
Amigável

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

8.2 Solução
de
Controvérsias

Toda controvérsia entre as Partes rela�va a questões surgidas nos termos deste Contrato que não se tenha podido solucionar
de forma amigável conforme o es�pulado na Subcláusula 8.1 pode ser apresentada por quaisquer das partes para sua solução
conforme disposto nas CEC.

 

 

III - CONDIÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

 

Número da
Cláusula das

CGC
Modificações e Complementos das Condições Gerais do Contrato

1. Disposições Gerais

1.4
Idioma

O idioma oficial do Brasil: Língua Portuguesa, padrão MEC.

1.6

Os endereços são:

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

Setor Bancário Norte, Quadra 02, Lote 09 – Bloco K – Brasília-DF

Em atenção a: Comissão Executora Consórcio Supervisor - DF

Telefone: (61) 3325-8430

Consultor: Consórcio Supervisor – DF (EGIS Internacional e EGIS Engenharia e Consultoria LTDA)

Rua Pasadena, 89 – Parque Industrial San Jose, Co�a/SP

Telefone: (11) 2134-7577

1.8

A Empresa Líder é e EGIS Engenharia e Consultoria LTDA

Endereço: Rua Pasadena, 89 – Parque Industrial San Jose, Co�a/SP

Telefone:

1.9

Os representantes autorizados são:

No caso do Contratante:

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.

 

1.10 Impostos:

Na negociação do contrato entre a contratante e consultor foi definido que o pagamento dos seguintes impostos é de
responsabilidade do consultor:

PIS, COFINS e ISS
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O IRPJ e a CSLL não foram incluídos na negociação, visto sua natureza personalís�ca.

1.11
Prá�cas Proibidas:

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

2. Início, Cumprimento, Modificação e Rescisão do Contrato

2.2 O prazo para declaração de nulidade do contrato assinado será de 60 dias.

2.3

A Data de Início dos Serviços é: a par�r da data do recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.

O prazo de execução dos serviços é de 13 meses contados a par�r do recebimento pela Contratada da Ordem de Serviço
emi�da pelo Contratante, conforme cronograma aprovado.

A par�r da emissão da Ordem de Serviço, a Consultora terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar ao Contratante a
indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) /preposto(s), com as respec�vas ART(s), além da cer�dão de registro no CREA.

2.3.1

Recebimento Defini�vo dos Serviços

O recebimento final dos serviços objeto do Contrato será feito mediante aprovação, pelo Gerente do Contrato, do Relatório
Final de Supervisão Civil e Ambiental das Obras do Programa PROCIDADES.

Decorridos até 30 (trinta) dias da data de entrega do Relatório Final, e desde que o Consultor tenha corrigido sem ônus para
o Contratante, todos os desenhos e documentos, porventura falhos, devidamente comentados por escrito pelo Contratante,
será emi�do o "Termo de Recebimento Defini�vo (TRD)” dos serviços contratados.

Se a qualquer tempo vier a se constatar, que em função do dolo ou negligência do Consultor, a a�vidade desenvolvida
necessitar de adequações por incompa�bilidade entre a realidade local e os dados apresentados, os acréscimos de custos
serão imputáveis ao Consultor, além das ações cíveis e criminais cabíveis

2.4
Vigência do Contrato

Prazo de vigência contratual é de 14 meses contados a par�r da assinatura do Contrato, encerrando-se em dd/mm/aaaa.

2.8

Suspensão

No caso de descumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, o Contratado estará sujeito à aplicação de
sanções de advertência, suspensão e de inidoneidade para licitar e contratar com o Poder Público, conforme previsto 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, e alterações posteriores.

3. Obrigações da Empresa Consultora

3.5
Seguros que a Empresa Consultora Deverá Contratar:

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

3.6 (ii)

Contabilidade, Inspeção e Auditoria

O Contratado deverá apresentar mensalmente ao BID e ao Contratante (Gestor do Contrato), a documentação
comprobatória do cumprimento dos encargos trabalhistas e recolhimentos de tributos rela�vos às contribuições
previdenciárias dos integrantes da equipe contratada para a prestação de serviço. Tal inspeção será executada por auditores
designados pelo Banco ou pelo Contratante.

3.7 (c)
As demais ações são:

(c) Possíveis ajustes ao Plano de Trabalho.

3.8

Entrega do Relatório Final e Relatório “as built” e Recebimento do Objeto do Contrato:

Após a entrega das Minutas do Relatório Final e do Relatório “as built”, e respec�va análise e aprovação por parte da
Contratante, a Consultora, em prazo a ser acertado com a Contratante, fará a entrega do Relatório Final e do Relatório “as
built” correspondentes.

Esta entrega deverá ser documentada formalmente, por meio de “termo circunstanciado, assinado pelas partes” conforme
previsto no art. 73, inciso I, alínea b da Lei 8666/93.

3.9 A Empresa Consultora não poderá u�lizar estes documentos nem programas de computação para fins alheios a este
Contrato sem o consen�mento prévio por escrito do Contratante

3.10
Equipamento, Veículos e Materiais Fornecidos pelo Contratante

Todos os equipamentos adquiridos com base no Contrato (mobiliário, computadores, etc.) serão de propriedade da
SEDICT/DF e deverão ser entregues ao final do Contrato.

4. Pessoal da Empresa Consultora e Subconsultores

4.2 Descrição do Pessoal
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Os profissionais relacionados a seguir deverão apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ob�da junto ao
CREA do local dos trabalhos, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
para os Arquitetos.

 EQUIPE CHAVE

 NOME CARGO

1 Rubens Augusto Shiguihara Coordenador (Engº Sênior)

2 Danielle Gomes dos Santos Especialista Ambiental Pleno

3 Ricardo Medeiros Pontes Engº Civil Pleno

4 Débora Nogueira Targas Especialista em Geotecnia Pleno

5 José Serra Neto Engº Eletricista Pleno

 

Trabalho de menores

O descumprimento do disposto no ar�go 7º, XXXIII, da Cons�tuição Federal, bem como na forma da Lei Distrital nº
5061/2013, resultará na inabilitação da licitante e, se ocorrer após a contratação, a rescisão contratual.

 

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

5. Obrigações do Contratante

5.1

Assistência e Isenções:

Passa a prevalecer a seguinte redação:

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

5.7

Termo de Recebimento dos Serviços:

O Contratante quando oportuno deverá emi�r Termo de Recebimento Parcial (TRP) dos Serviços.

O Termo de Recebimento Defini�vo (TRD) dos Serviços será emi�do conforme descrito no item 2.3.1 das CEC (Condições
Especiais do Contrato).

6. Pagamentos à Empresa Consultora

6.1 (b)

O montante máximo em moeda nacional a ser pago é de:

R$ 2.810.304,91 (dois milhões, oitocentos e dez mil trezentos e quatro reais e noventa e um centavo), sendo:

– Remuneração de pessoal com impostos: R$ 2.476.104,91 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil cento e quatro
reais e noventa e um centavo);

– Despesas reembolsáveis (valor máximo a ser reembolsado mediante apresentação de Notas Fiscais de comprovação de
cada despesa realizada): R$ 334.200,00 (trezentos e trinta e quatro mil e duzentos reais);

6.2 (a)

Reajustamento:

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

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

onde:

R = Valor do reajuste procurado

I0 = índice inicial – correspondente ao mês da data final estabelecida para a entrega da proposta [indicar o mês/ano]

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

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 meses, e assim sucessivamente a
cada 12 meses.

6.2 (b) As tarifas e quan�ta�vos de Pessoal Local estão estabelecidas no Apêndice E.

6.2 (c) As despesas reembolsáveis estão estabelecidas no Apêndice E.
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6.3 A moeda estrangeira será a seguinte – NÃO SE APLICA

6.4 (a) Adiantamento: Não haverá adiantamento.

6.4 (b)

Remuneração de pessoal:

Em até 15 dias depois do fim de cada mês, durante o período dos serviços, a Consultora entregará à Contratante, a medição
referente ao mês anterior, discriminando os profissionais alocados no período, as respec�vas quan�dades e tarifas e o valor
total no período apurado.

Despesas reembolsáveis:

A Consultora deverá encaminhar planilha demonstra�va dos gastos efetuados juntamente com os comprovantes (Notas
Fiscais) das despesas efetuadas no mesmo período apurado.

O reembolso das despesas será feito através de Nota de Débito, onde estarão apresentadas as notas fiscais correspondentes
às despesas realizadas.

A medição será composta por:

 - Relatório de Medição;

 - Nota Fiscal referente à Remuneração de Pessoal;

 - Nota de Débito e Notas Fiscais comprobatórias das Despesas Reembolsáveis, quando houver;

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

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

6.4 (c)

O Contratante processará o pagamento das declarações de gastos, ou seja, das medições mensais, da Empresa Consultora
no prazo de 30 (trinta) dias seguintes ao atesto das mesmas e dos documentos comprobatórios pelo Executor do Contrato.

Caso as medições não sejam aprovadas, a Empresa Consultora deverá proceder as correções necessárias e reapresentar as
medições à Contratante, sendo reaberto a contagem do prazo de 30 dias para efetuar o respec�vo pagamento.

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

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

6.4 (e)

Os números das contas são:

Para pagamentos em moeda nacional: 

Banco do Brasil

Agencia:  3336-7

Conta Corrente: 101663-6

O pagamento será realizado para a empresa líder do consorcio a EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ:
44.239.135/0005-03, �tular da conta acima citada.

8. Solução de Controvérsias

8.2
Solução de Controvérsias:

Fica eleito o foro da cidade de Brasilia/DF, Brasil a fim de dirimir qualquer dúvida surgida entre o Contratante e o Consultor.

 

 

IV – APÊNDICES

 

 

 

Apêndice A – Descrição dos Serviços
1. OBJETO

O objeto é a supervisão civil e ambiental da execução de obras de urbanismo e infraestrutura nas ADEs do PROCIDADES.

 

2. PROCIDADES E ARRANJO INSTITUCIONAL DE EXECUÇÃO

O PROCIDADES, Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - ADEs, entrou em fase de execução a par�r da assinatura do
contrato de emprés�mo firmado entre o Distrito Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, em 10 de setembro de 2014. A
execução consis�rá em ações pelos vários agentes par�cipantes, visando ao cumprimento das a�vidades e das condições contratadas junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. O prazo de execução do contrato é de cinco anos, contados a par�r da sua assinatura.
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O PROCIDADES-DF tem por obje�vo geral promover o desenvolvimento econômico do Distrito Federal, mediante melhorias no ambiente de
negócios e promoção de inves�mentos, além da melhoria da infraestrutura urbana e do fomento do desenvolvimento empresarial em Áreas de
Desenvolvimento Econômico (ADEs).

Serão contempladas pelo Programa as Áreas de Desenvolvimento Econômico - ADEs: Setor de Materiais de Construção e Setor de Indústrias em
Ceilândia, a Área de Múl�plas A�vidades do Gama e o Polo JK em Santa Maria.

O PROCIDADES-DF busca promover a consolidação e es�mular a ocupação dessas áreas. A promoção das a�vidades econômicas previstas está
diretamente relacionada com a dotação de uma infraestrutura urbana funcional, assim como uma adequação do desenho e dotação de serviços
urbanos, de acordo com a sua vocação econômica, e que permita a sua plena operação e funcionalidade. Estas ações, por sua vez, deverão
repercu�r no arcabouço legal urbano atual requerendo, em muitos casos, a sua atualização.

O PROCIDADES é conduzido pela Unidade de Gerenciamento do PROCIDADES (UGP) subordinada à Secretaria de Estado de Economia,
Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Distrito Federal- SEDICT/DF, por uma Unidade de Gerência Setorial (UGS)
subordinada à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SINESP), e por quatro Unidades de Gerência Local (UGL), alocadas nas en�dades
coexecutoras do Programa.

As en�dades coexecutoras são a Secretaria de Gestão Territorial e Habitação – SEGETH, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil –
NOVACAP, a Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB e a CEB Distribuição S/A.

A execução do PROCIDADES está definida em quatro componentes: I: Desenvolvimento Ins�tucional Estratégico; II: Programa de Atração de
Inves�mentos Brasília Negócios; III: Desenvolvimento Empresarial nas ADEs; e IV: Urbanismo e Infraestrutura nas ADEs.

O objeto do presente Contrato refere-se à Supervisão das obras constantes no Componente IV.

 

2.1 Intervenções do Componente IV: Urbanismo e Infraestrutura

As intervenções previstas para o Componente IV compreendem obras de urbanismo e infraestrutura, destacando-se: complementação da
drenagem de águas pluviais, construção de lagoas de amortecimento, recuperação de erosão, complementação da urbanização, pavimentação
de vias, calçadas, construção de paradas de ônibus, construção de praças, paisagismo, rede elétrica e iluminação pública, implantação da
subestação, esgoto sanitário.

 

2.2 Plano de Gestão Ambiental e Social - PGAS

O Plano de Gestão Ambiental e Social - PGAS, instrumento norteador das ações mi�gadoras e compensatórias do PROCIDADES, prevê ações de
caráter socioambiental e de fortalecimento ins�tucional, fundamentadas nas exigências estabelecidas nas Polí�cas de Salvaguardas do Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, nas recomendações do Relatório de Avaliação Ambiental - RAA, nas exigências legais e, em especial,
nas condicionantes referentes ao licenciamento e ao monitoramento ambiental.

O PGAS é gerenciado por um Sistema de Gestão Ambiental, que dispõe de instrumentos e mecanismos capazes de suprir as necessidades de
planejamento, coordenação, supervisão, licenciamento e acompanhamento ambiental dos projetos e obras de engenharia. No caso do
Programa PROCIDADES o PGAS será cons�tuído dos seguintes Programas:

a) Programa de Efluentes não Domés�cos;

b) Programa de Compensação e Recuperação Ambiental – Obra de Recuperação da Erosão da ADE Polo JK;

c) Programa de Gestão dos Resíduos Sólidos;

d) Programa de Comunicação Social e Educação Social

 

No caso específico das obras, as empreiteiras vencedoras das licitações deverão elaborar e executar ainda o Plano de Controle Ambiental de
Obras - PCAO, que ficará subordinado à fiscalização das UGS e às UGLs das en�dades coexecutoras, sob a coordenação da UGP/Diretoria de
Projetos, Obras e de Meio Ambiente. O PCAO será também objeto de acompanhamento e avaliação sistemá�ca pela empresa que realizará a
Supervisão Civil e Ambiental das Obras.

 

3.  ÁREAS DE INTERVENÇÃO

As localidades a serem abrangidas pelas obras civis e de infraestrutura do Componente IV - Urbanismo e Infraestrutura nas ADEs e pelas ações e
programas do Plano de Gestão Ambiental e Social – PGAS são:

Região Administra�va de Ceilândia: ADE Centro-Norte, ADE Setor de Indústrias e Setor de Materiais de Construção;

Região Administra�va do Gama – ADE AMA do Gama

Região Administra�va de Santa Maria: ADE Polo de Desenvolvimento Econômico Juscelino Kubitschek - Polo JK.

MAPA 1: ADE CENTRO-NORTE DE CEILÂNDIA
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A Área de Desenvolvimento Econômico Centro-Norte da Ceilândia, em fase de ocupação, é composta de lotes des�nados às a�vidades de
oficinas mecânicas, pequenas e microempresas e de uso cole�vo com vistas a incrementar a economia local, através da implantação de
a�vidades de desenvolvimento econômico de pequeno porte.

A área de expansão está localizada na Região Administra�va da Ceilândia, na lateral da Estrada Parque Centro-Norte - EPCN (rodovia DF-085), ao
lado do Setor Habitacional Pôr do Sol e próxima ao setor residencial QNP da Ceilândia. Possui uma super�cie de 594.000m2, distribuída em 4
quadras, parceladas em 625 lotes des�nados para o uso comercial de bens e de serviço e de uso cole�vo.

Deverá ser observada a fragilidade ambiental do local, uma vez que sua zona de influência compreende: a ARIE Parque JK, a APA do Planalto
Central, os Parques Ecológicos e de Uso Múl�plo (Metropolitano, Três Meninas, Recrea�vo Tagua�nga, Saburo Onoyama e Lago do Cortado),
estando ainda próxima do  ribeirão Tagua�nga, na Sub-bacia Melchior, na Bacia Hidrográfica do rio Descoberto.

Os serviços a serem prestados estão definidos no âmbito do Componente IV: Infraestrutura e Urbanismo do Programa, cujas obras na ADE
Centro Norte da Ceilândia compreendem:

Complementação da pavimentação e drenagem;

Complementação da urbanização e mobilidade urbana.

MAPA 2:  SETOR DE INDÚSTRIAS E SETOR DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DA CEILÂNDIA

A Área de Desenvolvimento Econômico Setor de Indústrias e do Setor de Materias de Construção da Ceilândia está localizada na Região
Administra�va da Ceilândia, na lateral da BR-070 e ao lado dos setores residenciais QNO, QNQ e QNR e do Setor Materiais de Construção, com
1.790 lotes distribuídos em 20 quadras. O projeto beneficiará uma população es�mada em 380.000 habitantes residentes em Ceilândia, Incra 8
e Águas Lindas de Goiás, com uma expecta�va de geração de 19.000 empregos diretos e 5.500 empregos indiretos.

Os serviços a serem prestados estão definidos no âmbito do Componente IV: Infraestrutura e Urbanismo do Programa, cujas obras na ADE Setor
de Indústrias compreendem:

Complementação da pavimentação asfál�ca

Execução da rede de drenagem de águas pluviais

Complementação da urbanização e mobilidade urbana.

 

MAPA 3: ÁREA DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES DO GAMA – AMA DO GAMA



26/05/2021 SEI/GDF - 13351492 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16479706&infra_sist… 21/31

A Área de Múl�plas A�vidades - AMA, situada na Região Administra�va do Gama – RA II, tem processo de licenciamento ambiental autuado no
ex�nto Ins�tuto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal - IEMA/DF sob nº 191.000.140/2000.

A AMA está localizada na porção norte da área urbanizada da cidade do Gama, à margem direita da DF-480, em Zona Urbana de Dinamização,
segundo o PDOT/DF. Esta área está inserida na sub-bacia do córrego Ponte de Terra, tributário do córrego Olho d’Água, um dos formadores do
rio Alagado.

A poligonal da Área de Projeto possui cerca de 65,44 ha e faz limite ao norte com a Área de Proteção de Manancial Ponte de Terra da CAESB, a
leste e ao sul com a DF-480, e a oeste com a Área Rural Remanescente Ponte Alta Norte.

A AMA do Gama responderá aos anseios dos micros e pequenos empresários da cidade que tentam ampliar os seus espaços de atuação para
além do atual Setor de Indústria do Gama, uma vez que o mesmo já está com sua capacidade de suporte esgotada e os poucos lotes que ainda
não foram ocupados já possuem proprietários. Os usos propostos admitem a�vidades industriais e comerciais de bens e serviços de baixa e
média incomodidade.

 

Os serviços a serem prestados estão definidos no âmbito do Componente IV: Infraestrutura e Urbanismo do Programa, cujas obras no Setor de
Múl�plas A�vidades do Gama contemplam:

Complementação da rede elétrica e iluminação pública;

Complementação da infraestrutura de esgotamento sanitário;

Complementação da infraestrutura de drenagem e pavimentação asfál�ca.

 

 

MAPA 4: ADE POLO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUSCELINO KUBITSCHEK - ADE POLO JK

O Polo JK está localizado estrategicamente às margens da BR-040, principal rodovia de ligação entre o Distrito Federal, o Sul e o Sudeste do País.

 

Essa Área de Desenvolvimento Econômico foi criada com o intuito de abrigar empreendimentos de grande porte atraindo novas empresas,
gerando empregos e posicionando Brasília no cenário nacional e internacional. Uma das grandes vantagens dessa área é o Porto Seco do DF que
proporciona diversas vantagens para as empresas localizadas na área, tais como: menores taxas de serviços, agilidade nos processos de
desembaraço aduaneiro; e, consequentemente, maior compe��vidade para as empresas.

Para uma melhor implementação da área, a ADE foi dividida em três etapas. A primeira e segunda etapas já se encontram regularizadas, e
contam com grandes empresas instaladas. A terceira etapa do Polo está em fase de elaboração do Projeto Urbanís�co para aprovação pelos
órgãos competentes.
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Os serviços a serem prestados estão definidos no âmbito do Componente IV: Infraestrutura e Urbanismo do Programa, cujas obras no Polo JK
compreenderão:

Implantação de uma subestação e de linhas de distribuição;

Complementação da drenagem da 1ª e 2ª etapas (bocas-de-lobo e ramais);

Complementação da pavimentação asfál�ca da 1ª e 2ª etapas;

Implantação de lagoas de amortecimento;

Implantação de rede de interligação e lançamento final.

Recuperação de área degradada (voçoroca).

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS

O trabalho de supervisão de obras será executado pela Contratada, que auxiliará a Contratante no gerenciamento da fase execu�va do
empreendimento, dando apoio e suporte no acompanhamento técnico, administra�vo, financeiro e ambiental.

A Contratada deverá ainda dar suporte técnico em busca da redução dos impactos ambientais das obras e dos serviços a cargo das
empreiteiras, incluindo sinalização, medidas de segurança de execução, proteção da biodiversidade, da qualidade ambiental e do patrimônio
público, dentre outros pontos relevantes.

A empresa deverá ter como missão garan�r o cumprimento das obrigações contratuais e zelar para que a qualidade de execução das obras seja
plenamente alcançada, atendendo as disposições definidas nos projetos execu�vos, especificações técnicas, na legislação per�nente, nas
licenças ambientais, em normas (ABNT, CONAMA, dentre outras), procedimentos e especificações, cronograma �sico-financeiro das obras e
outras condições.

 

4.1 Modo de Execução dos Serviços

Os trabalhos a serem executados serão solicitados à Contratada através de O.S - Ordem de Serviço, emi�da pela Contratante. Na Ordem de
Serviço estarão especificadas as localidades, os serviços a serem executados, conforme a natureza dos projetos, o cronograma �sico financeiro e
os produtos finais a serem gerados.

A O.S (Ordem de Serviço). será emi�da de acordo com os preços definidos na Proposta Financeira da Contratada e poderá ser complementada
de acordo com as necessidades da Contratante. A “Ordem de Serviço” será emi�da pelo Secretário ou por aquele a quem couber, por delegação
de competência desta tarefa.

Os trabalhos, objeto do contrato, serão desenvolvidos sempre em regime de estreita ar�culação com a Contratante, com a UGP, com a UGS,
com as UGL’s e com as Empreiteiras, visando uma atuação integrada para o atendimento do objeto contratual. Durante a execução dos serviços,
essa ar�culação entre o executor, a Contratada e demais envolvidos acontecerá nos trabalhos de campo e através de reuniões de
acompanhamento, quando serão avaliados o desenvolvimento dos trabalhos e os ajustes necessários para a�ngir os obje�vos almejados.

 

4.2.  Serviços de Supervisão Civil das Obras Executadas pelas Empreiteiras

A Contratada atuará no campo, em conjunto com a Fiscalização, acompanhando a atuação de cada empreiteira, com base nas especificações do
Edital de Licitação e deverá desempenhar os seguintes serviços:

a) Acompanhar e supervisionar as obras, as respec�vas medições, os serviços topográficos e laboratoriais, verificando se as mesmas estão
sendo executadas de acordo com os projetos execu�vos, as especificações técnicas, as exigências da legislação ambiental, e as condicionantes
do licenciamento ambiental.

b) Apoiar a Contratante na fiscalização e acompanhamento das obras, fornecimentos e serviços, bem como a supervisão das medições dos
serviços executados, verificando e avaliando cada etapa da obra, informando se os resultados foram efe�vos e individualmente alcançados,
zelando pelo cumprimento das determinações presentes nas especificações do projeto execu�vo;

c) Alertar com antecedência, mediante comunicação direta à Fiscalização e ao Executor do Contrato, possíveis desvios, evitando ou
minimizando ocorrências de não-conformidade.

d) Supervisionar o cumprimento do cronograma �sico-financeiro e suas alterações na programação da entrega de obras, bens e serviços,
apontando eventuais atrasos que possam refle�r no prazo final previsto para as obras. Apresentar alterna�vas para minimizar e/ou eliminar os
atrasos apontados.

e) Apoiar a Contratante e as unidades responsáveis pelo acompanhamento da execução na definição de prioridades para execução das obras,
fornecimentos e serviços de acordo com as diretrizes do Plano de Controle Ambiental de Obras;

f) Verificar a qualidade das obras realizadas pelas empreiteiras, mediante acompanhamento do controle tecnológico dos trabalhos executados
pelas mesmas e, caso necessário, sugerir à Fiscalização a realização de ensaio que julgue importante para dirimir dúvida rela�va à execução de
determinado serviço, desde que esteja previsto nos custos da executora da obra;

g) Acompanhar a verificação e análise dos levantamentos de campo necessários para elaboração das medições mensais dos serviços
executados;

h) Apoiar a UGP na supervisão e inspeção dos bens e serviços de fornecimento, transporte, armazenamento, montagem e teste de
equipamentos realizados pelas empresas executoras de obras e fornecedores;

i) Realizar, independentemente de solicitação por parte da Contratante, inspeções para garan�r a qualidade dos materiais e a solução técnica
adequada para execução das obras; (testes e ensaios laboratoriais serão de responsabilidade da empreiteira, por meio de empresa e/ou
profissional especializado, como parte dos seus custos);

j) Garan�r o registro dos fatos considerados relevantes no Livro de Ocorrências e/ou Diário de Obra;

k) Apoiar a Contratante na análise e emissão de pareceres a respeito de eventuais alterações contratuais, tais como:

Suspensão parcial ou total de serviços;
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Execução de serviços não previstos nos contratos;

Fornecimento de elementos para composição de preços de serviços não previstos anteriormente;

Prorrogação de prazos;

Alteração do cronograma �sico-financeiro;

Jus�fica�va de acréscimos contratuais.

l) Apoiar a Contratante na adequação ou revisão de projetos, sempre que as situações locais iden�ficadas indicarem ou exigirem mudanças
durante a construção;

m) Propor alterna�vas de execução e revisões dos projetos das obras civis e/ou eletromecânicas (plantas e memórias técnicas), sob o ponto de
vista da adequação e qualidade dos materiais empregados, sua correta especificação e quan�ficação, bem como das condições execu�va,
operacional, manutenção e de interferências que possam prejudicar a execução da obra;

n) Garan�r a adoção de providências referentes à segurança do trabalho;

o) Apoiar a Contratante na manutenção e arquivo da documentação relacionada com a execução das obras;

p) Elaborar o relatório “como construído” “as built ” das obras supervisionadas, com exceção das obras da subestação de energia e da linha de
alimentação da ADE do Polo JK;

q) Elaborar os relatórios de andamento e final das obras, fornecimentos e serviços;

r) Apoiar a Contratante na emissão dos Termos de Recebimento Finais de Obras, Bens e Serviços, com base na manifestação preliminar da
unidade responsável pela execução da obra ou serviço.

 

4.3. Programa de Supervisão Ambiental das Obras

A Contratada atuará no campo, em conjunto com a Fiscalização, acompanhando a atuação de cada empreiteira, com base nas especificações do
Edital de Licitação e no Plano Ambiental de Controle de Obras, de forma a verificar o atendimento aos critérios de elegibilidade ambiental e o
cumprimento das obrigações estabelecidas na legislação, bem como o atendimento das exigências exaradas pelos órgãos ambientais, quando
da concessão das licenças necessárias.

Esta supervisão atuará junto ao Contratante, relatando a esta úl�ma as não-conformidades observadas e que não puderem ser resolvidas no
campo elaborando o relatório de cada vistoria realizada, a fim de formalizar as eventuais inadequações observadas, apontando os responsáveis
e o prazo para sua correção.

 

4.3.1 Procedimentos

a) Apreciar os procedimentos propostos pelas empreiteiras para definição e cumprimento das medidas de proteção ambiental
e de minimização de impactos;

b) Supervisionar o cumprimento das medidas e procedimentos do Plano de Controle Ambiental de Obras e o cumprimento das
condicionantes de licenciamento ambiental;

c) Inspecionar periodicamente as frentes de serviço no campo, para acompanhar a execução das obras e sua adequação ou
não aos programas de gestão ambiental;

d) Avaliar as equipes ambientais e de segurança do trabalho das empresas construtoras;

e) Sugerir ações e procedimentos, de modo a evitar, minimizar, controlar ou mi�gar impactos potenciais avaliando a
necessidade de adoção de medidas corre�vas ou até mesmo a paralização dos serviços, dependendo da gravidade;

f) Avaliar periodicamente a eficiência dos programas ambientais, e propor os ajustes necessários, se for o caso;

g) Elaborar as Declarações de Não Conformidade Ambiental - DNCA, documento mensal de avaliação do desempenho
ambiental de cada empreiteira responsável pela realização das obras, que serão encaminhados à Contratante e à Unidade de
Gerenciamento Setorial – UGS para encaminhamento à UGL específica, que em conjunto decidirão pelos ajustes necessários;

h) Manter em arquivo toda a documentação técnica e administra�va do componente ambiental do Programa, com destaque
para os prazos e condicionantes do licenciamento ambiental.

 

4.3.2 Objetos da Supervisão

Serão objetos de supervisão os seguintes procedimentos ou estruturas a serem executados pelas empreiteiras:

a) A gestão ambiental dos canteiros de obras, acampamentos de trabalhadores e vizinhanças;

b) Proteção da fauna e da flora;

c) Controle de trânsito;

d) Sinalização das obras, das vias e dos desvios de tráfego;

e) Acompanhar o controle ambiental das atividades de construção, serviços de terraplenagem,    abertura de valas, reaterros,
pavimentação etc.;

f) Acompanhar o controle do transporte e guarda temporários de produtos perigosos;

g) Recuperação de áreas de empréstimo e de bota-fora;
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h) Desmatamentos e limpeza dos canteiros;

i) Estruturas para contenção de óleos de motores, bombas etc.;

j) Drenagem superficial e controle dos processos erosivos;

k) Depósitos de material oriundo de supressão vegetal;

l) Remoção das estruturas provisórias, de entulho e recuperação de áreas degradadas.

 

4.4. Sugestões adicionais aos Termos de Referência formulados pela Contratada

 

 

5. INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA SUPERVISÃO DAS OBRAS

A Supervisão de Obras contará com os seguintes instrumentos:

a) Registro das A�vidades Básicas: a empresa supervisora deverá elaborar e manter, um “livro de ocorrências”, um registro formal,
sistemá�co, conciso e metódico de todos os eventos circunstanciais da obra, mediante o emprego de documentação apropriada e
formulários-padrão, registros fotográficos, avaliações e medições efetuadas, bem como todos os demais elementos que permitam
comprovar a qualidade e as quan�dades dos serviços executados.

b) Documentação Reguladora e Orientação Técnica: os textos que compõem a documentação reguladora e de orientação técnica da obra
são os seguintes:  contrato e edital de licitação da obra, os projetos execu�vos, as condicionantes das licenças ambientais, normas e
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especificações gerais constantes no PGAS e no PCAO dentre outros. 

c) Relatório Diário: relatório des�nado ao registro diário dos serviços executados, bem como, das ocorrências relevantes para o meio
ambiente. O formato e o conteúdo deste documento deverão ser discu�dos de forma conjunta entre a coordenação de meio ambiente da
UGP, das UGLs. Deverá ser elaborado diretamente pelos agentes que atuarão nas frentes de obra, isto é, fiscalização da obra e especialistas
ambientais.

d) Informes de ocorrência: documento padrão des�nado a comunicar às empreiteiras, através da fiscalização das obras, as conformidades
e as não conformidades detectadas pela supervisão e as providências a serem tomadas, estabelecendo prazos para seu cumprimento.

e) Relatório Mensal de Supervisão: relatório contendo a síntese dos relatórios diários, com destaque para: os serviços executados no mês,
o cumprimento do cronograma previsto, análise do cronograma previsto x realizado, as não conformidades observadas e seus respec�vos
atendimentos, além de uma relação das pendências existentes rela�vas aos aspectos execu�vos e ambientais das obras. As informações
con�das nos Relatórios Mensais de Supervisão serão consolidadas no Relatório de Avaliação Final a serem entregues ao BID, quando
aprovados pela Contratante.

f) Declaração de Não Conformidade Ambiental – DNCA: documento mensal de avaliação do desempenho ambiental de cada empreiteira
responsável pela realização das obras, que será encaminhado à Fiscalização que decidirá pelos ajustes necessários.

g) Declaração de Conformidade Ambiental: documento com periodicidade mensal (por obra), a ser entregue para a Fiscalização,
des�nado a atestar o cumprimento pelas empreiteiras das especificações, exigências e recomendações ambientais no período, para efeito
de aprovação das medições das obras.

h) Programa de Controle Ambiental de Obras - PCAO: A Supervisora contratada irá acompanhar o cumprimento e a aplicação do PCAO,
que será elaborado pelas empreiteiras contratadas para execução das obras.

 

6. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO

Dados Básicos e Estudos Disponíveis

Os dados básicos e estudos disponíveis relevantes para consulta por parte das Consultoras estão presentes nos seguintes documentos oficiais:

Projetos execu�vos existentes de engenharia das obras do Programa;

Plano de Gestão Ambiental e Social – PGAS – Anexo III do ROP

Programa de Infraestrutura e Saneamento Básico em Áreas de Desenvolvimento Econômico – ADE – PROCIDADES/DF - Relatório de
Avaliação Ambiental - RAA. Prisma Consultoria e Engenharia Ltda., junho de 2009;

Licenças de Instalação contendo as respec�vas condicionantes e exigências ambientais das ADEs;

Programas de Controle Ambiental das Obras – PCAO, diretrizes para a sua elaboração pelas empreiteiras.

 

7. DOCUMENTOS A SEREM PRODUZIDOS

7.1 Relatórios e Produtos

Como produto de suas a�vidades a Consultora contratada deverá produzir os seguintes documentos:

a) Relatório Diagnós�co Preliminar;

b) Plano de Trabalho ;

c) Relatórios Mensais de andamento com quan�dades e inconformidades dos serviços executados;

d) Minuta do Relatório Final de supervisão civil e ambiental das obras

e) Relatório Final de supervisão civil e ambiental das obras;

f) Relatório “as built” das obras executadas.

 

7.2 Detalhamento dos Produtos

O detalhamento dos produtos a serem entregues pela CONTRATADA está descrito no Apêndice B – Requisitos para apresentação de Relatórios,
do presente contrato.

 

8. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E RECEBIMENTO

O acompanhamento, avaliação e recebimento dos produtos especificados no Apêndice B serão atribuições do Executor do contrato, que
contará com o apoio técnico da UGP, da UGS, da UGL NOVACAP, da UGL CAESB, da UGL CEB e da UGL SEGETH, na forma prevista nos Convênios
celebrados com esta Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Distrito Federal-
SEDICT/DF. 

Uma Comissão Técnica, composta por membros da UGP, da UGS e das UGLs, poderá ser ins�tuída por ato administra�vo do Secretário de
Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável ou do Governador do Distrito Federal, caso a Contratante repute como necessária.

Serão realizadas reuniões específicas para a discussão das minutas dos relatórios e produtos a serem entregues. Os produtos, para efeito de
recebimento, serão avaliados com relação ao cumprimento do escopo dos serviços, das normas, das especificações técnicas, das exigências
específicas, dos prazos e de outras cláusulas contratuais.  Além desses aspectos, também serão avaliados o conteúdo, a forma de apresentação,
a composição da equipe e os procedimentos adotados para alcance dos obje�vos previstos.

As exigências resultantes da avaliação dos produtos, sempre que possível, serão compiladas em um único documento que será encaminhado à
empresa Contratada, contendo todas as exigências do produto analisado.
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Após a aprovação das versões preliminares, a Consultora, conforme prazo a ser combinado com a contratante, fará a entrega do produto ou
relatório final correspondente, em impressão defini�va e contendo todas as informações e complementações solicitadas pelo Contratante
quando da análise da respec�va minuta.

As versões finais dos relatórios e produtos passarão pela análise da contratante que emi�rá parecer que disporá sobre: a) aceitação total; b)
aceitação parcial, com as adequações necessárias; ou c) não aceitação. Essa decisão deverá ser obje�va e descrever os aspectos que a
mo�varam. 

Todos os produtos deverão ser assinados e contemplados com seus registros de ART’s.

 

9. PRAZO E CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO SUGERIDO

Os trabalhos deverão ser desenvolvidos num prazo de 13 (treze) meses, contado a par�r da data do recebimento da Ordem de Serviço pela
Contratada, conforme cronograma sugerido a seguir:

 

ATIVIDADES/PRODUTOS

MESES

2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A Elaboração do Diagnós�co Preliminar              

B Plano de Trabalho Consolidado (PTC)              

C Supervisão Civil de Obras              

D Supervisão Ambiental de Obras              

E Relatórios de Andamento (RA) Mensais              

F Minuta do Relatório Final              

G Relatório Final (RF)              

H Relatório “as built”              

 

10. SUBCONTRATAÇÃO

Não será permi�da a subcontratação de empresa para a realização de a�vidades fins, objetos deste Contrato.

 

11. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS E DIREITOS AUTORAIS

Todos os documentos produzidos pela Consultora no âmbito do contrato serão de domínio da Secretaria de Estado de Economia,
Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Distrito Federal- SEDICT/DF.

 

12. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados em instalações da própria consultora localizadas nos canteiros de obras.

 

13. COORDENADOR DO CONTRATANTE

A coordenação técnica do contrato de supervisão será exercida pela Coordenação de Projetos, Obras e Meio Ambiente da Unidade de
Gerenciamento do Programa PROCIDADES.

 

Apêndice B – Requisitos para a Apresentação de Relatórios

 
DOCUMENTOS A SEREM PRODUZIDOS

 

Relatórios e Produtos

Como produto de suas a�vidades a Consultora contratada deverá produzir os seguintes documentos:

a) Relatório Diagnós�co Preliminar;

b) Plano de Trabalho ;

c) Relatórios Mensais de andamento com quan�dades e inconformidades dos serviços executados;

d) Minuta do Relatório Final de supervisão civil e ambiental das obras

e) Relatório Final de supervisão civil e ambiental das obras;
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f) Relatório “as built”.

 

Detalhamento dos Produtos

 

a) Relatório Diagnós�co Preliminar: como a�vidade preliminar ao planejamento, será elaborado um diagnós�co, incluindo informações
ins�tucionais, ambientais e socioeconômicas, com o obje�vo de verificar as condições presentes, detectar falhas nos processos produ�vos
e na malha urbana, estudar as tendências ao longo do tempo. Neste segmento, será estabelecida a linha de base, o marco zero da
situação-problema do Programa, que permi�rá avaliar e comparar esta situação inicial com a situação final e dis�nguir mudanças induzidas
pelo empreendimento daquelas ocasionadas por outras ações ou por causas naturais.

 

Deverá ser entregue ao final do 2º mês do Contrato.

 

b) Plano de Trabalho Consolidado: trata-se da atualização e detalhamento do plano de trabalho apresentado na proposta técnica,
contendo especificações a nível execu�vo do Programa de Supervisão de Obras e do Programa de Supervisão Ambiental de Obras,
considerando a situação de implementação dos Programas na assinatura de contrato, eventuais entendimentos man�dos com os órgãos
ambientais e as necessidades específicas da UGP/ Diretoria de Projetos, Obras e Meio Ambiente. O Plano de Trabalho deverá conter
minimamente:

Detalhamento das a�vidades;

Descrição geral das metodologias e das formas de condução dos trabalhos;

Qualificação, quan�ficação e responsabilidades da equipe técnica mul�disciplinar;

Logís�ca de campo;

Equipamentos, veículos, instalações da empresa contratada e procedimentos a serem u�lizados;

Custos;

Cronograma �sico-financeiro;

Requisitos de inspeção/supervisão/monitoramento;

Base de dados digitais georreferenciados para o controle dos projetos e de sua área de influência;

Modelos de relatórios de inspeção de campo;

Produtos a serem entregues;

Sistemas de divulgação de resultados voltados a cada grupo de des�natários (Chefe da UGP, coordenadores da UGS e das UGR,
órgãos ambientais, público alvo, órgãos financiadores etc.);

 

O Plano de Trabalho deverá ser apresentado previamente à Equipe de Acompanhamento da Contratante para avaliação. A Equipe de
Acompanhamento poderá requerer, para aprovação, correções, subs�tuições, acréscimos e detalhamentos.

 

Deverá ser entregue ao final do 1º mês do Contrato.

 

c) Relatórios Mensais de Supervisão Civil e Ambiental de Obras: relatórios contendo a síntese dos relatórios diários, com destaque para a
solução dos problemas observados, além de uma relação das pendências existentes rela�vas aos aspectos civis e ambientais e uma
avaliação das condições ambientais gerais de cada uma das obras em execução. O relatório deverá conter no mínimo as seguintes
informações:

 

Serviços previstos para o período;

Serviços executados no período;

Serviços em andamento no período;

Serviços previstos para o mês seguinte;

Medições realizadas no período. Situação do progresso das obras no período, de forma compara�va com o cronograma �sico-
financeiro do contrato, expresso em planilhas, curvas de progresso e gráfico com as devidas interligações entre etapas:

Análise de relatórios de controle tecnológico, realizado pelas empreiteiras;

Apresentação dos serviços a serem solicitados e/ou liberados pelos órgãos públicos;

Registro das ocorrências observadas e as soluções adotadas;

Apresentação de cronograma geral, onde sejam indicados dados previstos e reais, compa�bilizando a previsão de execução das
obras com o realizado durante o período;
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Arquivo fotográfico digital das obras do período, com nº da foto, data, serviços, �po de obra. Deverão ser fotografados os trechos
antes do início, durante a execução e na conclusão do trecho.

Os Relatórios Mensais deverão ser entregues até o 5º dia ú�l do mês subsequente aos serviços realizados/supervisionados.

 

d) Relatório Final de Supervisão Civil e Ambiental das Obras: as informações con�das nos Relatórios Mensais de Supervisão serão
consolidadas no Relatório Final, juntamente com as atas de reuniões, cadernetas, planilhas, registros fotográficos e outros documentos
com os resultados dos serviços de campo. O relatório deverá conter, no mínimo, as informações citadas no item anterior. O Relatório Final
e seus anexos, serão aprovados pelo Gerente do Contrato, pela Diretoria de Projetos, Obras e Meio Ambiente e pelo Chefe da UGP. Sua
entrega é condição indispensável para a emissão do Termo de Recebimento Defini�vo do Contrato.

 

Deverá ser entregue no úl�mo mês do Contrato.

 

e) Relatório “as built”:  A empresa supervisora deverá elaborar o relatório “as built”, abordando todas as alterações introduzidas no projeto
original, exceto para as obras da Subestação Elétrica e Linha de Alimentação, de forma pormenorizada e acompanhada dos desenhos. Sua
entrega é condição indispensável para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Contrato.

 

Deverá ser entregue no úl�mo mês do Contrato juntamente com o Relatório Final de Supervisão Civil e Ambiental das Obras.

 

 

FORMA DE APRESENTAÇÃO

Os relatórios e produtos deverão ser apresentados com o nível de detalhe e a linguagem adequada para sua perfeita compreensão. Deverão ser
apresentados na forma de um conjunto de documentos impressos e em meio digital, cons�tuídos de volumes de texto ou no formato de
planilhas (conforme a per�nência), cada um abrangendo integralmente os serviços prestados, contendo referências, apêndices e anexos
específicos, apoiado em material gráfico, fotografias, quadros, mapas e demais recursos necessários ao pleno entendimento do texto. Todas as
informações apresentadas deverão prezar pela clareza, obje�vidade, consistência das informações, jus�fica�vas de resultados, correta
ortografia, gramá�ca e digitação. Os dados informados para o documento devem estar atualizados e ser verdadeiros e verificáveis para todos os
produtos solicitados. Os produtos deverão estar escritos em Língua Portuguesa e de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

A versão final deverá ser entregue em 3 (três) vias em meio digital (gravado em CD-R ou DVD formatado e gravado em so�ware de edição de
texto) e duas vias impressas (com impressão colorida �po laserprint ou similar, em papel tamanho A4, gramatura de 75g). Antes da versão final,
deverá ser enviada uma versão preliminar (minuta) em formato digital para uma pré-avaliação do produto, quinze dias antes da data da entrega
final. Essa será avaliada e, assim, serão sinalizadas correções e adequações necessárias a serem feitas pelo contratado, conforme o caso.

 

ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E RECEBIMENTO

O acompanhamento, avaliação e recebimento dos produtos especificados acima serão atribuições do Executor do contrato, que contará com o
apoio técnico da UGP, da UGS, da UGL NOVACAP, da UGL CAESB, da UGL CEB e da UGL SEGETH, na forma prevista nos Convênios celebrados
com esta Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Distrito Federal- SEDICT/DF,
conforme descrito no item 8 do Apêndice A do presente Contrato. 

 

Apêndice C – Pessoal Chave e Subconsultores

 
Descrição das A�vidades da Equipe Chave

ITEM NOME CARGO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PESSOA/MÊS

  1 Rubens Augusto
Shiguihara

Coordenador
(Engº Sênior)

Supervisionar a execução das obras, principalmente quanto às a�vidades
desenvolvidas pelas equipes de engenharia civil e elétrica, das áreas ambiental,
de geotecnia e topografia.

         10

  2 Danielle Gomes
dos Santos

Especialista
Ambiental
Pleno

Execução da Supervisão Ambiental dos Empreendimentos apoiando a execução
de todas as a�vidades ambientais descritas no Termo de Referência, de modo
integrado com as unidades ambientais da SEDICT/DF.

         20

  3 Ricardo
Medeiros Pontes

Engº Civil
Pleno

Verificação do cumprimento das exigências técnicas, acompanhamento das
medições mensais, registros no Diário de Obras, análise compara�va "previsto x
executado" iden�ficando prováveis ocorrências de desvios.

        20

  4 Débora Nogueira
Targas

Especialista
em Geotecnia
Pleno

Acompanhamento da construção das lagoas/bacias de detenção,
acompanhamento da recuperação das áreas degradadas, verificação da qualidade

          5
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das obras de terra executadas pelas empreiteiras com acompanhamento do
controle tecnológico dos trabalhos executados.

  5 José Serra Neto
Engº
Eletricista
Pleno

Acompanhamento das obras de rede elétrica e iluminação da ADE AMA do Gama,
acompanhamento das obras de implantação da Linha de Transmissão e da
Subestação de energia elétrica do Polo JK,

        10

O detalhamento da descrição das a�vidades de cada profissional acima listado está apresentado na Proposta Técnica da CONTRATADA.

 

Apêndice D – Es�ma�va de Custos em Moeda Estrangeira

 
NÃO SE APLICA

 

Apêndice E – Es�ma�va de Custos em Moeda Nacional

 

1. Remuneração:

 

(a) Tarifas mensais do Pessoal Local (Pessoal-chave e de outro �po)

 

Apresentar os impostos considerados e respec�vos percentuais u�lizados na planilha acima

Valor da proposta: R$ 2.531.666,20

 

Valor antes dos
tributos  PIS COFINS  ISS  TAXA SOBRE O CUSTO

DIRETO
TAXA DE DESPESAS SOBRE O

CUSTO

 VALOR DOS
TRIBUTOS

R$

R$ 2.197.466,20 1,65% 7,60% 2% 11,25% 12,68%    R$ 278.638,71

 

 

Os impostos foram calculados sobre o Valor Remuneração pessoal R$2.197.466,20 sendo considerado a taxa de despesas ficais sobre o custo
12,68% (R$278.638,71).

Ficando assim:

Valor da Remuneração de pessoal sem impostos: R$2.197.466,20 (A)
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Valor de despesas reembolsáveis: R$ 334.200,00 (B)

Valor dos tributos: R$ 278.638,71 (C)

Valor final do Contrato (A + B + C): R$ 2.810.304,91

 

 

 

2. Despesas Reembolsáveis:

 

Apêndice F – Obrigações do Contratante

 
Nota: Indicar abaixo:
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F-1 Os serviços, instalações e bens a serem postos à disposição do Consultor pelo Contratante

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

 

NÃO SE APLICA

 

Apêndice G - Formulário de Garan�a Bancária do Adiantamento

 

 

NÃO SE APLICA
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