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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO
FEDERAL

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

   

 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO  Nº 2957/OC – BR
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CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO (CGC)

 

1. DEFINIÇÕES

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

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

(b) “Bens" - são equipamentos, máquinas, acessórios e outros materiais, cujo fornecimento seja requisitado ao Contratado, nas condições contratadas;

(c) “Contratado" - é o Concorrente vencedor da licitação a quem foi adjudicado o objeto do Contrato;

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

(e) “Contratante" - é o Comprador signatário do Contrato na qualidade de Contratante, qualificado no Termo de Contrato;

(f) “DDP / Des�no Final” – é “Delivered Duty Paid” (Entregue com Direitos Pagos até Local de Des�no Designado), tendo o significado e efeito es�pulados nas
Regras Internacionais para a Interpretação dos Termos de Comércio, edição publicada pela Câmara Internacional de Comércio, Paris e comumente denominado
INCOTERMS, 2000.  O preço DDP / Des�no Final inclui além do preço dos bens, o transporte domés�co, todos os impostos, licenças, autorizações e seguros
necessárias até a entrega dos bens no Des�no Final;

(g) “Des�no Final" (ou “Local de Entrega”) - é o local, indicado nos Dados do Contrato, onde deverão ser entregues os Bens e/ou executados os Serviços;

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

(i) “Serviços Decorrentes” (ou “Serviços”) – são os serviços decorrentes ao fornecimento dos Bens, tais como execução ou supervisão de montagem, execução
ou supervisão ou manutenção e/ou conserto dos Bens fornecidos, por um período de tempo acordado entre as partes, entrega de ferramentas especiais e
treinamento. Seus preços cobrados pelo Contratado em separado.  Diferem de outros serviços inerentes ao fornecimento dos Bens, tais como transporte,
seguro, entrega de ferramentas e manuais, testes operacionais, e outras obrigações do Contratado compreendidas no fornecimento;

(j) “Termo de Recebimento dos Bens e Serviços” (TRBS) - cer�ficado emi�do pelo Contratante atestando a entrega, o recebimento e a aceitação dos Bens e/ou
a execução e a aceitação dos Serviços Decorrentes realizados pelo Contratado.

 

 

2. APLICABILIDADE

2.1. Estas Condições Gerais prevalecem exceto se modificadas nos Dados do Contrato ou por disposi�vos constantes do próprio Contrato.

 

3. PAÍS DE ORIGEM

3.1 Todos os Bens e Serviços Decorrentes fornecidos em virtude do Contrato deverão ser originários de países elegíveis do BID

3.2. Para os fins desta Cláusula "origem" é o lugar onde os Bens forem extraídos, cul�vados ou produzidos ou de onde os serviços forem fornecidos. Os Bens são
considerados produzidos quando, através de fabricação, processamento ou montagem substancial da maior parte de seus componentes, resultem em produto
comercialmente reconhecido, substancialmente diferente de seus componentes em suas caracterís�cas básicas, em sua finalidade ou uso.

3.3 A origem dos Bens e Serviços é dis�nta da nacionalidade do Contratado.

 

4. NORMAS

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

 

5. USO DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS E INFORMAÇÕES

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

5.2. O Contratado não poderá, sem prévio e expresso consen�mento do Contratante, u�lizar documento ou informação mencionada na Subcláusula 5.1 das
CGC, exceto para fins de execução do Contrato.

5.3. Todos os documentos referidos na Subcláusula 5.1 das CGC, exceto o próprio Contrato, são de propriedade do Contratante e deverão ser-lhe res�tuídos pelo
Contratado, com todas as cópias, quando do término da execução do Contrato, se assim for solicitado.

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

 

6. DIREITOS DE PATENTE

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

 

7. GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

7.2 O montante da Garan�a de Execução do Contrato será devido ao Contratante como indenização por perdas decorrentes do descumprimento pelo
Contratado das suas obrigações nos termos do Contrato.
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7.3 Conforme estabelecido nos DDC, a Garan�a de Execução do Contrato, se for exigida, deverá estar denominada na(s) mesma(s) moeda(s) do Contrato, ou em
uma moeda de livremente conversível aceitável ao Contratante, e apresentada no formato es�pulado pelo Contratante nos DDC, ou em outro formato aceitável
ao.

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

 

8. INSPEÇÕES E TESTES

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

8.2 As inspeções e testes poderão ser realizados nas instalações do Contratado ou de seu (s) subcontratado (s), em laboratório credenciado e/ou no Local de
Entrega conforme designado nos Dados do Contrato. Quando realizados em instalações do Contratado ou de seu (s) subcontratado(s), toda assistência
necessária, incluindo acesso a desenhos e dados de produção, deverá ser prestada aos inspetores sem custo adicional para o Contratante.

8.3 Quando algum Bem apresentar falhas, detectadas na inspeção ou teste, o Contratante poderá rejeitá-lo e ao Contratado caberá subs�tuí-lo ou efetuar as
alterações necessárias para atender aos requisitos da especificação, sem custo adicional para o Contratante.

8.4 O direito do Contratante de inspecionar, testar e, quando for o caso, de rejeitar os Bens após sua entrega, não será limitado ou dispensado pelo fato de os
Bens terem sido inspecionados, testados e aprovados antes da entrega, pelo Contratante ou seu representante.

8.5 O disposto na Cláusula 8 das CGC, não implica em novação ou renúncia de quaisquer direitos oriundos do Contrato, notadamente com respeito às garan�as
ou outras obrigações  acordadas no Contrato.

 

9. EMBALAGEM

9.1 O Contratado deverá providenciar a adequada embalagem dos Bens, a fim de evitar avarias ou deteriorações durante o transporte até o seu Des�no Final,
conforme indicado nos Dados do Contrato. A embalagem deverá resis�r a manuseio, ainda que sob condições severas, à exposição a extremas temperaturas,
maresia e chuva durante seu transporte e armazenagem ao relento. O tamanho e o peso das caixas que servirão de embalagem deverão levar em consideração à
distância até o Des�no Final e a ausência de facilidade de manuseio de material pesado durante o transporte.

9.2. Embalagem, iden�ficação e documentação, dentro e fora dos volumes, deverão estar rigorosamente de acordo com as exigências es�puladas no Contrato e
com as instruções subsequentes emi�das pelo Contratante conforme disposto na Cláusula 18 das CGC.

 

10. ENTREGA E DOCUMENTOS

10.1 A entrega dos Bens, pelo Contratado, deverá ser feita em conformidade com os termos especificados no Escopo do Fornecimento e nos Dados do Contrato.

10.2 A entrega será considerada efe�va somente após a descarga dos Bens no Local de Entrega especificado nos Dados do Contrato e após emi�do o respec�vo
Termo de Recebimento dos Bens e Serviços.

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

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

(b) Nota de entrega, e/ou cópia de um conhecimento marí�mo não negociável (ou um documento de transporte de cabotagem ou um conhecimento aéreo ou
um manifesto ferroviário ou manifesto rodoviário ou um documento de transporte mul�modal), se for o caso;

(c) Cer�ficado de Inspeção ou Cer�ficado de Isenção de Inspeção emi�do pelo inspetor do Contratante ou agência por ele autorizada, se for o caso;

(d) Cer�ficado de Garan�a do Fabricante/Contratado; e

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

 

11. SEGURO

11.1 De acordo com o preço DDP / Des�no Final – INCOTERMS 2000, o seguro fica a critério do Contratado.

11.2 O seguro não é obrigatório, mas toda a responsabilidade fica por conta do Contratado até a entrega no Des�no Final.

 

12. TRANSPORTE

12.1 O transporte dos Bens até o Des�no Final, incluindo operação de carga e descarga, deverá ser providenciado e pago pelo Contratado.

12.2 O transporte marí�mo dos Bens de origem estrangeira será efetuado por navios registrados em qualquer país elegível do Banco ou por meio de Conferência
de Frete na qual a maioria das linhas pertença a países elegíveis do Banco.

 

13. SERVIÇOS DECORRENTES [1]

13.1 O Contratado poderá ser solicitado a prestar os seguintes Serviços, entre outros que serão definidos nos Dados do Contrato:

(a) execução ou supervisão da instalação do equipamento e/ou colocação em funcionamento dos Bens fornecidos;

(b) supervisão e manutenção e/ou conserto dos Bens fornecidos, por um período de tempo acordado entre as partes, desde que tais serviços não desobriguem
o Contratado de nenhuma garan�a contratual;

(c) treinamento da equipe do Contratante na fábrica do Contratado ou em outro local a ser indicado, em montagem, início de funcionamento, operação,
manutenção e conserto dos Bens fornecidos;

(d) outros Serviços indicados nos Dados do Contrato

13.2 Os preços cobrados pelo Contratado para os Serviços Decorrentes, se não incluídos no Preço do Contrato, deverão ser acordados antecipadamente pelas
partes e não deverão exceder os preços normalmente cobrados a outros clientes por serviços similares.

 

14. PEÇAS DE REPOSIÇÃO

14.1 A menos que especificado de forma dis�nta nos Dados do Contrato, poderá ser exigido do Contratado, que forneça ao Contratante, qualquer dos seguintes
materiais, no�ficações e informação a respeito de peças de reposição que fabrique ou distribua:
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(a) as peças de reposição que o Contratante decidir adquirir do Contratado, ficando, desde já, entendido que tal obrigação não exime o Contratado das demais
obrigações contratuais, inclusive aquelas rela�vas a garan�as; e,

(b) no caso de peças de reposição cuja produção venha a ser descon�nuada:

(i) o Contratado deverá no�ficar o Contratante com respeito à sua intenção de descon�nuar a produção, em tempo hábil para permi�r a aquisição do estoque
de peças de reposição necessário pelo Contratante; e,

(ii) paralisada a produção, o Contratado deverá fornecer ao Contratante, sem ônus, os planos, projetos, desenhos e especificações das peças de reposição, caso
lhe seja solicitado.

14.2 As peças e conjuntos de reposição recomendados pelo Contratado em sua proposta para a manutenção do equipamento durante o período de operação
definido nas Especificações Técnicas – Seção 6 e que estejam cobertas pela garan�a, têm seus preços fixos por 01 (um) ano a contar da data de entrega do
equipamento e, posteriormente, serão fornecidos a preço de mercado.

14.3 O Contratado se obriga a manter em estoque, para entrega imediata, todas as peças que necessitem de subs�tuição em decorrência de desgaste ou
consumo, sob condição normal de uso durante o período de operação es�pulado nas Especificações Técnicas. As demais peças e conjuntos de reposição deverão
ser entregues num prazo não superior a 01 (um) mês após o recebimento do pedido de fornecimento, a não ser que definido de outra forma nos Dados do
Contrato.

14.4 As peças e conjuntos selecionados pelo Contratante para fornecimento imediato, que forem incluídos no Contrato, são aqueles constantes da relação
especificada nos Dados do Contrato.

14.5 O Contratado garante também o fornecimento de peças e conjuntos de reposição durante um período mínimo contado da data de entrega dos Bens,
definido no Escopo do Fornecimento.

 

15. GARANTIAS

15.1 O Contratado garante que todos os Bens fornecidos são novos, sem uso, de modelos os mais recentes ou atuais e incorporam todas as recentes melhorias
em projeto e materiais, exceto quando es�pulado de outro modo nas Especificações Técnicas.  O Contratado garante também que nenhum dos Bens apresenta
vícios provenientes de projeto, material ou mão de obra u�lizados (exceto se o projeto ou material for exigido pelas especificações estabelecidas pelo
Contratante) ou decorrente de ato ou omissão do Contratado, que possa surgir pelo uso normal dos Bens, nas condições existentes no Brasil.

15.2 Essa Garan�a permanecerá válida por, no mínimo, 12 (doze) meses após a data da emissão do Termo de Recebimento dos Bens e Serviços ou, no mínimo,
por 24 (vinte e quatro) meses após a data de entrega especificada no Escopo do Fornecimento, valendo o período que se esgotar mais cedo.

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

15.4 Ao receber tal no�ficação, o Contratado deverá subs�tuir com presteza, no todo ou em parte, os Bens defeituosos, sem ônus para o Contratante.  Correrão
por conta do Contratado as despesas de transporte dos Bens, consertados ou subs�tuídos, quando for o caso.

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

15.6 Todos os componentes semelhantes deverão ser intercambiáveis e as peças de reposição deverão ser de qualidade igual ou superior às peças originais,
sendo a sua garan�a de funcionamento válida por l (um) ano a contar da data da reposição. Todas as despesas decorrentes da subs�tuição correrão à custa do

Contratado 
[2]. Caso, durante o período de garan�a, seja necessária a reposição de determinada peça ou conjunto de peças em mais de 10% (dez por cento) dos

Bens fornecidos, o Contratante poderá determinar:

(a) que o Contratado providencie, de imediato, a reposição dessas mesmas peças em todos os Bens encomendados; ou

(b) que o total dos Bens fornecidos seja integralmente subs�tuído por Bens em que o defeito seja corrigido, caso o defeito provenha de falha de projeto,
montagem ou especificação do Contratado; ou

(c) a rescisão do Contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

 

16. PAGAMENTO

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

16.2 As notas fiscais e as respec�vas faturas referentes aos Bens e Serviços Decorrentes do Contratado estabelecido no Brasil, cujo preço tenha sido cotado em
moeda estrangeira, serão expressas em moeda brasileira, conver�da à taxa de venda do câmbio fixada pelo Banco Central, vigente no dia ú�l imediatamente
anterior à emissão daqueles documentos.

16.3 As solicitações do Contratado ao Contratante para pagamento deverão ser feitas por escrito, acompanhadas de faturas que descrevam, de forma
apropriada, os Bens entregues e os Serviços Decorrentes executados e quando aplicável, acompanhadas dos documentos de embarque, apresentados de acordo
com a Cláusula 10 das CGC, sem prejuízo do cumprimento das demais obrigações es�puladas no Contrato.

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

16.5 Caso o Contratante deixe de pagar ao Contratado dentro do prazo estabelecido nos Dados do Contrato, incidirão juros sobre os valores em atraso. Os juros
serão calculados a par�r da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado até a data do efe�vo pagamento. O cálculo será feito u�lizando-se o índice
definido nos Dados do Contrato, aplicando-se a seguinte fórmula:

 

AF = V x (Ip – Iv) / Iv

onde:

AF = valor do ajuste financeiro;

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

Ip = índice do dia do pagamento; e

Iv = índice do dia do vencimento.

 

16.6 Os pagamentos ao Contratado serão efetuados na base DDP / Des�no Final.

16.7 Todos os pagamentos, no Brasil, serão feitos em moeda brasileira e no exterior, na moeda indicada pelo Contratado em sua proposta.

16.8 Caso indicado nos Dados do Contrato, os pagamentos antecipados serão processados após o Contratado ter apresentado Fiança Bancária ou Carta
Irrevogável de Crédito ou Seguro Garan�a ou Garan�a Bancária ou Cheque Administra�vo, de igual valor, em favor do Contratante, emi�do por uma ins�tuição
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bancária, estabelecida no Brasil ou no exterior, aceitável pelo Contratante, com validade de até 30 (trinta) dias após previsão da conclusão total da entrega dos
Bens (e/ou execução dos Serviços) estabelecida no Escopo do Fornecimento.

16.9 A garan�a de pagamento antecipado, caso prevista e no montante especificado nos Dados do Contrato, deverá ser apresentada no ato da assinatura do
Contrato.

 

17. PREÇOS

17.1 Os preços cobrados pelo Contratado para a entrega dos Bens e Serviços executados de acordo com as condições estabelecidas no Contrato não poderão ser
diferentes daqueles cotados em sua proposta.  Excetuam-se os casos de reajustamento conforme Subcláusula 17.3 abaixo, ou decorrente de prorrogação do
prazo de validade da proposta em virtude de solicitação feita, à época, pelo Contratante.

17.2 Os preços do contrato deverão ser os vigentes na data limite da apresentação das Propostas e não serão passíveis de reajustamento durante l (um) ano a
par�r daquela data.

17.3 Subsequentemente, os preços em moedas estrangeiras permanecerão fixos e somente serão reajustáveis os preços cotados em Reais, com base na seguinte
fórmula, ficando fixos durante o ano seguinte:

 

R = [a (Mi / Mo) + b (Ei / Eo)] V - V

 

onde:

a e b = coeficientes especificados nos Dados do Contrato, cuja soma é igual a 1;

V = valor do fornecimento a ser reajustado;

R = valor do reajustamento;

Mo = índice de mão de obra do mês referente à data final estabelecida para a apresentação da proposta;

Mi = índice de mão de obra rela�vo à data base do reajustamento anual;

Eo = índice de preços para indústria de transformação de material do mês referente à data final estabelecida para a apresentação da proposta; e,

Ei = índice de preços para indústria de transformação de material rela�vo à data base do reajustamento anual.

17.4 Salvo disposto de modo diferente nos Dados do Contrato os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas
mensalmente na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, conforme segue:

Mi e Mo = Índice de evolução do salário médio de produção, setor ABDIB - Global com encargos sociais, publicado pela Associação Brasileira para
Desenvolvimento das Indústrias de Base ABDIB; e

Ei e Eo = Preços por atacado - oferta global - Brasil - Produtos Industriais/Indústria de Transformação

17.5 Nenhum reajustamento de preço será permi�do além das datas contratuais de entrega, exceto se for especificamente previsto em aditamento contratual.
Não será admi�do reajustamento de preço por períodos de atraso imputável ao Contratado, sem prejuízo das indenizações e multas contratuais devidas ao
Contratante, conforme previsto na Cláusula 23 desta Seção II.

 

18. ORDENS DE MODIFICAÇÃO

18.1 O Contratante poderá, a qualquer tempo, mediante ordem por escrito dirigida ao Contratado e de acordo com a Cláusula 30 das CGC, efetuar modificações
dentro do escopo geral do Contrato em um ou mais dos seguintes itens:

(a) desenhos, projetos ou especificações, quando os Bens a serem fornecidos devam ser fabricados especificamente para o Contratante;

(b) método de embarque e �po de embalagem;

(c) local de entrega; ou

(d) serviços a serem executados pelo Contratado.

18.2 Caso alguma das modificações comprovadamente venha a provocar aumento ou diminuição no custo ou no tempo de execução, será feito um ajuste
equita�vo no Preço do Contrato ou no prazo de entrega, ou em ambos, aditando-se o Contrato adequadamente. Qualquer reclamação do Contratado referente
a ajustes decorrentes de ordens de modificação expedidas nos termos desta Cláusula deverá ser feita, antecipadamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data do recebimento da ordem de modificação ou outro prazo, caso indicado nos Dados do Contrato.

 

19. ADITAMENTOS CONTRATUAIS

19.1 Ressalvado o disposto na Cláusula 18 das CGC, nenhuma variação ou modificação dos termos do Contrato será feita, a não ser por meio de aditamento
contratual celebrado entre as partes.

 

20. SUB-ROGAÇÃO

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

 

21. SUBCONTRATOS

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

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

21.3 Os subcontratos deverão atender integralmente ao es�pulado nas Cláusulas 3 e 4 das CGC.

 

22. ATRASO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO CONTRATADO

22.1 A entrega dos Bens e a execução dos Serviços deverão ser realizadas de acordo com o cronograma fixado no Escopo do Fornecimento.

22.2 Caso o Contratado venha a atrasar, sem jus�fica�va, o cumprimento de suas obrigações, ficará sujeito às seguintes sanções:
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(a) multas;

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

(c) rescisão do Contrato por inadimplência.

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

 

23. MULTA

23.1 Ressalvado o disposto na Cláusula 25 das CGC, caso o Contratado se torne inadimplente com respeito à entrega de algum ou de todos os Bens ou na
execução dos Serviços, o Contratante poderá, sem prejuízo de outras medidas, deduzir do Preço do Contrato, a �tulo de multa, o equivalente a 0,1% (um décimo
por cento) do preço dos Bens em atraso ou dos Serviços não executados por cada dia de atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do Preço do
Contrato. Uma vez a�ngido esse limite, o Contratante poderá executar a Garan�a de Execução e, se persis�r, rescindir o Contrato.

 

24. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA

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

(a) caso o Contratado deixe de entregar parcial ou integralmente os Bens dentro do(s) prazo(s) es�pulado(s) no Contrato, ou na prorrogação que lhe tenha sido
concedida, de acordo com a Cláusula 22 das CGC; ou

(b) caso o Contratado deixe de cumprir quaisquer outras obrigações contratuais.

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

24.3 Caso o Contratante rescinda o Contrato, poderá adquirir, nas condições e forma que julgar apropriadas, os Bens similares àqueles não entregues e o
Contratado arcará com os custos decorrentes.

 

25. FORÇA MAIOR

25.1 Não obstante o disposto nas Cláusulas 22, 23 e 24 das CGC, o Contratado não será penalizado com a perda da Garan�a de Execução, com a aplicação de
multas por perdas e danos ou com a rescisão contratual caso sua inadimplência derive de mo�vo de Força Maior.

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

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

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

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

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

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

 

26. RESCISÃO POR INSOLVÊNCIA

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

 

27. RESCISÃO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA

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

27.2 Os Bens que es�verem completos e prontos para entrega ou embarque dentro de 30 (trinta) dias do recebimento, pelo Contratado, da no�ficação de
rescisão, serão entregues de acordo com os termos e preços contratuais. Para os Bens restantes, o Contratante poderá:

(a) aceitar que sejam completados e entregues, nos termos e preços contratuais; e/ou

(b) cancelar o remanescente e pagar ao Contratado um valor, mutuamente acertado, para os Bens parcialmente produzidos e para os materiais e peças
previamente adquiridos pelo Contratado.

27.3 O Contratante pode, também, a seu juízo, rescindir este Contrato, no todo ou em parte, caso o Contratado tenha se envolvido em prá�cas de corrupção ou
fraudulentas na concorrência ou na execução do Contrato. Para os fins desta Cláusula:

(a) “prá�ca corrupta” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com o obje�vo de influenciar a ação de
servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

(b) “prá�ca fraudulenta” significa a falsificação ou omissão dos fatos a fim de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

(c) “prá�ca colusiva” significa esquema�zar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais Concorrentes, com ou sem o conhecimento do Mutuário ou de seus
Prepostos, visando estabelecer preços em níveis ar�ficiais e não-compe��vos;

(d) “prá�ca coerci�va” significa causar dano ou ameaçar causar dano, direta, ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua
par�cipação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

(e) “prá�ca obstru�va” significa:

(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações  falsas a auditores, com o obje�vo de impedir materialmente uma inspeção do
Banco de alegações de prá�ca corrupta, fraudulenta, coerci�va ou colusiva e/ou ameaçar, perseguir ou in�midar qualquer parte interessada, para impedi-la de
mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à inves�gação ou ao seu prosseguimento, ou

(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria.
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28. SOLUÇÃO DE LITÍGIOS

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

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

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

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

 

29. IDIOMA E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

29.1 O Contrato será lavrado no idioma Português e interpretado de acordo com as leis em vigor no Brasil.

 

30. NOTIFICAÇÕES

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

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

31. IMPOSTOS E TAXAS

31.1 O Contratado será totalmente responsável por todos os impostos, tributos, licenças e outros encargos decorrentes do Contrato, até que o Bem contratado
seja entregue ao Contratante e os serviços executados.

 

32. FRAUDE E CORRUPÇÃO E PRÁTICAS PROIBIDAS

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

 

33. RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO

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

 

DADOS DO CONTRATO (DDC)

Cláusula
das CGC

 
Complemento ou Modificação

1.1 (g)

DEFINIÇÕES

O Destino Final dos Bens é:

Nome: Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF

Endereço: Setor de Áreas Públicas, Lote B, Bloco A15, EPIA (Dentro do complexo da NOVACAP) -  Brasília/DF - 

CEP: 71.215-000

7.1
GARANTIA DE EXECUÇÃO

O valor da Garan�a de Execução é de 3%

8.1
INSPEÇÕES E TESTES

As inspeções e testes deverão ser realizados, conforme descrito no Edital.

8.2.
As inspeções e testes deverão ser realizados nas instalações da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF,
localizada no Setor de Áreas Públicas, Lote B, Bloco A15, EPIA (Dentro do complexo da NOVACAP) - Brasília/DF - CEP: 71.215-000, sem custos
adicionais para o Contratante.

9.1
EMBALAGEM

Conforme especificações constantes do Edital de Licitação.

10.1.
ENTREGA E DOCUMENTOS

Conforme Edital.

13.1
SERVIÇOS DECORRENTES

Todas as observações sobre serviços decorrentes, estão descritas no Edital.

14.1 PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Não aplicável
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14.3 Não aplicável

14.4 As peças e conjuntos selecionados pelo Contratante para fornecimento imediato são as seguintes: Conforme especificações constantes do Edital
de Licitação.

15.5  

16.1
PAGAMENTO

Os pagamentos serão realizados conforme descrito em Edital, respeitando as previsões descritas no Decreto 32.598/2010.

16.8
PAGAMENTO ANTECIPADO

Não aplicável.

16.9
GARANTIA DO PAGAMENTO ANTECIPADO:

Não aplicável

17.2

REAJUSTAMENTO

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

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

R = Valor do reajuste procurado;

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

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

V = valor contratual dos serviços a serem reajustados

A aplicação do reajuste se fará a par�r do 13º mês após a data-limite da apresentação da proposta de preços, sendo que o seu valor percentual
(calculado com a aplicação da fórmula acima) se manterá fixo por 12 (doze) meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

REAJUSTAMENTO (Conforme Edital)

Obs.: Sendo a data da apresentação da Proposta 04/08/2020.

28.2

SOLUÇÃO DE LITÍGIOS

(a) Mediação administra�va: Conforme Edital de Licitação.

(b) Foro: Brasília - DF.

30.1

NOTIFICAÇÕES

Os endereços para no�ficações são os seguintes:

Nome: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal- SDE/DF, Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco C, nº 900, 2º
andar - Asa Norte - Brasília/DF - CEP: 70.712–030

 

O Contratante é:

Nome:  Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal- SDE/DF.

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco C, nº 900, 2º andar - Asa Norte - Brasília/DF - CEP: 70.712–030.

CNPJ: 03.636.479/0001-45

Nome do Representante Autorizado: JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO 

CPF: 207.916.073-72

 

Contratado é:

Nome: MCR - Sistemas e Consultoria Ltda

Endereço: SHN Quadra 1 Bloco A Ed. Le Quarer, Sala 803, Asa Norte, Brasília/DF - CEP: 70.701-000

Nome do Representante Autorizado: Márcia Caetano da Silva

CNPJ: 04.198.254/0001-17

CPF:698.295.511-72

RG:1.862.366 SSP/DF

 

ANEXOS

[Inserir

(1) Proposta do Contratado;

(2) Especificações Técnicas;

(3) Desenhos, caso aplicável;

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

(5) qualquer documento relacionado nos Dados do Contrato como parte integrante do Contrato.
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Anexo 1 - Fraude e Corrupção e Prá�cas Proibidas

Fraude e Corrupção

[Cláusula aplicável para os contratos de emprés�mo assinados de acordo com a Polí�ca GN-2349-7]

 

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas,
en�dades e pessoas �sicas oferecendo propostas ou par�cipando de um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores,
empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respec�vos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões
é�cos, e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante
o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato.  A fraude e corrupção estão proibidas.  A fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a)
prá�ca corrupta; (b) prá�ca fraudulenta; (c) prá�ca coerci�va e (d) prá�ca colusiva.  As definições a seguir relacionadas correspondem aos �pos mais comuns de
fraude e corrupção, mas não são exaus�vas.  Por esta razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo
supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir.  O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no
parágrafo (c) abaixo.

(a) O Banco define, para os propósitos desta disposição, os termos indicados a seguir:

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

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

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

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

(b) Se o Banco, de acordo com seus procedimentos administra�vos, demonstrar que qualquer empresa, en�dade ou pessoa �sica que par�cipa de uma
aquisição ou projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, mutuários, licitantes, fornecedores, empreiteiros, subcontratados, firmas de consultoria,
concessionárias, agências executoras ou agências contratantes (incluindo seus respec�vos funcionários, empregados e agentes) executou um ato de fraude ou
corrupção, o Banco poderá:

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

(ii) suspender o desembolso da operação se ficar determinado em qualquer etapa que as provas são suficientes para apoiar a alegação de que um funcionário,
agente ou representante do Mutuário, Agência Executora ou Agência Contratante par�cipou de um ato de fraude ou corrupção;

(iii) cancelar e/ou acelerar o repagamento de uma parte de um emprés�mo ou doação para um contrato quando houver provas que o representante do
Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas saneadoras adequadas num período que o Banco considere razoável, e de acordo com as
garan�as de um devido processo legal conforme a legislação do país do Mutuário;

(iv) emi�r uma reprimenda na forma de uma carta formal de censura à conduta da empresa, en�dade ou pessoa �sica;

(v) emi�r uma declaração na qual uma pessoa �sica, en�dade ou empresa é inelegível, permanentemente ou por um certo período, para receber a adjudicação
ou par�cipar de contratos em projetos financiados pelo Banco, exceto nas condições que o Banco julgar apropriadas;

(vi) encaminhar o assunto às autoridades judiciárias apropriadas; e/ou

(vii) impor outras sanções que julgue apropriadas nas circunstâncias, inclusive a imposição de multas representando o reembolso ao Banco dos custos
vinculados às inves�gações e processos.  Essas outras sanções podem ser impostas adicionalmente ou em lugar de outras sanções.

(c) O Banco estabeleceu procedimentos administra�vos para casos de alegações de fraude e corrupção dentro do processo de aquisições ou execução de um
contrato financiado pelo Banco, que estão disponíveis no site do Banco (www.iadb.org/integrity) os quais são atualizados periodicamente.  Para tais propósitos
qualquer denúncia deverá ser apresentada ao Escritório de Integridade Ins�tucional (EII) para a correspondente inves�gação. As alegações poderão ser
apresentadas de maneira confidencial ou anônima;

(d) Os pagamentos estarão expressamente condicionados a que a par�cipação no processo de aquisições tenha se realizado de acordo com as polí�cas do Banco
aplicáveis em matéria de Fraude e Corrupção descritas nesta Cláusula; e

(e) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco, conforme as disposições referidas no parágrafo (b) desta Cláusula, poderá ocorrer de forma
pública ou privada, de acordo com as polí�cas do Banco.

 

1.2. O Banco terá o direito de exigir que, nos contratos financiados por um emprés�mo do Banco, se inclua uma disposição exigindo que os concorrentes,
fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionárias permitam que o Banco examine suas contas e registros e outros documentos
relacionados à apresentação de propostas e o cumprimento do contrato e submetê-los a uma auditoria por auditores designados pelo Banco.  O Banco terá o
direito de exigir que, nos contratos financiados por um emprés�mo do Banco, se inclua uma disposição exigindo que os concorrentes, fornecedores,
empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros relacionados com os projetos financiados pelo
Banco por um período de três (3) anos depois de terminado o trabalho; e (ii) tornem disponível qualquer documento necessário para a inves�gação das
alegações de fraude e corrupção e coloquem à disposição os funcionários ou agentes dos concorrentes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros,
consultores e concessionárias que tenham conhecimento do projeto financiado pelo Banco para responder às indagações do pessoal do Banco ou de outro
inves�gador devidamente designado, agente, auditor ou consultor relacionado para a revisão ou auditoria dos documentos.  Se o concorrente, fornecedor,
empreiteiro, subempreiteiro, consultor e concessionária falharem no cumprimento da solicitação do Banco ou de outro modo obstruírem a revisão do assunto, o
Banco poderá tomar, a seu exclusivo critério, medidas apropriadas contra o Concorrente, fornecedor, empreiteiro, subempreiteiro, consultor e concessionária.

 

1.3. Os Concorrentes deverão declarar e garan�r que:

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

(b) não incorreram em nenhuma infração das polí�cas sobre fraude e corrupção descritas neste documento;

(c) não deturparam nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de aquisição ou negociação do contrato ou na execução do contrato;

(d) nem eles nem qualquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis para receber contratos financiados pelo Banco
nem foram declarados culpados de delitos vinculados a fraude ou corrupção;

(e) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foi diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou en�dade que
tenha sido declarada inelegível para a adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito vinculado a fraude ou
corrupção;

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

http://www.iadb.org/integrity
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(g) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garan�as cons�tui fundamentação para a imposição pelo Banco de uma das medidas descritas na
Cláusula 1.1(b) ou de uma combinação delas.

 

OU

 

Prá�cas Proibidas

[Cláusula aplicável para os contratos de emprés�mo assinados de acordo com a Polí�ca GN-2349-9]

 

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

é�cos, e denunciem ao Banco 
[3]

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

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

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

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

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

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

(v) uma prá�ca obstru�va consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significa�va para a inves�gação ou prestar declarações falsas aos inves�gadores com o
fim de obstruir materialmente uma inves�gação do Grupo do Banco sobre denuncias 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(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato
qualquer empresa, en�dade ou pessoa �sica atuando como licitante ou par�cipando de uma a�vidade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros,
solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários
(incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respec�vos funcionários, empregados e agentes, quer
sejam suas atribuições expressas ou implícitas), es�ver envolvida em uma Prá�ca Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o
Banco poderá:

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

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

(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou  declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um emprés�mo ou doação relacionada
inequivocamente com um contrato, se 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 
[4]

 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa
elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar a�vidades financiadas pelo Banco;

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

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

(c) O disposto nos parágrafos 1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a
adjudicação de novos contratos, na pendência da adoção de uma decisão defini�va em um processo de sanção ou qualquer outra resolução;

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

(e) Além disso, qualquer empresa, en�dade ou pessoa �sica atuando como licitante ou par�cipando de uma a�vidade financiada pelo Banco, incluindo, entre
outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços,
concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respec�vos funcionários,
empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos
que o Banco tenha celebrado com outra ins�tuição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade.  Para fins
do disposto neste parágrafo, o termo “sanção” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a par�cipação em futuros contratos ou
adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de Prá�cas Proibidas;

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

(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da
Seção 8 – Anexo 1 rela�vas às sanções e Prá�cas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respec�vos funcionários,
empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra en�dade que tenha firmado contratos com essa agência
especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em conformidade com as a�vidades financiadas pelo Banco.  O Banco se
reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de
empresas ou pessoas �sicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou
uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa �sica declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os
gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes.

 

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

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

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

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

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

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

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

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garan�as cons�tui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na
Cláusula 1 (b).

 

FORMULÁRIOS DO CONTRATO

CONTEÚDO

 

1. CARTA DE ACEITAÇÃO.. 79

2. CONTRATO.. 80

3. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.. 83

 

 

1. CARTA DE ACEITAÇÃO

[Papel �mbrado do Comprador]

 

[data]

 

Para: [nome e endereço do Fornecedor]

 

Assunto: Carta de Aceitação para o Contrato No [inserir número]

 

Pela presente, no�ficamos que sua Proposta de [inserir data] para a execução do [inserir nome do Contrato e número de iden�ficação, conforme fornecido nos
DDC] pelo Preço Aceito do Contrato no valor equivalente a [inserir valor em cifras e por extenso] conforme corrigido e modificado  [Excluir “corrigido e” ou “e
modificado” se não for aplicável. Ver Notas sobre o Formulário Contrato, na próxima página.] em concordância com as Instruções aos Concorrentes (IAC), foi
aceita por nossa Agência.

 

Solicitamos que os senhores:

(a) que assinem e devolvam os Documentos do Contrato anexados e que iniciem o referido fornecimento, após a emissão da Ordem de Serviço, de acordo com
os documentos contratuais.

(b) forneçam a Garan�a de Execução dentro de 28 (vinte e oito) dias de acordo com as Condições do Contrato, u�lizando para tal propósito o Formulário de
Garan�a de Execução incluído na Seção 9 dos Documentos de Licitação.

 

Assinatura Autorizada: [assinatura]

 

Nome e Cargo do Signatário: [indicar]

 

Nome da Agência Contratante: [indicar]
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____________________________________

Anexo: Termo do Contrato (e seus anexos)

 

2. CONTRATO

CONTRATO N 0 : 042.458/2020 DATA: 16/12/2020

Processo N0 : 00370-00002409/2020-22 Ata de Registro de Preços 217/2020, Edital 78/2020-SEEC/GDF

Fundamento Legal: Contrato de Emprés�mo N0  2957/OC-BR celebrado entre o Governo Mutuário do Emprés�mo e o BID; Lei Federal N0 8666, de 21/06/93 e alter

Objeto: O objeto do Contrato é a aquisição o de solução (Building Informa�on Modeling BIM), compreendendo a aquisição de servidor, switches e estações d
conhecimento e consultoria.

N.º Código do item Descrição do item Valo

4 3.3.90.39.08.03.0002.000006- 01

LICENÇA DE USO DE SOFTWARE:

Descrição: Aquisição de licença do so�ware Autodesk Architecture Engineering Construc�on
Collec�on Commercial New Mul�- user, assinatura por 36 meses, Caracterís�cas Adicionais:
demais especificações conforme Termo de Referência - Unidade: LICENÇA

R$ 

5 3.3.90.39.48.03.0001.000299- 02

SERVIÇOS DE TREINAMENTO:

Descrição: treinamento presencial de nível básico, em uma disciplina entre AutoCAD, Revit
Architecture, Revit MEP, Infraworks 360 ou Civil 3D, Unidade de Fornecimento: carga horária de
40 horas, Caracterís�cas Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência -
Unidade: TURMA

R$ 

6 3.3.90.39.48.03.0001.000300- 02

SERVIÇOS DE TREINAMENTO, Descrição: treinamento presencial de nível avançado, em uma
disciplina entre AutoCAD, Revit, Navisworks, Revit Structure, Infraworks 360 intermediário, Revit
MEP ou Civil 3D, Unidade de Fornecimento: carga horária de 20 horas, Caracterís�cas
Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência - Unidade: TURMA

R$

7 3.3.90.35.06.01.0002.000001- 01

CONSULTORIA:

Descrição: Consultoria para elaborar o Plano de Implantação para produção do Projeto Piloto
em arquitetura, infraestrutura de pista e drenagem, estrutura, hidrossanitária, eletromecânica,
cabeamento e Navisworks, Caracterís�cas Adicionais: demais especificações conforme Termo
de Referência - Unidade: HORA

R$

8 3.3.90.35.06.01.0002.000002- 01 CONSULTORIA, Descrição: consultoria para o desenvolvimento de bibliotecas, Caracterís�cas
Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência. - Unidade: HORA R$

9 3.3.90.35.06.01.0002.000003- 01

CONSULTORIA, Descrição: consultoria para a produção do Projeto Piloto em arquitetura,
infraestrutura de pista e drenagem, estrutura, hidrossanitária, eletromecânica, cabeamento,
cheque de interferências, caracterís�ca Adicionais: demais especificações conforme Termo de
Referência. - Unidade: HORA 

R$

 

Prevista de Conclusão do Fornecimento: 15 (quinze) dias corridos De Vigência do Contrato: 36 (trinta e seis) meses

Valor do Contrato:

Em Moeda nacional: Valor Total em Reais: R$ 2.674.000,00 (dois milhões seiscentos e setenta e quatro mil reais)

Dotação:   Programa de trabalho 22.661.6207.5021.0001 – Modernização e melhoria da infraestrutura das áreas de desenvolvimento econômico do DF – fonte 136

 

CONTRATO celebrado em 16 de Dezembro de 2020.

ENTRE:

(1) O Distrito Federal, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo do Distrito Federal – SDE/DF, com sede no SCN Quadra 2,
Bloco C, nº 900 – Setor Comercial Norte – Asa Norte, Brasília – DF CEP.70.740 – 610 e

(2) MCR - Sistemas e Consultoria Ltda, uma empresa cons�tuída segundo as leis da  República Federa�va do Brasil, com sede em SHN Quadra 1 Bloco A Ed. Le
Quarer, Sala 803, Asa Norte, Brasília/DF - CEP: 70.701-000.

 

CONSIDERANDO QUE o Comprador convocou uma licitação para aquisições de certos Bens e Serviços Conexos para a aquisição o de solução (Building
Informa�on Modeling BIM), compreendendo a aquisição de servidor, switches e estações de trabalho (worksta�on), novos e em primeiro uso, além de solução
de so�ware de ferramenta BIM, transferência de conhecimento e consultoria. e aceitou uma proposta do Fornecedor para o fornecimento desses Bens e
Serviços pela quan�a de R$ 2.674.000,00 (dois milhões seiscentos e setenta e quatro mil reais).

 

AS PARTES TÊM POR JUSTO E ACORDADO:

1. Neste Contrato as palavras e expressões terão o mesmo significado atribuído nas respec�vas Condições do Contrato.

2. Os seguintes documentos cons�tuem o Contrato entre o Comprador e o Fornecedor, e serão lidos e interpretados como parte integral do Contrato:
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(a) Este Contrato;

(b) Os Dados do Contrato (DDC);

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

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

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

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

(g) [Acrescentar aqui quaisquer outros documentos]

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

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

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

 

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

Em nome do Comprador

Assinatura: [inserir assinatura]

na qualidade de [indicar o cargo ou outra designação apropriada]

 

na presença de [iden�ficação da testemunha]

 

Em nome do Fornecedor

Assinatura: ________________________________________________

[inserir assinatura do(s) representante(s) autorizado(s) do Fornecedor]

 

na qualidade de [indicar o cargo ou outra designação apropriada]

 

na presença de [iden�ficação da testemunha]

 

 

 

3. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

 

[O Banco, por solicitação do Concorrente selecionado, deverá completar este formulário de acordo com as instruções indicadas] 

 

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

 

Beneficiário: [indicar nome e endereço do Comprador]

 

Data: [indicar a data de expedição]

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Esta Garan�a expirará, não antes que [inserir a data] 2, e qualquer solicitação de pagamento referente a esta Garan�a deverá ser recebida neste escritório acima
indicado nessa data ou antes dela. 
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Esta garan�a está sujeita às Regras Uniformes para Garan�as de Demanda da Câmara de Comércio Internacional (CCI) rela�vas às garan�as contra a primeira
solicitação (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), Revisão de 2010, Publicação ICC No. 758, com exceção da declaração estabelecida no Ar�go 15 (a)
dessa publicação, a qual está excluída da presente garan�a. *

 

_______________________________________

[Assinatura(s)]

 

 

 

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

 

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

 

[1]
 Esta Cláusula 13, Serviços Decorrentes é exemplifica�va, a adaptação às peculiaridades dos Bens a serem fornecidos deverá constar dos Dados do Contrato.

[2]
 A par�r desse ponto o texto desta cláusula é faculta�vo, devendo ser adaptado ou eliminado, segundo o objeto da licitação.  Indicar as possíveis alterações,

caso existentes, nos Dados do Contrato.

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

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

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

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

Documento assinado eletronicamente por JOSE EDUARDO PEREIRA FILHO - Matr.0277291-4,
Secretário(a) de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, em 16/12/2020,
às 13:44, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Márcia Caetano da Silva, Usuário Externo, em
16/12/2020, às 17:57, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 52709965 código CRC= C14DBE55.
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