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I - TERMO DO CONTRATO

CONTRATO N 0 044318/2021 DATA: 18/08/2021

PROCESSO SEI N0 04025-00001473/2020-59 SDP N0 001/2021
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Fundamentos Legais:

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 21/06/1993 e alterações subsequentes;

E subsidiariamente:

Lei Distrital no 4.770/2012 - dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços pelo
Distrito Federal;

Lei Distrital no 5.061/2013 - determina que deve constar nos editais de licitação e contratos cláusula expressa de proibição do uso de mão de obra infan�l,
sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis;

Lei Distrital no 5.448/2015 - Determina que os órgãos e en�dades da Administração Pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal
devem incluir, nas licitações ou nas contratações diretas, cláusula de proibição de conteúdo: I – discriminatório contra a mulher; II – que incen�ve a
violência contra a mulher; III – que exponha a mulher a constrangimento; IV – homofóbico; V – que represente qualquer �po de discriminação; e, na
forma do seu art. 2o, que o uso ou o emprego de conteúdo discriminatório cons�tui mo�vo para rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis. Regulamentada por Decreto no 38.365/2017;

Lei Distrital no 5.575/2015 – Dispõe que as súmulas dos contratos e dos adi�vos per�nentes a obras, compras, serviços, alienações e locações celebrados
pelos órgãos ou pelas en�dades da Administração Pública do Distrito Federal com par�culares devem ser publicadas no Portal da Transparência, com
informações referentes ao valor, ao objeto, à finalidade, à duração e ao prazo de vigência do contrato, bem como o nome ou a razão social do fornecedor
do produto, da obra ou do serviço.

Objeto: Realização do Programa de Capacitação para a Inovação de Empresas e Fornecedores do Distrito Federal – DESENVOLVE 4.0 nas ADEs do Programa
PROCIDADES.

Prazos:

De Conclusão dos Serviços: 110 (cento e dez) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço pelo Contratado.

De Vigência do Contrato: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da Assinatura do Contrato.

O contratado deverá atentar-se também aos prazos de entrega previstos para cada etapa dos serviços, na forma do Termo de Referência.

Valor do Contrato:

Valor da proposta: R$ 2.310.000,00 (dois milhões trezentos e dez mil reais)

Valor Remuneração pessoal sem imposto: R$ 1.270.000,00 (um milhão duzentos e setenta mil reais)

Valor de despesas reembolsáveis: R$ 1.040.000,00 (um milhão quarenta mil reais)

Valor dos Impostos: R$ 161.036,00 (cento e sessenta e um mil trinta e seis reais)

Valor Total em Reais: R$ 2.471.036,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil trinta e seis reais)

Dotação: A despesa decorrente deste Contrato correrá à conta do Programa de trabalho 22.661.6207.5021.0001 – Modernização e melhoria da infraestrutura
das áreas de desenvolvimento econômico do DF – fonte 336, natureza da despesa 33.90.39 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Recursos compa�veis com
o disposto na Lei nº 6.490 de 29 de janeiro de 2020 – PPA, quadriênio 2020-2023, e com a Lei nº 6.664 de 03 de setembro de 2020, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para 2021, assim como a Lei Orçamentária Anual, Lei nº 6.778 de 06 de janeiro de 2021.

Este CONTRATO é celebrado em 18/08/2021, entre, por um lado, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal- SDE/DF como
contratante e, por outro, Ins�tuto Eu Ligo - IEL,  como Empresa Consultora.

CONSIDERANDO:

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

(b) que a Empresa Consultora, havendo declarado ao Contratante que possui as ap�dões profissionais requeridas e que conta com o pessoal e os recursos
técnicos necessários, conveio em prestar os Serviços nos termos e condições es�pulados neste Contrato; e

(c) que o Contratante recebeu [ou solicitou] financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (doravante denominado “Banco”) para cobrir
parcialmente o preço dos Serviços e se propõe u�lizar parte dos fundos deste financiamento para efetuar pagamentos admissíveis nos termos deste Contrato,
ficando entendido que (i) o Banco só efetuará pagamentos a pedido do Contratante e com prévia aprovação do Banco, (ii) estes pagamentos estarão sujeitos, em
todos seus aspectos, aos termos e condições do Contrato de Emprés�mo, e (iii) somente o Contratante poderá ter qualquer direito decorrente do Contrato de
Emprés�mo e nenhuma outra pessoa terá direito a reclamar fundos do financiamento.

PORTANTO, as Partes por este meio convêm o seguinte:

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

(a) Condições Gerais do Contrato;

(b) Condições Especiais do Contrato;

(c) Os seguintes Apêndices:

[Nota: Se não for u�lizado algum destes Apêndices, indicar com a expressão “Não u�lizado” junto ao �tulo do Apêndice.]

Apêndice A: Descrição dos Serviços

Apêndice B: Requisitos para a Apresentação dos Produtos

Apêndice C: Indicação do Pessoal Chave e Pessoal de Apoio

Apêndice D: Discriminação do Preço do Contrato em Moeda Estrangeira

Apêndice E: Discriminação do Preço do Contrato em Moeda Nacional

Apêndice F: Serviços e Instalações Fornecidos pelo Contratante

Apêndice G: Formulário de Garan�a Bancária por Adiantamento
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2. Os direitos e obrigações mútuos do Contratante e da Empresa Consultora estarão estabelecidos no contrato, par�cularmente:

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

(b) o Contratante efetuará os pagamentos à Empresa Consultora de acordo com as disposições do Contrato.

 

Pelo Distrito Federal:

 

JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO

Secretário de Estado 

 

Pela Contratada:

STELLA GONÇALVES DE DOMÊNICO

Presidente 

 

II - CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

1. Disposições Gerais

1.1 Definições

Quando os seguintes termos forem u�lizados neste Contrato, terão os significados indicados a seguir, a menos que o contexto exija de outra
forma:

(a) Banco significa o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Washington, D.C., EUA, ou qualquer outro fundo administrado pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento;

(b) CEC significa as Condições Especiais do Contrato por meio das quais o CGC pode receber emendas ou suplementos;

(c) CGC significa estas Condições Gerais do Contrato;

(d) Consultor ou Empresa Consultora significa quaisquer en�dades públicas ou privadas, incluindo uma parceria, consórcio ou associação
(PCA) que prestará os Serviços ao Contratante nos termos do contrato;

(e) Contrato significa o Contrato assinado pelas Partes e todos os documentos anexos, enumerados em sua Cláusula 1, que são estas
Condições Gerais do Contrato (CGC), as Condições Especiais do Contrato (CEC) e os Apêndices;

(f) Data de Entrada em Vigor” significa a data em que o presente Contrato entrar em vigor conforme a Subcláusula 2.1 das CGC;

(g) Governo significa o Governo do país do Contratante;

(i) Integrante significa quaisquer das en�dades que formam uma parceria, consórcio ou associação (PCA); e “Integrantes” significa todas estas
firmas;

(j) 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 aprovadas e estar vigentes;

(k) Moeda Estrangeira significa qualquer moeda que não seja a moeda corrente no país do Contratante;

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

(m) Parte significa o Contratante ou a Empresa Consultora, conforme o caso, e “Partes” significa ambos;

(n) Pessoal significa os empregados contratados pela Empresa Consultora ou Subconsultores para a prestação dos Serviços ou de uma parte
dos mesmos;

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

(p) Preço do Contrato significa o preço a ser pago pela prestação dos Serviços, de acordo com a Cláusula 6;

(q) Serviços significa o trabalho que o Consultor deverá realizar conforme este Contrato, descrito no Apêndice A;

(r) Subconsultor significa qualquer pessoa ou empresa à qual o Consultor subcontrata a prestação de uma parte dos Serviços;

1.2 Lei que
Rege o
Contrato

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

1.3 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.

1.4
No�ficações

1.4.1 Qualquer no�ficação, solicitação ou aprovação que deva ou possa ser enviada nos termos deste Contrato deverá ser efetuada por
escrito. Considerar-se-á que se enviou tal no�ficação, solicitação ou aprovação quando tenha sido entregue pessoalmente a um
representante autorizado da Parte a que esteja dirigida, ou quando se tenha enviado a esta Parte no endereço indicado nas CEC.

1.4.2 Uma Parte pode mudar seu endereço para estas comunicações informando por escrito à outra Parte sobre esta mudança do endereço
indicado nas CEC.

1.5 Local onde
se Prestarão os
Serviços

Os Serviços serão prestados nos locais indicados no Apêndice A; quando não es�ver indicado o local onde se deve cumprir uma tarefa
específica, se cumprirá no local que o Contratante aprove, seja no país do Governo ou em outro local.

1.6 Autoridade
da Empresa
Líder

Se o Consultor for uma parceria, consórcio ou associação (PCA) formada por várias empresas, 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.

1.7
Representantes
Autorizados

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

1.8 Impostos e O Consultor, o Subconsultor e o Pessoal pagarão os impostos indiretos, encargos, gravames e demais tributos que correspondam segundo a
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Encargos lei aplicável conforme indicado nas CEC, cujo montante se es�ma que foi incluído no Preço do Contrato.

1.9 Prá�cas
Proibidas

 

1.9.1 O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como
todas as empresas, en�dades 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 1.9(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[1] 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 1.9.1(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 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
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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 e contrata obras ou serviços dis�ntos dos de consultoria ou serviços de consultoria diretamente de
uma agência especializada no âmbito de um acordo entre o Mutuário e a respec�va agência especializada, todas as disposições do parágrafo
1.9.1 rela�vas às sanções e Prá�cas Proibidas sejam 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 um pessoas �sica declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos
e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes.

 

1.9.2 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 descrita 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 1.9.1 (b).

1.10
Elegibilidade

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

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

(i) é cidadã de um país membro; ou

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

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

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

(ii) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da firma é de propriedade de pessoa �sica ou empresas de países membros do Banco.

Todos os sócios 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, 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,
coletados 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, sua função ou propósito de uso são substancialmente diferentes de suas partes ou componentes. No caso de um
bem que consiste de vários componentes individuais que devem ser interconectados (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 admissível para seu financiamento se
a montagem dos componentes individuais for feita em um país membro, independente da origem dos componentes. Quando o bem é uma
combinação de vários bens individuais que normalmente são empacotados e vendidos comercialmente como uma só unidade, considera-se
que o bem provém do país onde foi empacotado e embarcado com des�no ao comprador. Para fins de determinação de origem dos bens
iden�ficados como “fabricado na União Europeia”, estes serão admissíveis 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 firma 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 em que for assinado por ambas as partes ou outra data posterior indicada nas CEC. A data em que o
contrato entrar em vigor é definida como a Data de Entrada em Vigor.

2.2 Começo da
Prestação dos
Serviços

A Empresa Consultora começará a prestar os Serviços a mais tardar no número de dias depois da Data de Entrada em Vigor indicada nas CEC.

2.3 Expiração A menos que se rescinda antes, conforme disposto na Subcláusula 2.6 destas CGC, este Contrato vencerá no final do prazo especificado nas
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do Contrato CEC, contado a par�r da data de entrada em vigor.

2.4
Modificações
ou Mudanças

Os termos e condições deste Contrato, incluindo o escopo dos Serviços, somente poderão ser alterados mediante acordo por escrito entre as
Partes. Não obstante, cada uma das Partes deverá dar a devida consideração a qualquer modificação ou mudança proposta pela outra Parte.

2.5 Força Maior

 
 

2.5.1 Definição Para os fins deste Contrato, “força maior” significa um acontecimento fora do controle de uma das Partes que faz com que o cumprimento
das obrigações contratuais dessa Parte resulte impossível ou tão pouco viável que pode ser considerado impossível sob tais circunstâncias.

2.5.2 Não
Violação do
Contrato

O descumprimento por uma das Partes de quaisquer de suas obrigações nos termos do Contrato não será considerado como violação do
mesmo nem como negligência, quando este descumprimento se deva a um evento de força maior, desde que a Parte afetada por tal evento
(a) tenha adotado todas as precauções possíveis, tomado o devido cuidado e adotado medidas alterna�vas razoáveis a fim de cumprir os
termos e condições deste Contrato; e (b) tenha informado à outra Parte tão prontamente quanto possível acerca da ocorrência desse evento.

2.5.3
Prorrogação do
Prazo

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.

2.5.4
Pagamentos

Durante o período de incapacidade para prestar os serviços como resultado de um evento de força maior, a Empresa Consultora terá direito
a con�nuar recebendo os pagamentos nos termos deste contrato, assim como a ser reembolsada por gastos adicionais razoáveis e
necessários ocorridos em função dos serviços e rea�vação dos mesmos depois do final deste período.

2.6 Rescisão

 
 

2.6.1 Pelo
Contratante

O Contratante poderá dar por rescindido este Contrato se suceder quaisquer dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (f) desta Subc
2.6.1 das CGC. Nesta circunstância, o Contratante enviará uma no�ficação de rescisão por escrito à Empresa Consultora pelo menos com (30)
dias de antecedência à data de rescisão, e com sessenta (60) dias de antecedência no caso referido na subcláusula (e).

(a) Se a Empresa Consultora con�nuar inadimplente em relação às obrigações contratadas nos termos deste Contrato, dentro de trinta (30)
dias depois de haver sido no�ficada ou dentro de outro prazo maior que o Contratante aceite posteriormente por escrito;

(b) Se o Consultor for declarado insolvente ou em estado falimentar;

(c) Se o Contratante vier a concluir que a Empresa Consultora par�cipou em prá�cas corruptas ou fraudulentas durante a concorrência ou a
execução do contrato;

(d) 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;

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

(f) Se a Empresa Consultora não cumprir qualquer sentença defini�va adotada como resultado de um procedimento de arbitragem ou de um
processo judicial conforme seja o caso, de acordo com a Cláusula 8 destas CGC.

2.6.2 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 suceder um dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (c) desta Subcláusula 2.6.2 das CGC:

(a) Se o Contratante deixa de pagar um valor devido à Empresa Consultora nos termos deste Contrato, não sendo tal valor objeto de
controvérsia conforme a Cláusula 7 destas CGC, dentro de quarenta e cinco (45) dias depois de haver recebido a no�ficação por escrito da
Empresa Consultora sobre a mora no pagamento.

(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.

(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.

2.6.3
Pagamentos ao
Rescindir-se o
Contrato

Ao rescindir este Contrato, conforme es�pulado nas Subcláusulas 2.6.1 ou 2.6.2 destas CGC, o Contratante efetuará os seguintes pagamentos
à Empresa Consultora:

(a) Pagamentos nos termos da Cláusula 6 destas CGC a �tulo de Serviços prestados sa�sfatoriamente antes da data de entrada em vigor do
término; e

(b) Salvo no caso de término conforme os parágrafos (a) a (c) e (f) da Subcláusula 2.6.1 destas CGC, o reembolso de qualquer despesa
razoável inerente à rescisão rápida e ordenada do Contrato, incluídos os gastos de viagem de regresso do Pessoal e de seus familiares
dependentes admissíveis.

 

3. Obrigações da Empresa Consultora

3.1
Generalidades

 
 

3.1.1 Qualidade
dos Serviços

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 eficientes de administração e empregará
tecnologia apropriada e equipamentos, maquinaria, materiais e métodos eficazes e seguros. A Empresa Consultora atuará em todos os
assuntos relacionados com este Contrato ou com os Serviços como assessor leal do Contratante, e sempre deverá proteger e defender os
interesses legí�mos do Contratante em todas suas negociações com Subconsultores ou com terceiros.

3.2 Conflito de
interesses

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

3.2.1 Proibição à A remuneração da Empresa Consultora nos termos da Cláusula 6 destas CGC cons�tuirá o único pagamento em conexão com este contrato
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Empresa
Consultora de
Aceitar
Comissões,
Descontos, etc.

ou Serviços e a Empresa Consultora não aceitará em beneficio próprio nenhuma comissão comercial, desconto ou pagamento similar em
relação com as a�vidades es�puladas neste Contrato ou serviços, ou no cumprimento de suas obrigações; além disso, a Empresa
Consultora fará todo o possível para prevenir que o Subconsultor, o Pessoal e os agentes da Empresa Consultora ou do Subconsultor
recebam pagamentos adicionais deste �po.

3.2.2 Proibição à
Empresa
Consultora e a
suas Filiais de
Par�cipar em
Certas A�vidades

A Empresa Consultora convém que, durante a vigência deste Contrato e depois de seu término, tanto a Empresa Consultora e suas
associadas, bem como qualquer Subconsultor e suas associadas serão desqualificados para fornecer bens, construir obras ou prestar
serviços (com exceção de Serviços de consultoria) como resultado dos serviços prestados pela Empresa Consultora para a preparação ou
execução do projeto ou diretamente relacionado a eles.

3.2.3 Proibição de
Desenvolver
A�vidades
Confli�vas

A Empresa Consultora não poderá par�cipar, nem tampouco poderão fazê-lo seu pessoal, seus Subconsultores ou respec�vo pessoal,
direta ou indiretamente, em qualquer negócio ou a�vidade profissional que esteja 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 a Empresa
Consultora nem seu pessoal poderão publicar as recomendações formuladas durante a prestação dos Serviços ou como resultado desta.

3.4 Seguros que
Deverá Contratar
o Empresa
Consultora

A Empresa Consultora: (a) contratará e manterá assim como fará com que todos os Subconsultores contratem e mantenham, à sua custa
(ou do Subconsultor, conforme o caso) e nos termos e condições aprovados pelo Contratante, seguros contra os riscos e nas coberturas
indicadas nas CEC; e (b) a pedido do Contratante, apresentará comprovante de que estes seguros foram contratados e man�dos e que os
prêmios vigentes foram pagos.

3.5 Ações da
Empresa
Consultora que
Requerem a
Aprovação Prévia
do Contratante

A Empresa Consultora deverá obter por escrito aprovação prévia do Contratante para tomar quaisquer das seguintes ações:

(a) assinatura de um subcontrato para a execução de qualquer parte dos Serviços;

(b) nomeação de membros do pessoal não incluídos por nome na Apêndice C; e

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

3.6 Obrigação de
Apresentar
Relatórios

(a) A Empresa Consultora apresentará ao Contratante os relatórios e documentos especificados no Apêndice B, na forma, na quan�dade e
dentro dos prazos estabelecidos neste Apêndice.

(b) Os relatórios finais deverão ser apresentados em meio eletrônico, além das cópias impressas indicadas no apêndice.

3.7 Propriedade
do Contratante
dos Documentos
Preparados pela
Empresa
Consultora

(a) Todos os planos, especificações, desenhos, relatórios, outros documentos e programas de computação apresentados pela Empresa
Consultora nos termos deste Contrato passarão a ser de propriedade do Contratante, e a Empresa Consultora entregará ao Contratante
estes documentos acompanhados de um inventário pormenorizado, a mais tardar na data de expiração do Contrato.

(b) O Consultor poderá conservar uma cópia destes documentos e dos programas de computação. Qualquer restrição acerca do uso futuro
destes documentos, se houver, será indicada nas CEC.

3.8
Contabilidade,
Inspeção e
Auditoria

A Empresa Consultora: (i) manterá contas e registros precisos e sistemá�cos a respeito dos Serviços, de acordo com princípios contábeis
aceitos internacionalmente, em tal forma e pormenor que iden�fique claramente todos as mudanças por unidade de tempo e custos, e o
fundamento dos mesmos; e (ii) permi�rá que o Contratante, ou seu representante designado e/ou o Banco periodicamente os inspecione,
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 rescisão deste Contrato, obtenha cópias e os submeta
ao exame de auditores nomeados pelo Contratante ou pelo Banco, se assim exigir o Contratante ou o Banco, conforme o caso.

4. Pessoal da Empresa Consultora e Subconsultores

4.1 Descrição do
Pessoal

A Empresa Consultora contratará e designará Pessoal e Subconsultores com o nível de competência e experiência necessários para prestar
os Serviços. O Apêndice C descreve os cargos, funções e qualificações mínimas individuais de todo o Pessoal-chave da Empresa Consultora,
assim como o tempo es�mado durante o qual os Serviços serão prestados. O Contratante aprova por este meio o Pessoal Chave e os
Subconsultores enumerados por cargo e nome no Apêndice C.

4.2 Remoção
e/ou
subs�tuição do
Pessoal

(a) Salvo que o Contratante acorde o contrário, não se efetuarão mudanças na composição do Pessoal Chave. Se, por qualquer mo�vo fora
do alcance do Consultor, como aposentadoria, morte, incapacidade médica, entre outros, for necessário subs�tuir um integrante do Pessoal,
o Consultor o subs�tuirá por outra pessoa com qualificações iguais ou superiores às das pessoas subs�tuídas.

(b) Se o Contratante descobrir que qualquer integrante do Pessoal: (i) cometeu um ato sério de má conduta ou foi acusado de haver
come�do um ato criminoso ou, (ii) se o Contratante �ver mo�vos razoáveis para ficar insa�sfeito com o desempenho de qualquer integrante
do Pessoal, mediante solicitação por escrito do Contratante expressando os mo�vos, a Empresa Consultora deverá subs�tuí-lo por outra
pessoa cujas qualificações e experiência sejam aceitáveis para o Contratante.

(c) A Empresa Consultora não poderá reclamar custos adicionais ou incidentais originados pela remoção e/ou subs�tuição de quadros do
pessoal.

 

5. Obrigações do Contratante

5.1 Colaboração
e Isenções

O Contratante fará todo o possível a fim de obter que o Governo  conceda à Empresa Consultora a assistência e isenções especificadas nas
CEC.

5.2 Modificação
da Lei Aplicável
Per�nente aos
Impostos e
Encargos

Se, após a data deste Contrato, houver qualquer mudança na lei aplicável em relação aos impostos e encargos que resultarem no aumento
ou redução dos gastos em que incorra a Empresa Consultora na prestação dos Serviços, a remuneração e as despesas reembolsáveis
pagáveis à Empresa Consultora nos termos deste contrato serão aumentadas ou diminuídas segundo corresponda por acordo entre as
Partes, e se efetuarão os correspondentes ajustes dos montantes es�pulados na Subcláusula 6.2 (a) ou (b) destas CGC, conforme o caso.
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5.3 Serviços e
Instalações

O Contratante colocará à disposição da Empresa Consultora, livres de todo encargo, os serviços e instalações enumerados no Apêndice F.

6. Pagamentos à Empresa Consultora

6.1
Pagamento
por Preço
Global

O pagamento total à Empresa Consultora não deve exceder o preço do contrato, que é um preço global que inclui todos os gastos requeridos
para executar os Serviços descritos no Apêndice A. Salvo o es�pulado na Subcláusula 5.2, o Preço do Contrato somente poderá ser aumentado
acima dos montantes estabelecidos na Subcláusula 6.2 se as partes acordarem pagamentos adicionais nos termos da Subcláusula 2.4.

6.2 Preço
do Contrato

(a) O preço pagável em moeda(s) estrangeira (s) está estabelecido nas CEC.

(b) O preço pagável em moeda nacional está estabelecido nas CEC.

6.3
Pagamentos
por Serviços
Adicionais

Os Apêndices D e E apresentam uma discriminação do preço por preço global com o fim de determinar a remuneração pagável por serviços
adicionais, acordados segundo a Subcláusula 2.4.

6.4 Prazos e
Condições
de
Pagamento

Os pagamentos serão efetuados na conta da Empresa Consultora e de acordo com o cronograma de pagamentos estabelecido nas CEC. O
primeiro pagamento será efetuado contra a apresentação pela Empresa Consultora de uma garan�a bancária por adiantamento, na mesma
quan�a, salvo indicação em contrário nas CEC, e esta deverá ser válida pelo período estabelecido nas CEC. Esta garan�a deverá ser apresentada
na forma indicada no Apêndice G, ou em outra forma que o Contratante tenha aprovado por escrito. Qualquer outro pagamento será efetuado
depois que se tenham cumprido as condições enumeradas nas CEC para este pagamento, e os consultores tenham apresentado ao Contratante
as faturas especificando o montante devido.

6.5 Juros
Sobre
Pagamentos
Atrasados

Se o Contratante atrasar os pagamentos mais de quinze (15) dias depois da data estabelecida na Subcláusula 6.4 das CEC, deverá pagar juros à
Empresa Consultora por cada dia de atraso à taxa estabelecida nas CEC.

 

7. Equidade e Boa Fé

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

 

8. Solução de Controvérsias

8.1 Solução
Amigável

As Partes acordam que evitar ou resolver prontamente as controvérsias é crucial para a execução fluida do contrato e o êxito do trabalho. As
partes farão o possível para chegar a uma solução amigável de todas as controvérsias que surjam deste Contrato ou de sua interpretação.

8.2 Solução de
Controvérsias

Toda controvérsia entre as Partes rela�va a questões nos termos deste Contrato que não tenha podido ser solucionada de forma amigável
dentro dos trinta (30) dias seguintes ao recebimento por uma das Partes do pedido da outra parte referente a esta solução amigável, poderá
ser apresentada por qualquer 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

1.3
Idioma

O idioma oficial é: Língua Portuguesa, padrão MEC

1.4

Os endereços são:

Contratante: Distrito Federal, através da Secretaria de Estado de  Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – SDE/DF

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco C, nº 900 – Asa Norte – Brasília – DF – CEP: 70.712–030

Contratado: INSTITUTO EU LIGO - IEL

Endereço: ST SCS QUADRA 1 BLOCO I N 30 SALA, n° 305, parte B – Asa Sul – Brasília – DF- CEP: 70.304-900

1.6 Não se aplica.

1.7

Os representantes autorizados são:

No caso do Contratante: Distrito Federal, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - SDE/DF.

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco C, no 900, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70712–030.

Nome do Representante Autorizado: Sr. José Eduardo Pereira Filho, inscrito no CPF sob o nº 207.916.073-72, na qualidade de Secretário de
Estado.

No caso do Consultor:  INSTITUTO EU LIGO - IEL

Endereço: ST SCS QUADRA 1 BLOCO I N 30 SALA, n° 305, parte B – Asa Sul – Brasília – DF- CEP: 70.304-900

Nome do Representante Autorizado: Stella Gonçalves de Domênico, inscrito no CPF sob o nº 076.656.1 18-54

1.8 Impostos
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Existem montantes pagáveis pelo Contratante ao Consultor nos termos do contrato que estão sujeitos a impostos nacionais: SIM.

Na negociação do contrato serão tratados os seguintes impostos locais, para inclusão dos mesmos no valor do contrato a ser assinado, salvo
comprovação tributária diversa pela Consultora:

Para as empresas nacionais: PIS, COFINS e ISS.

Para as empresas estrangeiras: ISS.

Para as empresas estrangeiras: Deverá ser recolhido pelo Contratante que é o Contribuinte desses impostos, caso aplicáveis: CIDE, COFINS, PIS
e IOF.

O IRPJ e a CSLL não serão objeto de negociação visto sua natureza personalís�ca e não poderão ser incluídos como custo indireto ou como
item da proposta, independentemente no regime tributário a que subme�da.

O Consultor é responsável pelo pagamento desses impostos.

1.9
Prá�cas Proibidas:

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 08006449060,
conforme Decreto Distrital nº 34.031/12, art. 2º.

 

2. Início, Cumprimento, Modificação e Rescisão do Contrato

2.1

A data de entrada em vigor é: a par�r da data de assinatura do Contrato pelas partes.

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração na Impressa Oficial até o quinto dia ú�l do
mês seguinte ao de sua assinatura, que deverá ocorrer pela Contratante (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito
Federal – SDE/DF).

O extrato do Contrato deverá ser publicado no DODF.

O registro do instrumento contratual deverá ocorrer na SDE/DF.

2.2

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 110 (cento e dez) dias contados a par�r do recebimento, pela Contratada, da Ordem de Serviço emi�da
pelo Contratante, conforme cronograma aprovado.

O presente contrato obedece às disposições previstas nos Termos de Referência (Seção 5 do edital SDP) e na proposta apresentada pela
Contratada.

2.3
Vigência do Contrato:

O prazo de vigência contratual é de 180 (cento e oitenta) dias contados a par�r da data de assinatura do Contrato.

2.4
Modificações ou Mudanças

Os termos e condições deste Contrato, incluindo o escopo dos Serviços, somente poderão ser alterados mediante acordo por escrito entre as
Partes, vedada a modificação do objeto.

2.6
Rescisão

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

 

No caso de descumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, o Contratado estará sujeito à aplicação de multas, 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, sem prejuízo das penalidades passíveis de serem aplicadas pelo BID, com fulcro no Contrato de Emprés�mo.

 

3. Obrigações da Empresa Consultora

3.4
Seguros que a Empresa Consultora Deverá Contratar:

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

3.5

A Empresa Consultora deverá obter por escrito aprovação prévia do Contratante para tomar quaisquer das seguintes ações:

1. Não será permi�da a subcontratação das a�vidades fins objeto dos Termos de Referência (Seção 5 da SDP).

2. Nomear membros do pessoal não incluídos por nome no Apêndice C deste contrato.

3. Alterar o Plano de Trabalho.

3.6 Entrega dos Produtos

Os produtos deverão ser entregues, pela Contratada, em conformidade com o es�pulado nos Termos de Referência (Seção 5 da SDP). Estas
entregas deverão ser documentadas formalmente, por meio de “termo circunstanciado, assinado pelas partes” conforme previsto no art. 73,
inciso I, alínea b da Lei 8666/93.

Recebimento Defini�vo do Objeto do Contrato

O recebimento final dos serviços objeto deste Contrato será feito mediante aprovação, pelo Gerente do Contrato, dos produtos elaborados e
entregues pela Contratada, conforme es�pulado nos Termos de Referência (Seção 5 da SDP).

Após a entrega do úl�mo produto, e desde que a Contratada tenha corrigido, sem ônus para o Contratante, todas as eventuais falhas
devidamente comentadas por escrito pelo Contratante, será emi�do o "Termo de Recebimento Defini�vo (TRD)” do objeto contratado.

Se a qualquer tempo vier a se constatar, que em função do dolo ou negligência da Contratada, a a�vidade desenvolvida necessita de
adequações por incompa�bilidade entre os serviços previstos e realizados, os acréscimos de custos serão imputáveis à Contratada, além das
ações cíveis e criminais cabíveis.



05/11/2021 15:52 SEI/GDF - 68050163 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=77473157&infra_sist… 10/13

3.7(b)
Propriedade do Contratante dos Documentos Preparados pela Empresa Consultora

A Empresa Consultora não poderá u�lizar os documentos produzidos no âmbito deste Contrato para fins alheios a este Contrato sem o
consen�mento prévio por escrito do Contratante.

 
Equipamento, Veículos e Materiais Fornecidos pelo Contratante

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

 
Débitos para com a Fazenda Pública

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

 

Garan�a de Execução

O Contratado, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garan�a no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato.

A Garan�a de Execução do Contrato poderá ser apresentada conforme as modalidades previstas no art. 56 da Lei n° 8.666/1993.

 

4. Pessoal da Empresa Consultora e Subconsultores

4.1

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 e a aplicação de MULTA sem prejuízo das sanções legais
cabíveis.

 

5. Obrigações do Contratante

5.1
O texto con�do na cláusula 5.1 das CGC fica subs�tuído pela seguinte redação:

O Contratante envidará seus melhores esforços para assegurar que a Contratada e seu pessoal obtenham as permissões necessárias e tenham
acesso aos documentos necessários para a execução dos serviços objeto deste contrato.

 

6. Pagamentos à Empresa Consultora

6.2

Preço do Contrato

O Contratante pagará ao Consultor uma quan�a não superior a R$ 2.471.036,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil trinta e seis
reais), pelos Serviços prestados indicados no APÊNDICE A deste contrato.

O valor total do contrato foi estabelecido entendendo-se que inclui todos os custos e lucros para o Consultor, assim como, qualquer obrigação
tributária, fiscal a que ele possa estar sujeito.

 
Reajustamento

NÃO SE APLICA

6.4 Cronograma e Percentuais de Pagamentos

Os pagamentos estão vinculados aos prazos de entrega de cada Produto conforme definido no APÊNDICE A.

Para cada Produto entregue será pago um percentual do valor total do Contrato já incluídos os impostos, conforme detalhado nos APÊNDICES
D e E.

As parcelas de pagamento estabelecidas no quadro abaixo referem-se aos produtos a serem entregues. Os valores a serem pagos são
correspondentes aos percentuais indicados, aplicados sobre o valor total do Contrato já incluídos os impostos.

Os pagamentos serão efetuados conforme as seguintes parcelas:

NO Produto Prazo de Entrega Montante (em % sobre o valor total do Contrato)

1
Produto 1: Detalhamento do Plano de Trabalho da
Execução do Programa de Capacitação para Empresas
e Fornecedores do DF

A ser entregue até
10 dias após a
emissão da OS

10% (dez por cento) do valor total do contrato no
montante de [ indicar] que serão pagos a par�r da data
da entrega do Produto 1

2 Produto 2: Relatório de Avaliação sobre Nível de
Inovação Empresarial nas Empresas

A ser entregue até
30 dias após a
emissão da OS

10% (dez por cento) do valor total do contrato no
montante de [ indicar] que serão pagos a par�r da data
da entrega do Produto 2

3
Produto 3 – Relatório Parcial de Monitoramento do
Programa de Capacitação para Empresas e
Fornecedores do DF

A ser entregue até
60 dias após a
emissão da OS

20% (vinte por cento) do valor total do contrato no
montante de [ indicar] que serão pagos a par�r da data
da entrega do Produto 3

4
Produto 4 – Relatório Parcial de Monitoramento do
Programa de Capacitação para Empresas e
Fornecedores do DF

A ser entregue até
75 dias após a
emissão da OS

20% (vinte por cento) do valor total do contrato no
montante de [ indicar] que serão pagos a par�r da data
da entrega do Produto 4

5
Produto 5 – Relatório Parcial de Monitoramento do
Programa de Capacitação para Empresas e
Fornecedores do DF

A ser entregue até
90 dias após a
emissão da OS

20% (vinte por cento) do valor total do contrato no
montante de [ indicar] que serão pagos a par�r da data
da entrega do Produto 5

6 Produto 6 – Relatório Final de Monitoramento do A ser entregue até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato no
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Programa de Capacitação para Empresas e
Fornecedores do DF

110 dias após a
emissão da OS

montante de [ indicar] que serão pagos a par�r da data
da entrega do Produto 6

A úl�ma parcela somente será paga mediante a entrega do úl�mo Produto, que deverá ser apresentado de acordo com o es�pulado nos
Termos de Referência e desde que tal Produto seja devidamente aprovado pelo CONTRATANTE.

Adiantamentos

Não haverá adiantamentos.

Documentos necessários para pagamentos

Os pagamentos serão efetuados dentro de 30 (trinta) dias corridos contados da data de apresentação, pela Contratada, dos produtos
aprovados. Deverão ser protocoladas juntamente com a fatura os seguintes documentos:

- Nota Fiscal referente ao Produto, com base no % do valor do contrato.

- 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.

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

Números das Contas para pagamentos

Os números das contas são:

- Para pagamentos em moeda nacional: [inserir número de conta]

[Inserir se for o caso o número da conta de cada empresa do consórcio e caso possível, o percentual de pagamento a cada uma delas]

Na forma do Decreto Distrital n° 32.767/2011, em seu art. 6º determina que pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) serão feitos, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB,
exceto: I. - os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal; II. - os pagamentos efetuados à
conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em
ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos documentos; III. - os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não
mantenham filiais e/ ou representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.

Para a efe�vação dos pagamentos decorrentes da execução do objeto contratual, deverão ser observadas, no que couber, as disposições do
Decreto nº 32.598/2010 (Aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal).

6.5

Pagamentos Atrasados

O texto constante na cláusula 6.5 das Condições Gerais do Contrato fica subs�tuído pelo seguinte:

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 (trinta) dias para efetuar o respec�vo pagamento.

No caso de atraso no pagamento, os preços serão atualizados pelo IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, publicado pelo
IBGE - Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca 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.

 

7. Equidade e Boa Fé

7 A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação – art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93.

 

8. Solução de Controvérsias

8.2
Solução de Controvérsias:

Fica eleito o foro da cidade de Brasília/DF (Brasil) a fim de dirimir qualquer dúvida surgida entre o Contratante e o Consultor durante a
execução deste contrato.

 

IV. APÊNDICES

Apêndice A – Descrição dos Serviços

Termo de referência: Conforme Termo de Referência

O Programa de Capacitação para Empresas e Fornecedores do Distrito Federal –DESENVOLVE 4.0 nas ADE's, prioritariamente do Setor de Depósito de Materiais
de Construção (Ceilândia), Setor de Indústrias (Ceilândia), Centro-Norte (Ceilândia), Setor de Múl�plas A�vidades (Gama), Polo JK (Santa Maria), Núcleo
Bandeirantes (Núcleo Bandeirante); deve contemplar treinamentos apropriados ao apoio à inovação e aumento da qualidade nas empresas e fornecedores
nessas regiões administra�vas. A composição do Programa deverá ser direcionada para atendimento das necessidades e expecta�vas dos empresários
(empresas e seus fornecedores) do Distrito Federal, apresentando ao final, melhorias na produ�vidade, qualidade do produto e serviços, e com impacto posi�vo
no faturamento das empresas par�cipantes.

Nota: A par�r dos termos de referência negociados com o Consultor vencedor, fornecer descrições detalhadas dos serviços a serem prestados, datas de
conclusão de várias tarefas, local de execução para diferentes tarefas, tarefas específicas a serem aprovadas pelo contratante, etc.

 

Apêndice B – Requisitos para a Apresentação dos Produtos: Conforme item 6.4 - Condições Gerais do contrato

Nota: Indicar o formato, frequência e conteúdo dos Produto; as pessoas que deverão recebê-los; as datas para sua apresentação etc.

 

Apêndice C – Indicação do Pessoal Chave e Pessoal de Apoio
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EQUIPE CHAVE

 NOME CARGO

1 Ederaldo Ribeiro Coordenador Geral

2 André Luis Carvalho Whebe Especialista em Negociação

3 Livia Maria Almendra Lemos  Moerberk de Campos Especialista em Comunicações

4 Nathalia de Abreu Keelday de Miranda Especialista em Tecnologia da Informação 

5 Marcelo Aguiar dos Santos Sá Consultor Educacional 

6 Euler Augusto Fernandes Pinto Mentor

Nota: Indicar aqui uma descrição detalhada de funções e da carga horária do Pessoal Chave e da Equipe de Apoio e correspondentes qualificações.

 

Apêndice D – Discriminação do Preço do Contrato em Moeda Estrangeira (Não se aplica)

Nota: Indicar aqui os elementos de custo u�lizados para detalhar o preço da proposta expresso em moeda estrangeira:

1. Preços mensais do Pessoal estrangeiro (Pessoal Chave e demais quadros); e

2. Despesas Reembolsáveis.

Este apêndice será u�lizado exclusivamente para determinar a remuneração de serviços adicionais.

 

Apêndice E – Discriminação do Preço do Contrato em Moeda Nacional

Os tributos incidiram apenas no valor referente a Remuneração Pessoal, segue abaixo o valor da proposta:

Valor da proposta: R$ 2.310.000,00

Valor Remuneração pessoal sem imposto: R$ 1.270.000,00

Valor de despesas reembolsáveis: R$ 1.040.000,00

Foi esclarecido que as despesas reembolsáveis serão pagas mediante a apresentação de notas fiscais, conforme o previsto na minuta do contrato.

As alíquotas dos impostos que incidirão sobre a contribuição estão previstas nas legislações seguintes:

 - ISS: Decreto n° 25.508/2005, ar�go 38, inciso I, alínea “h”;

- PIS: LEI n° 10.637/2002, art 2°;

- COFINS : LEI N° 10.833/2003, art 2°.

O total dos tributos foi calculado levando em consideração a Taxa de Despesa fiscal sobre o custo 12,68%.

O valor dos impostor (12,68% da remuneração pessoal) e de R$ 161.036,00 (noventa e dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

 Valor remuneração pessoal antes dos
tributos  PIS COFINS  ISS  Somatório dos

tributos 
Taxa de despesas fiscais
sobre o custo

 Valor final remuneração pessoal
com tributos

R$ 1.270.000,00 1,65% 7,60% 2% 11,25% 12,68%         R$ 1.431.036,00

O valor total do contrato já incluso os impostos e de R$ 2.471.036,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil trinta e seis reais).

Nota: Indicar aqui os elementos de custo u�lizados para detalhar o preço da proposta expresso  em Real:

1.Remuneração de Pessoal; e

2. Despesas Reembolsáveis.

 

Apêndice F – Serviços e Instalações Fornecidos pelo Contratante

Nota: Detalhar aqui os serviços e instalações que o Contratante deverá fornecer ao Consultor. NÃO UTILIZADO

 

Apêndice G – Formulário de Garan�a Bancária por Adiantamento (Incondicional)

Nota: Vide  Cláusulas 6.4 das CGC e 6.4 das CEC. NÃO UTILIZADO

 

Decreto n° 25.508/2005 - Art. 38 - As alíquotas do imposto são as seguintes:

I - 2% (dois por cento) para os serviços listados:

a) no subitem 1.03 da lista do Anexo I, exclusivamente para os serviços de projeto, planejamento, implantação, gerenciamento e manutenção da operação de
redes de comunicação de dados;

b) no subitem 1.04 da lista do Anexo I;

c) no subitem 1.05 da lista do Anexo I;

d) no subitem 1.07 da lista do Anexo I, exclusivamente para os serviços de manutenção de programas de computação e bancos de dados;

e) nos subitens do item 4 da lista do Anexo I;

f) no subitem 6.04 da lista do Anexo I;

g) nos subitens 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.17 e 7.19 da lista do Anexo I;

h) nos subitens do item 8 da lista do Anexo I;

i) nos subitens 10.05, 10.09 e 10.10 da lista do Anexo I;
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j) nos subitens 15.01, exclusivamente para os serviços de administração de cartão de crédito ou de débito e congêneres, e 15.09 da lista do Anexo I;

l) no subitem 16.01 da lista do Anexo I, exclusivamente para os serviços de transporte público cole�vo, prestado mediante concessão ou permissão e fiscalização
do poder público;

m) nos subitens 17.08 e 17.24 da lista do Anexo I;

n) no subitem 21.01 da lista do Anexo I;

 

Lei n° 10.637/2002 - Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no
art. 1o, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).

 

Lei n° 10.833/2003 - Art. 2º Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1º, a alíquota de
7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento).        

 

 

[1] Um subconsultor, subcontratado ou fornecedor de bens ou serviços designado (u�lizam-se diferentes nomes dependendo do documento de licitação) é
aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo licitante na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido a que possui experiência
e conhecimentos específicos e essenciais que permitam ao cumprir com os requisitos de elegibilidade da licitação; ou (ii) foi designado pelo mutuário. 

Documento assinado eletronicamente por JOSE EDUARDO PEREIRA FILHO - Matr.0277291-4,
Secretário(a) de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, em 18/08/2021,
às 15:21, 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 STELLA DE DOMENICO ALCARAZ ROS, Usuário
Externo, em 18/08/2021, às 16:33, 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= 68050163 código CRC= 88D4EDF9.
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