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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA TRABALHADORES DE EMPRESAS

DO DF NAS ADE's DO PROGRAMA PROCIDADES

 

PROCIDADES – Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - ADEs

 

Contrato de Emprés�mo No: 2957/OC-BR

 

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

 

 

Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL – SDE/DF

 

 

Contratado:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/DF

 

 

SUMÁRIO

CONTRATO.

ANEXO A – TERMOS DE REFERÊNCIA.

ANEXO B – PROPOSTA DA EMPRESA.

ANEXO C – DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS VEDAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

 

 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO

PAGAMENTO COM BASE NO PREÇO GLOBAL

 

CONTRATO

CONTRATO N0: 044.480/2021 DATA: 25/08/2021

Processo N0: 00370-00000835/2019-98

Fundamento Legal: Contrato de Emprés�mo Nº 2957/OC-BR celebrado entre o Governo Mutuário do Emprés�mo e o BID, regido pela GN 2350-9, de março de
2011, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, e alterações subsequente, e demais legislações per�nentes à matéria, em especial:

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

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

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

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

- Decreto Distrital nº 26.851/06, que regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis Federais 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e
Contratos Administra�vos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão);

- Lei nº 5.087/2013, que obriga as empresas que prestam serviços aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional e aos órgãos rela�vamente
autônomos do Distrito Federal, bem como as empresas que possuem concessões e permissões para a prestação de serviços públicos, a encaminhar informações
fiscais, trabalhistas, previdenciárias e gerenciais aos órgãos competentes;

- Lei nº 5.575/2015 – Estabelece a obrigatoriedade da publicação de todas as súmulas de Contratos firmados na Administração Pública; e
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- Lei nº 6216/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, especificamente à observação do art. 84: “Para o efeito do
disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se contraídas as obrigações no momento da formalização do contrato
administra�vo ou instrumento congênere. Parágrafo único. No caso de despesas rela�vas à prestação de serviços já existentes e des�nados à manutenção da
administração pública, consideram-se compromissadas apenas as prestações cujos pagamentos devam ser realizados no exercício financeiro, observado o
cronograma pactuado”.

Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar o Programa de Capacitação Técnica para Trabalhadores de Empresas do DF nas ADE's do Programa
PROCIDADES.

Prazos:

De Conclusão dos Serviços: 100 dias a contar da data de Recebimento da Ordem de Serviço pelo Contratado.

De Vigência do Contrato: 120 dias a contar da data da Assinatura do Contrato.  

Valor do Contrato: R$ 2.399.166,97 (Dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos).

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 33.90.35 – Consultoria. 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 (doravante denominado “Contrato”) é celebrado em 25/08/2021, entre, por um lado, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do
Distrito Federal – SDE/DF (doravante denominado “Contratante”), com sede no Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco C, Número 900 - Asa Norte, Brasília/DF,
e, por outro, Serviço Nacional de Aprendizagem – Departamento Regional do Distrito Federal (doravante denominado “Empresa Contratada”), com sede Setor
de Indústrias e Abastecimento (SIA) Lote 225 – Ed. FIBRA – Brasília, DF.

 

CONSIDERANDO QUE:

(a) Por meio da Portaria Conjunta nº 05 de 02 de dezembro de 2020, a Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, firmaram compromisso mútuo para o desenvolvimento de ações de apoio e operacionalização de a�vidades e
no desenvolvimento de polí�cas públicas de trabalho, emprego, renda e desenvolvimento econômico do Distrito Federal e região metropolitana, na qual estão
inseridas ações de qualificação social e profissional e demais polí�cas públicas afetas às áreas de trabalho, emprego, geração de renda e desenvolvimento
econômico. Em função disso, a SDE designou a SETRAB como en�dade preposta que irá executar a ação em seu nome para operacionalizar e coordenar toda a
execução.  

(b) o Contratante tem interesse em que a Empresa preste os serviços assinalados a seguir; e

(c) a Empresa está disposta a prestar esses serviços.

 

PORTANTO, as partes têm por justo e acordado o seguinte:

1. Modificações
ou Mudanças
Contratuais

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

2. Serviços A Empresa prestará os serviços (“Serviços”) especificados no Anexo A “Termos de Referência” e Anexo B “Proposta da Empresa” que fazem
parte integral deste Contrato.

3. Regime de
Execução O regime de execução é o de Empreitada por Preço Global.

4. Prazos do
Contrato

A. Vigência

O prazo de vigência contratual é de 120 dias contados a par�r da assinatura do Contrato.

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.

O extrato do Contrato será publicado no DODF.

O registro do instrumento contratual ocorrerá na SDE.

 

B. Execução

O prazo de execução dos serviços é de 100 dias contados a par�r do recebimento pela Empresa da Ordem de Serviço emi�da pelo
Contratante.

O início dos serviços se darão a par�r da data do recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.

5. Recebimento
dos Serviços

O recebimento final dos serviços objeto deste Contrato serão feitos mediante aprovação, pelo Executor do Contrato, do “Relatório Final de
Avaliação do Programa de Capacitação Técnica para Trabalhadores”.

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

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

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

6. Pagamentos A. Valor Máximo
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O Contratante pagará a Empresa uma quan�a não superior a R$ 2.399.166,97 (Dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, cento e
sessenta e seis reais e noventa e sete centavos) pelos Serviços prestados, conforme indicado no Anexo B – Proposta da Empresa.

Essa quan�a contempla o lucro da Empresa, bem como todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto deste
contrato, inclusive os tributos e impostos necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

 

B. Impostos

O valor máximo deste contrato, indicado no item anterior, contempla a incidência dos seguintes impostos, conforme declarado pela
Empresa em sua proposta:

O IRPJ e a CSLL, tendo em vista a sua natureza personalís�ca, não poderão ser incluídos como custo indireto ou como item da proposta,
independentemente no regime tributário ao qual a Empresa esteja subme�da. A Empresa é responsável pelo pagamento desses impostos.

 

C. Cronograma de Pagamentos

Os pagamentos estão vinculados aos prazos de entrega de cada Produto, conforme definido no ANEXO A – Termos de Referência.

 

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 Contrato R$ 2.399.166,97 (Dois milhões, trezentos e noventa e
nove mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos) já incluídos os impostos.

 

Os pagamentos serão efetuados conforme as seguintes parcelas:

Quadro 1

NO PRODUTO PRAZO DE
ENTREGA MONTANTE (sobre o valor total do Contrato)

1

Produto 1: Detalhamento do
Plano de Trabalho da
Execução do Programa de
Capacitação Técnica para
Trabalhadores

A ser
entregue
em até 10
dias após a
emissão a
OS

0%

2

Produto 2: Relatório Parcial
de Monitoramento do
Programa de Capacitação
Técnica para Trabalhadores

A ser
entregue
até 30 dias
a par�r da
emissão a
OS

O valor do pagamento rela�vo ao produto 2 será correspondente à quan�dade de
cursos concluídos no período comprovados através das cer�ficações emi�das para
cada aluno aprovado, sendo considerados também os critérios de performance
definidos na cláusula C – Critérios de Faturamento do presente contrato.

3

Produto 3: Relatório Parcial
de Monitoramento do
Programa de Capacitação
Técnica para Trabalhadores

A ser
entregue
até 60 dias
da emissão
da OS.

O valor do pagamento rela�vo ao produto 3 será correspondente à quan�dade de
cursos concluídos no período comprovados através das cer�ficações emi�das para
cada aluno aprovado, sendo considerados também os critérios de performance
definidos na cláusula C – Critérios de Faturamento do presente contrato.

4

Produto 4: Relatório Final de
avaliação do Programa de
Capacitação Técnica para
Trabalhadores

A ser
entregue
até 100
dias da
emissão da
OS

O valor do pagamento rela�vo ao produto 4 será correspondente à quan�dade de
cursos concluídos no período comprovados através das cer�ficações emi�das para
cada aluno aprovado, sendo considerados também os critérios de performance
definidos na cláusula C – Critérios de Faturamento do presente contrato.

 

O Plano de Trabalho somente poderá ser alterado pela Empresa mediante aprovação prévia do Contratante.

A úl�ma parcela somente será paga mediante a entrega do Produto Final denominado Relatório Final de Avaliação do Programa de
Capacitação Técnica para Trabalhadores, que deverá ser apresentado de acordo com a denominação e conteúdos descritos no Termo de
Referência (inserido no Anexo A), e devidamente aprovado pelo CONTRATANTE.

 

D. Critérios de Faturamento

Para o faturamento das capacitações serão observados os seguintes critérios:

Os pagamentos serão efetuados contra a entrega dos produtos, com base nos valores unitários por aluno de cada turma de capacitação e
cer�ficação apresentados na proposta;

A ins�tuição a ser contratada receberá o valor unitário integral em relação aos treinandos que concluírem os cursos, desde que a�nja
minimamente a performance: 60% de conclusão em relação às vagas ofertadas. Caso o índice de conclusões fique abaixo de 60%, a
contratada fará jus ao equivalente a 90% desse valor;

Para cada desistente, a contratada fará jus ao pagamento do  equivalente a 60% do valor unitário integral;

Os cursos serão pagos à medida que forem concluídos, nos prazos e condições estabelecidas no Quadro 1 deste Contrato.

 

E. Condições de Pagamento

Os pagamentos serão efetuados em real, dentro de 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r da apresentação pela empresa dos produtos
aprovados e das correspondentes faturas. Deverão ser protocoladas juntamente com a fatura, em cada mês, as vias dos seguintes
documentos:
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Carta de encaminhamento, emi�da pela Empresa;

Nota fiscal (fatura) contendo o número do contrato celebrado com o Contratante e a fonte de recursos financeiros;

Cronograma �sico-financeiro (em vigor);

Cer�dões nega�vas perante a Receita Federal (Cer�dão Nega�va de Créditos Tributários Federais, Dívida A�va da União e
Contribuições Previdenciárias), a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEF/DF), a Caixa Econômica Federal quanto ao Fundo de
Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS (CRF/CEF), e a Jus�ça do Trabalho (Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT);

Os 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, com exceção das hipóteses elencadas no ar�go 6º, parágrafo
único, do Decreto-DF 32.767/2011.

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

Art. 1º. As empresas que prestam serviços aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional e aos órgãos rela�vamente
autônomos do Distrito Federal ficam obrigadas a comprovar mensalmente, junto ao gestor responsável pelo repasse de recurso público, a
regularidade no atendimento às suas obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária rela�vas a seus empregados.

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

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

 Art. 5º. O não atendimento das determinações constantes desta Lei implica a abertura de processo administra�vo para rescisão unilateral
do contrato por parte da Administração Pública.

 

Decreto-DF 32.598/2010:

 “Art. 63. O pagamento de despesa somente será efe�vado após sua regular liquidação e emissão de Previsão de Pagamento – PP,
observado o prazo de 03 (três) dias úteis antes da data do vencimento da obrigação, contado o dia da emissão, e será centralizado no órgão
central de administração financeira para a Administração Direta.

 § 1º Na emissão de Previsão de Pagamento - PP e de Ordem Bancária - OB, quando o fornecedor ou contratado es�ver em situação
irregular perante o Ins�tuto Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS, a Jus�ça Trabalhista
ou Fazenda Pública do Distrito Federal, o setorial de administração financeira de cada Órgão ou En�dade deve no�ciar a situação ao gestor
do contrato para as providências legais, antes de realizar o pagamento. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Decreto 38684 de 06/12/2017).

 § 2° Para emissão de PP fora do prazo previsto no caput deste ar�go, a unidade deverá encaminhar solicitação oficial contendo jus�fica�va
para análise e autorização expressa da Subsecretaria do Tesouro da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, exceto quando se
tratar de pagamentos rela�vos à contribuição para o PASEP, aos compromissos assumidos em moeda estrangeira e à folha de pagamento.

§ 3º As autarquias, as fundações e as empresas públicas integrantes do orçamento fiscal e seguridade social, exceto os fundos especiais,
integrarão o regime de Conta Única, ins�tuído para a movimentação dos recursos do Tesouro do Distrito Federal.

 § 4º É vedada a transferência de recursos financeiros a pessoas �sicas ou jurídicas de direito público ou privado, em situação de
inadimplência com prestação de contas proveniente de convênios ou de instrumentos congêneres, conforme registro constante no
cadastro do SIAC/SIGGo. (Parágrafo acrescido pelo(a) Decreto 34470 de 18/06/2013)

 § 5º O disposto no § 1º não se aplica quando a situação irregular perante o Ins�tuto Nacional de Seguridade Social- INSS, o Fundo de
Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS e a Jus�ça Trabalhista se referir a encargos previdenciários e trabalhistas, inclusive Fundo de Garan�a
por Tempo de Serviço (FGTS), rela�vos aos trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços decorrentes do próprio contrato, hipótese
em que o setorial de administração financeira de cada Órgão ou En�dade deverá reter o pagamento no limite da quan�a suficiente para o
adimplemento dos referidos débitos, como forma de evitar a responsabilização solidária e subsidiária do Distrito Federal.(Parágrafo
acrescido(a) pelo(a) Decreto 38684 de 06/12/2017).”

 

F. Juros sobre Pagamentos Atrasados

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

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

7. Reajustamento

Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses da apresentação da proposta de preço, conforme preconiza a Lei
Federal nº 10.192/2001. Após os 12 (doze) meses os preços contratuais serão reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da
proposta, pela variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, publicado pelo IBGE- Ins�tuto Brasileiro de Geografia e
Esta�s�ca.

 

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

, onde:

 

R = Valor do reajuste procurado

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

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

V = valor contratual dos serviços a serem reajustados

 

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

8. Percentual
Máximo de
Subcontratação

Não se aplica subcontratação a este contrato.

9. Garan�a de
Execução do

A Garan�a de Execução do Contrato deverá ser apresentada na assinatura do Contrato.
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Contrato Deverá ser do �po Garan�a Bancária no valor de R$ 119.958,35 (cento e dezenove mil novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco
centavos) correspondente a 5% do valor do Contrato.

10.
Administração do
Contrato

 

O Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – SDE/DF, designará um Executor,
por Portaria específica, que será responsável pela coordenação das a�vidades contempladas neste Contrato, aceitação e aprovação por
parte do Contratante dos Serviços ou outros elementos que devem ser fornecidos e executados, e o recebimento e aprovação das faturas
para os pagamentos.

11. Padrão de
Desempenho

A empresa compromete-se a prestar os Serviços de acordo com as normas mais elevadas de competência e integridade é�ca e profissional.

A empresa deverá prontamente subs�tuir qualquer empregado designado para este Contrato cujo desempenho seja considerado
insa�sfatório pelo Contratante.

12.
Confidencialidade

Durante a vigência deste Contrato e dentro dos dois anos seguintes a seu término, a empresa não poderá revelar nenhuma informação
confidencial, ou de propriedade do Contratante, relacionada com os Serviços, este Contrato ou as a�vidades ou operações do Contratante,
sem o consen�mento prévio por escrito deste úl�mo.

13. Propriedade
dos Produtos

Todos os documentos e produtos preparados pela empresa para o Contratante em virtude deste Contrato serão de propriedade do
Contratante.

A empresa poderá conservar uma cópia destas informações.

14. Seguros A empresa será responsável por contratar e manter, durante a execução do contrato, todos os seguros per�nentes, conforme a legislação
vigente.

15. Legislação
Aplicável e
Idioma

O Contrato será regido pelas leis do Brasil e o idioma do Contrato será o Português, padrão MEC.

16. Sanções

No caso de descumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, o Contratado estará sujeito à aplicação de multas, conforme
fixado no Decreto do Governo do Distrito Federal nº 26.851, de 30/05/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e nº
27.069, de 14/08/2006.

Além das multas especificadas, o Contratado estará sujeito à aplicação de sanções de advertência, suspensão e de inidoneidade para licitar
e contratar com o Poder Público, conforme previsto no Decreto do Governo do Distrito Federal nº 26.851, de 30/05/2006, alterado pelos
Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e nº 27.069, de 14/08/2006, e alterações posteriores.

17. Recisão

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, desde que haja conveniência para a Administração (art. 79, II, da Lei nº 8666/93).

O não pagamento, pela Empresa 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.

18. Solução de
Controvérsias

Toda controvérsia surgida deste Contrato que as Partes não possam solucionar de forma amigável deverá ser subme�da a processo judicial
conforme a lei do Brasil.

19. Prá�cas
Proibidas

19.1 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 13.1(f)
a seguir.

(b) for determinado que, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, qualquer empresa, en�dade ou pessoa �sica
atuando como licitante ou par�cipando de uma a�vidade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes,
fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de bens e serviços, concessionários,
Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), agentes executores ou agentes contratantes (incluindo seus respec�vos funcionários,
empregados e representantes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), �ver come�do uma Prá�ca Proibida em qualquer
etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá:
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(i) Não financiar nenhuma proposta de adjudicação de contrato para a aquisição de serviços de consultoria;

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

(iii) Declarar uma contratação inelegível para financiamento do Banco e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de
parte de um emprés�mo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidências de que o representante do
Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corre�vas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a no�ficação
adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prá�ca Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável;

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

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

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

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

(c) O disposto nos incisos (i) e (ii) do parágrafo 13.1(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 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, todas as disposições do parágrafo 13.1 rela�vas às sanções e Prá�cas Proibidas serão aplicadas integralmente
aos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de serviços e concessionários (incluindo seus respec�vos funcionários, empregados e representantes, quer
suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra en�dade que tenha firmado contratos com essa agência especializada
para fornecer os bens, obras e serviços, que não os de consultoria, em conformidade com as a�vidades financiadas pelo Banco. O Banco se
reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão
consultar a lista de empresas ou pessoas �sicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência
especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou pessoas �sicas declaradas temporária ou
permanentemente inelegíveis pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere
convenientes.

 

19.2 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;
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(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 13.1 (b).

 

PELO CONTRATANTE PELA EMPRESA

José Eduardo Pereira Filho

Secretário de Estado

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Marco Antônio Areias Secco     

     Diretor

Serviço Nacional de Aprendizagem – Departamento Region

 

ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA Nº 19 -  SETRAB/SQP/COPEQ (Doc. SEI nº 66263038)

 

 

ANEXO B – PROPOSTA DA EMPRESA (Doc. SEI nos 66886911, 66887300, 66887844, 66888349 e 66888979)

 

 

ANEXO C – DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS VEDAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

 

 

À Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,

 

Eu, Marco Antônio Areias Secco, representante legal da empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial –SENAI – Departamento Regional do Distrito
Federal , interessado em par�cipar da licitação em referência, declaro(amos), sob as penas da lei, que, nos termos do Inciso V do Ar�go 27 da Lei n° 8666/93, na
sua nova redação conferida pela Lei nº 9854/99, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial –SENAI – Departamento Regional do Distrito Federal, encontra-
se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do Ar�go 7º da Cons�tuição Federal de
1988, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a par�r dos 14 (quatorze) anos.

 

 

Marco Antônio Areias Secco

Serviço Nacional de Aprendizagem – Departamento Regional do Distrito Federal 

Diretor 

 

 

 
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 25/08/2021,
às 12:09, 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 Marco Antonio Areias Secco, Usuário Externo, em
26/08/2021, às 09:28, 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= 68557988 código CRC= ACA87DB6.
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