GOVERNO D0 DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Mobilidade
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

<“
Termo de Contrato

Remuneração Mediante Pagamento de Preço Global
DATA: / "? w“ «$1 Lº
CONTRATO Nº ( 1,7 ' «>» "o
Processo Nº 090.002922/2013

snr Nº 003/2013

Fundamento Legal: Contrato de Empréstimo Nº I957/OC-BR celebrado entre Distrito
Federal e o BID; Lei Federal Nº 8666, de 21/06/93 e alterações subsequentes; e demais
legislações pertinentes à matéria.

Objeto: O objeto do Contrato e' a elaboração e Implementação de Programa de Educação
Socioambiental (PEA) do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal-PTU/DF.
Prazos:

Dc Conclusão dos Serviços: 16 (dezesseis) meses;

De Vigência do Contrato: 20 (vinte) meses. Os prazos contam-se a partir da publicação do
extrato do contrato no DODF,
Valor do Contrato:

Em moeda nacional:
Valor dos Serviços:

R$ 851.348,84 (oitocentos e cinquenta e um mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta
e quatro centavos)
Valor dos Impostos:
R$ 206.227,36 (duzentos e seis mil duzentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos)
Valor Total dos Serviços:

R$ 1.057.576,20 (um milhão cinquenta e sete mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte
centavos),

Dotação: A despesa decorrente deste Contrato correra à conta do Programa de Trabalho nº
26.122.6216.3128.0001, da Natureza da Despesa nº 44.90.35 do Orçamento da

Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal.

O presente TERMO DE CONTRATO (doravante denominado ““Contrato”) é celebrado em
de 2016, entre, de um lado, a Secretaria de Estado de Mobilidade
de
do Distrito Federal — SEMOB/DF, com sede no Anexo do Buriti, 15º andar, Sala 1510 —
Brasilia-DF (doravante denominado ““Contratanteº'), c, de outro, STCP Engenharia de Projetos
Ltda., com sede a Rua Euzébio a Motta, 450 — Juvevê. CEP 80530-26, Curitiba/PR, CNPJ:
81.188.542/0001-31, (doravante denominado "Empresa Consultora”).
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Mobilidade
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

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, tendo declarado ao Contratante que possui a
capacidade profissional requerida e que conta com o pessoal e os recursos técnicos
necessários, concordou em prestar os Serviços nos termos e condições estipulados
neste Contrato;

(e) que 0 Contratante recebeu financiamento do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (doravante denominado "Banco“) para cobrir parcialmente o
custo dos Serviços e se propõe utilizar parte dos recursos deste financiamento para
efetuar pagamentos elegíveis nos termos deste Contrato, ficando entendido que (i)
o Banco somente efetuará pagamentos a pedido do Contratante e com prévia
aprovação do Banco, (ii) esses pagamentos estarão sujeitos, em todos seus
aspectos, aos termos e condições do Contrato de Empréstimo. e (iii) ninguém além
do Contratante terá qualquer direito decorrente do Contrato de Empréstimo e
nenhuma outra pessoa terá direito a reclamar fundos do tinanciamento;

PORTANTO, as Partes por este meio acordam o seguinte:
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Os documentos anexos ao presente Contrato, como a seguir relacionados, serão
considerados como parte integral do mesmo:

(a) Condições Gerais do Contrato;
(h) Condições Especiais do Contrato;
(e) os seguintes Apêndiees:
Apêndice A:

Descrição dos Serviços [: Não utilizado];

Apêndice B:

Requisitos para a apresentação de relatórios [: Não utilizado];

Apêndice C:

Pessoa|-chave e Subconsultores [: Não utilizado]:

Apêndice D:

Discriminação do Preço do Contrato em Moeda estrangeira [: Não
utilizado];

Apêndice F.:

Discriminação do Preço do Contrato em Moeda nacional [: Não
utilizado];
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Apêndice F:

Serviços e Instalações proporcionados pelo Contratante [: Não
utilizado];

Apêndice G:

Formulário de Garantia bancária do adiantamento [: Não utilizado];

Apêndice H:

Formulário "Certificado de Fornecedor“ [: Não utilizado].

Os direitos e obrigações mútuos do Contratantc e da Empresa Consultora serão os
estipulados no Contrato, em particular os seguintes:
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GOVERNO D0 DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Mobilidade
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transp
orte Urbano

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.
EM TESTEMUNHO DO QUE, as Panes celebram este
Contrato em seus nomes respectivos
na data antes indicada,
Represerhtíaniíªªíecretarí 'de Estado de Mobilidade do Distrito
Federal — SEMOB/DF

l [km
MARCOS DE ALENCA
Secretario de Mobilidade

DANTAS

Representando a STCP Engenharia de Projetos \Ltda:
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JOESIO DEOCLECIO PIERIN SIQUEIRA
Vice-Presidente da STCP Engenharia de Projetos
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Mobilidade
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

FORMULÁRIO FIN-1
FORMULÁRIO DE ENVIO DE PROPOSTA FINANCEIRA

Cuntlba. FR, 17 de lunho de 2015

A
Secrelana de Estado de Mobtlldade do Dlstrtto Federal r SEMOB/DF

Umdade EspeCIaI de Gerencuamenlo do Programa de Transpcne Urbano
Anexo do PaIácio do Buntl, 15" Andar, Sala 1507
Brasília, DF
CEP 7D 075-900

Prezados Senhores

Nós abalxo assmados‘ oferecemos a prestação de sennços de consuttona para elaboração
a Implementação de Programa de Educação Soctcamntentat (PEA) do Programa de
Transporte Urbano do Drsmm Federal-PTU/DF, de acordo com a sua Sottctlação de
Preposlas datada de mam a: 2015 e a nossa Proposta Técntca
(a) valor da Proposta de Preço sem os Impostos cobradas no Blasll

Em Rear: RS 55‘ 345 54 (urtocentos & crnquenta e um mtt trezentos e quarenta e cup rears
e enema e quatro centavos)
tnt valor dos Impostos nacuonats tnctdenles. sobre os montantes pagávets pete Cºntratante
que serão tdentlttcados durante as negoctações e acrescentados às culras anteriores para

ttns do Contrato
R$ 206 227 361duzemos e sels mtl, duzentos & vlnle e sete reais & mma e sels centavos)
R$
R$
RS
RS
R$

(|) — COFINS — 7,60%
(||) , PIS —165%
(tn) r ISS — 5,00%
(IV) A IR — 3 85%
(V) — CSLL —1,40ª/n

80
17
52
40
14

375,79
45D,01
375,81
715,88
506,07

A Propusla de Preço será nbngatóna para todos nós sutelm as modthcaçães que resuttsm
das negociações do Contrato. até a expiração do período de validade da Proposta ou seta
antes da data mprcada na Sunctáusuta de reieréncra t 12 da Fotha de Dados
Nenhuma comtssãc ou graltftcação to. ou será paga por nos a agentes com retação z esta
Proposta ou à execugap do Contrato
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Mobilidade
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

um
"Mike:/HL

Eslamos de acordo que V S não eslãc obngadas a acenar nenhuma das Propostas que
recebam

Atenciosamente

JMWaS //
ÁÍlrelor

mlnlslrauvc-Fmancerru

CPF-' 354 228159-04
Na qua‘idade de Representanle legal
STCP Engenharia de Promos Lida
Rua Euzéblo da Mona 450 — Juvevê » Curmba PR _ CEF' so 530-260
Informações de comam Telelone (41) 3252-5861 Email comercial@smp com br
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Mobilidade
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano
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FORMULÁRIO PR-2 - RESUMO DE PREÇOS
Preços

"ª'“

Em Reais (Rs)
851.348,84

Valor To'al da Proposta de preços (sem

Impostos)
206.227,36

Valor dos impostos nacionais

1.057.578,20

Valor do Contrato

Valor da Proposta de Preços (sem Impostos)

851.348,84

em Reais (R$):

(ºitocentos e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e aitemz
e quatro cemavos)
Valor dos Impostos Nacionais:

206.227,36

(Duzentos e seis mil. duzentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos)

)aããor

olzvas

Direlor AdministrativoVFmancelro

CFF 354 228 159.04
Na qualidade de Repvesemame iegal
smp Engenharia de Prºjetos Ltda
Rua Euzéblo da Mona 450 - Juvevê , Curmba FR . cep ao 530460
iniormações de comam Telefone (41) 325275861 Email comerclal@slcp com m

w
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Mobilidade
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transp
orte Urbano

FormulárioPR-B: Discriminação De Preços por Atividade

ªmºº ªº “"Iv'lªªª'ª' Tºdªs "

.
_
'“ “' ªªª"

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOAMEIENTAL no

Componenle do CHEIO

Pre 05 sem Im estos
Rea! [ R$!

Descrição: IMPLEMENTAÇAD E ELABORACAO no
PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Remuneração de Pessoai
Despesas
Administraçâo
Remuneração de Empresa

301,344.79
285610.00
105.757,62
158.636,43

Valor mui da Pmpasla (sam
Imenslos)

851.348,84

Formulário PR-3: Discriminação de Preços por Atividade — Etapa
1

Grupo de Alividzde
Anuidades:
s Todas as

. ção o Planelzm
. enlu
Etapa 1 - Organiza

Componente do Custo

Pre os semlm estos

Real Lªi]
Remuneração de Pessºal

27 401 ,67

Despesas
4.700.00

Admrnrsrraçao
Remuneração de Empresa

9.616,68
14.425,02

Valor Tom da Proposta (sem
impºsms)

55.143,36

Formulário PR-3: Discriminação de Preços por Ativid
ade - Etapj 2 I

Grupo de Atividades: Tadas as
Atividades
Componente de Custo

Etapa 2: Capicllªçãa e Treinamento para a (almanac de
600 agentes mulliplicadures de pmlcas socioambientais
Pre os sumlm estos

Real mg]
Remuneração de Pessoal
Despesas

31 105.93
231,890,013

ll

Administração
10 916,69
Remuneração da Empresa

16.375,04

Valor Toral da Proposta (sem
imposlus]
,,. à? . £er“
..
& j

,

as .n 3252585!

290.287,66

.

..

.

35111132525971
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Mobilidade
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

Atividade - Etapa 3
Formulário FIN-3: Discriminação de Preçusjor

Grupo de Mivldzdes: Todas as
Atividades

Eupa :: Campanhas da Conanlnmizzçaa
Pre os sem im oslas

mau RS]

Componenle do Custo

Remuneração de Pessoal
Despesas

127 735.45
4337000

Admmxslraçào

44152934
67 243.56

Remuneração da Empresa

ValorTolal da Proposta (sem
imposlas)

283.178,05

_l
ade — Etapa 4
Formulário FIN-3: Discriminação de Preçospor Ativid

Grupo de Atividades: Todas as
Atividades

Etapa 4" Monitoramento a Avaliação do PEA
Pre os sem m oslos

Componame do Custo
Remuneração ae Pessoa|

Rea| [RS L
115.101 ,74

Despesas
Admmisiração
Remuneraçao da Empresa

5 650.00
40 395,21
60.592,81

ValarTolal da Proposta (sem
impostos)

/

z

,

,

221.739,76

_I

/"

J mamadas/'
Dlreior Aíimmusuatwc—Fmanceuo

CPF 354 228 159434
Na quai-dade de Represemante iegal
STCP Engenhana de Promos Ltda
Rua Euzéblo da Moita 450 — Juvevê — Curitiba, PR r CEP 80 530-260
al@slcp com br
lníormações de contain Teieícne (41) 3252-5561 E-mail comerci
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Mobilidade
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transp
orte Urbano

Formulâ o FIN—4: Discriminação ms Romunmçbes

Equip. cum
.
ª““ afgjgfnmm
2 A W mu: um
fã"
3m. Wm

Coo/dandy a.“
WWW Em,“
(WM. Vec/vm o mm

mu w

mmm»
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43:93:11
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m
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eu 5x
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m

ss 51

mm

5

m

as as

237 no

9 335 as

39 19

23700

933569 “

«mam. Noun sm

MM m..“ m

5 ””ªº“
7 " “é,“ Cam c
8

7

Wu

“

w..., MW

mm Gcmn imc

m

39 39

23: Do

9 335 as

Mn

3! 39

237 00

. 9 135 55

PM:-wmmuim
W.,-m
mm
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rwm.

39 as
2n 55
ms

221 ou
279 Do
moo

9 335 69
5 ui 97
5 m 97

Pvmnwl humm

.

9
vo
u
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mm uma
an.» aw

l2

Mama: Ma Mme: Imp:

Mwm

hºu

20 55

279 00

l aeww

Manul

hey-I

20 55

279 DO

5 73] 97

5 m 97
15 ms 32

13 i

“

1

5 733 97

u
is

a Mm 7“
emu“. om.

" “um, '
”3573323;23:17”

m
W.

za 55
:4 15

279 no
453 50

.e

R.,... mm um."

“ªº: 3333555533?"

m

2a 55

453 50

9 525 79
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FORMULÁRIO PR-s - DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DAS TAXAS INCIDENT

DISCRIMINAÇÃO DAS TAXAS INCIDENTES

DESCRIÇÃO
f’ ,,,,,_ ,,,,
ªººws
i ENCARGºs
(LEIS SOCIEIS)

INCIDENCIA
TAXAS [
,,,,
_ ,
ao 15% Sobre aS despesas de Psssoai

Aam‘mwams)
(CumsGERAIS
'DESPESAS
,,
I , , ,,
' COMiSSÃO Ou LUCRO

1000 .,A,
‘5UW
ª

(Remuneração de

Escnlono)

IMPOSfOSÃkC
FISCaISI
(DespesasIONAIs

19 50%

sobre as despesas de Pessoai
,,,,
,
Sabre as despesas cie Fessnai (Incluldas ss

_

Iaxas Incldenles) & as demªis despesas

Ieembuisaveis

i

' '
Sobre o lolal dos pveços sem impOsIoS

'

go nos ENCARGOS SOCIAÍISV

DAEOMPOSIç
DEMONSTRATIVO
,,_,
,,,,
ESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS

,

,,

(wmmua)
,,,,,

,A, Grgpo I — Ençargçs Soclaxs basncus
VAZ SEAS?) ou sEsf‘
A3 SENAC ou SENAI?

As Seguro gg
aeiaãnies

que têmanldêncna do Grupal
B Grupº II — Engargosi
i

BI Ferias . II3 ªlª

i

BZ Auxlilo enfermidade
53 Films Iegais

i

E6 AYISOpreI/Ioiralªlhgdo

ES Acidenlede trabalho
B7 DecIma (ªlceno saiam:
i

,>
»)“x A

< 33W
smp Engmvhyu m miam/mm
4mm '

'

sswnzsz sem

55m ns: san
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaría de Estado de Mobilidade
Unidade Especial de Gerenciamento do
Programa de Transporte Urbano

,,“, à;
Amt: ,
“II-“Hm

Mwm
D

ONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCI_A

IS(chcIuséoI

DESCRIÇÃOECOMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS

J

ENCARGOS

I g Çru£o
III —EncaIgasem m dºnas de Grupal pagos uIIeIamenIeausem
pregados
51 maemzaçaupor
demIs
m sra causa
4 75%
, CZ Nªº prêvvo IndenIzauu

Soma dosEncargosda Grupo III

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS GERAIS
DESCRIÇÃOE COMPOSIÇÃO Dos CUSTOS ADMINISTRATI
VOS

1

7
'

YAXAS

A AdmInIsIracacIcentral
A1

í

DENOMINACAO Dos IMPOSTOS
Tiegraçao SocIaI (PIS)

para o IInancIameIIIa ea Segundade SocIaI qcorwsy
ImposIa some Serwços dequaquer nalureza (IssI
ConlançàSecrel
o same

ALIQUOTAS
7

W

Contrato nº 005 /2016 — Programa de Educ
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Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transp

;

um dao Alíqume . TA (incidente sobre a Preco mal incluindo os

77

, ,,
19 50%

T ,
,
i

'

7

& Imcoslos)

*

Despesas Fisca'

mm?

i

24.22%

, ,/, / r
, ,//,,
mm;

Diretor dmmlslralwo-Fmancem
CPF 354 226159-04

Na qualldade de Representante legai
STCP Engenhana de pvmetos Ltda

, PR — CEP 80 530-260
Rua Euzéblu da Moita 450 — Juvevê » Comba

561 E-mail camercsal@slcp com br
Informações de contato Telefone (41) 3252—5

ªxª?) (€“

al (PEA)
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GOVERNO D0 DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Mobilidade
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transp
orte Urbano

Termos de Referência - Programa de Educação Socio
ambiental (PEA)

Termos de Rel'e rência
('onlralaçãu de Serviços para Elaboração e Implementa
ção de
Programa de Educuçãn Socioambiental (PIZA) do
Programa de
Transporte Urbnnn/Díslrho Federal (PTI DI-

I'Rmmu L0
.r\pcsur du> iudicuçC—c.» Mum

n dn pc audi

pmmlu pcln ('olumlxmlc
[Mm dimensionar c mm A!» ~cr\iws’ "bju” du liciluçfun u [mm-s
u ('nmuimm [me
pmur. um sua pruwma. .. cmnliluiqu du unui equipe
difuremc. mum cm I:

mmpmwau dc curgus' ml

pec Iuiunk .u'mu um ruluçãu u» quzuuidzulu» dc imugmulc»

L' mpçcxixm ulili/uçuc»; pun u cwcu iu du,» Scnlçnx uluulu
du Lxcu

u. deu—lulu u

equipe prupmlu usmr udcquudu com u cul'uque técnico e
nuelmlulugui c cum u plum— nic
lmhnlh

u quc ;- I'mplcm (mnulmru pmpuc

[).] mc~nm I'm-mu. não obslzmlc _ ' m cape

"adm.

na.» iv.—nuns dc ercréuciu.
.“ um. de mm.» que ««um pru "> e que .wnirzm
l par:! linulidudw dc
LIImcmiunmncnlu « urçulumnu «lu» suniçu» pur lune
do ('unlnllunlu. .| hummm
(unsullum puder pmu c dimensionar. cm sun prum—m. din-mmc.» um»
de mmm,
wmimu iulgnr n
m.

pan: .1 execuçâo du,» 5m km dc acordo com u mu pmpmm

|.

IN'TRUIN (ÃO E JUSTIFK'AT“ A [)A CONTRATAÇÃ
O DOS SERVIÇOS

Nu ámbito du Hug-minimum muhicnml u condicionuntu "“17. da [

rcmçu l'réxiu n“
um 2am. dc “ de abril «Ic 1008. [um U l'rugrumu de 'lmnmunç l‘rhunu
do Dimm»
I'cdcrul (I'll )|-). dulcnnilm que «» cmprcclulcxinr deux. durum:
u '
uçãu due nhnh.
"mL—run ( mim—ur em praillm (ls rccnnwnduçõc: pl'uptu
uh nu Rclauunu dc M.:llugfm
.Xluhicnml I'mlmlégim ~ RA,-Kl

L »
*
*

.Ncsw «Junk-Wu, “ l'quu dc (icslãu Amhicmul c Suciul » HMS
{- u insllum

lmrlczulurclus uçúcs' mmª dorm c cumpcmzllﬁrixm pm um no R&Alzdcscnuleidu cnln
[um

.» I‘ll U] u contempla _.»- cxlgclwms mam—[md

na.» lmhlch de zllvuguurdds

Ju
lluncn [mcmucn'cunu de Duwumhimcnlo lili) c nu Iugi. .».
u hm.» eim. Nel».- c>lím
duqmmu m pmgnuxuu pum pmcuªu. ruiliguçãu u cunlpc
mudu do) |n|pucln>
wcmumhmmus .uumqm d..,» pmpmm nn l'llllll. Inlrc mum pnigrulmh Nu
pn: >“)
n I'mª . m de cducuçáq mcimuublunlul.

Ainda: no mum-u" du lw
()pcruçãn n" (HS'ZUI dc 2‘) dc

ncimuuuuv. u mmliciununlu n‘ m du Iigcn : (lu
nhril de 2013. p' :| ih uhr" dc implmuu m c

puximcnluçãn du 3" [le | e xiu» murgínui,» du DHIXS (ll’l
determina qm: “
unmrucndmlur LIL-w imuluir um plunu pcmmnumu LIC educaçã
o :unbiunlul uircludu il

:uixidudc dc lmmpunc p_m. mulnri.

c lmuirius du traxmpurlc público.

Por último. cm l'unçãu du disposto nu |,ci n" 3.813. dc 27 de marçu

Elmo. amigo
amigo v. incim \'. c mn lcnnu» du hmmm-> u" 5x. Llc 15 de "um de 2m 1 de
d.. hmmm. du
du Mem Amhicnlc c dux Rccmsus llidri vs do Ulslnlo
ludcml
Hrzh‘ilm Aluhlcllmi
(IBRAXI) a educação uml‘iunl
pu d u cunslhuirw cm exigência. llwllmhimln .|»

. úrgâm público.» e simlicuum. pmlumur pmgmnm destinado.» a cupuciuçãq : _
1
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new“ luxlhudurcxl- spmgrmnuxdmcm\isnrinucllmnucncummk‘cl'cuuvdih
mum L» c a.» .uuhicnlc dc lmhulhn. bum emm. a;, rrpcrcuw nx dn prnvcsxn pmmuw
suhrc u mui.» muhicmc c 1h cnnmnidmlm .lircm ml Imllrclﬂnlcnh: unngulm pulo
çmprccndumnuu.

A prorkulzl 1ch um :u— Amhiunmlz
mmm inlun'cn Jn ulhu. de mmm di

‘cimlu ;: Mnhilml

ﬁnulzlmcnm-sc

' 'a finalidade resida,- na conscicmi/uwn dn

publicu uhu. cum mms- . implumuç ulu "mus curuclcn. ruª da» sim-mu de [nim.-nunc

nrhunu «Mm do l). m..» lcdcrul. >eu»— uhimim L- hcncﬁuius puru ;. popllIuçÍm c
prcwmr nwusc Imp m» pon-m u»-

new, lunn insulin-s . nu ;" nm.. ill-> inkwlmwnlnm pruislua nu Pll Dl. ..
» de «um.» pam ;. cv. ug .. a.. Programa de l'ducngnn &ncmumhlunml Mulungu.» desta-> [mm m- Rel“.Z.

()BJF'I'IVOS DA AÇÃO

2.] ()bicliumﬁc .Ii\

- l’rummcr mluc.u;fm «m 'uuhlcnul [mm hum mum lm um il.. sixlcnm ili—
lmnxpnrlc urban" calclim dn Ihilrlm I'cdcml. úmida u mlpldnhlcﬁn du “mo

modela operacional:
- I'mmmur :i &fun» educ. ,“ :lmbiculuis um rcxcuir rim—> .,- mil r im mr.-im
pmcncmi». nu mu do «mum dc Immpunc urh.nm mluuw dn Diarim ! cdcml

I lnfumur Ii cumunidudc cm guru] sobre u num modelo operacional do “Menu
dc imnspunc urbunu colcliw dn Uislrim In]: il. pur meiu dc cainpnnlm» c
uﬁcinu».
- l’mmmcr uunpunlm cducunun socimuihicnmi— er' mccnliurr n mudunw
dc Cullum da população em gcml c c ur uma cons uii/m,. u nu criunçu c In!

jmun quunm uu uw dc lrumpunc urhunu mleiim : inmuim: mmm
thllllhhlkllib ilc lnlllhpnnu.

. Inrnnmr .: coluuuidudc um gcml suhrc m uspcclm umbicnmk. cm g pc i-rl
suhn: m pomos dc culclzls >eu-im» dc mums nus pu nus e lcnninuix dc
ônibus. [3' mm c p.!»ugclh .u- pcdcx‘lvcx. p.” meiu dc cnmpunhalx c
unam cduullnux:
- [’rcpumr m agcnm mumpncadnm por meiu dc lrcimununlm c uliclnn.» ilicdlluçãu wcímunhicnml para difundir Ux cunccin» cduculiun dc umhu

wçiumuhicnlul,

3.

DOS
DE 'CRICÃO DOS SERVIÇOS A SEREM ('()N'I'RATAIIUS F ESCOI’O

'1 RABALNOS

mm ulcmwur m «ML-um pmpuszlus u :mprm umcm aim.“ inlplumcnlur .,
Prugrunmdcl'duc "Sncinzuuhicnlul (» .mnm.umucmpmmm » guilllcxulilpux
Hupu lll

.ilxluhilimçãn c l luhumçfm ilu Plinio du lmlmlhn
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h) ] imbora

L'upuu'

in iii- Prumo Pedagógico dc] uni-“grin simiomiihiuiiuil.
no c iruinumcmn pum u l‘unnuczio dc M) chnlus

lulllliphudnrc» umhicnluís. pur mein aç IS Iquinlchvﬁcmux.

"iii-m.“ pam und.] hm;
i-mpuiii.

Rs i/ Em de lil (dg-7; campanha» de cunwiculimçãn. sumiu 02
cuinpunhus por b- |;r

l-uupu (H

Mmiiummcnm c Aulliu 'no a.» Programa de i-uumçãu Swiuunlhicnml

3.1. Etapa l
3,|.|, Muhilimçãn (' Him" de Trabalho

mmm. pum dur." me 21 din» de J m inimn mu luga «: (“uniram win
.iiiiniidu c .. < )idum dc smiw ciimiii. m
tdu uuupmundn . wpuilllcmivõus'
=| I i XluMli/Aiçãuducqmpc[Lªc ' uu ruim execução um lmhullum
SJ .1; Reuniàu ii iii.- pluncjumculu. delimçfm dc criteria,» in lmhullm cum i. i .um—
a;. Supcnihzm du Sccrclunu dc Hindu «Ic Imnspurlc,» dn nimiiu i-ciii-nii.
1| 13 H.!hvmçímdu Humidi- Imhullmdetalhado.cxplicilznuionplxinc' mcnhllócmrn
c mico dc cada .iliudadc. um“-ma.. u mcmdnlu de immnm a :crciu
cmprugmln», ...» pum» prexisim de meu-su. us "mums ii
' : am
iii. cmuhimcnluduimhulhuc cumpn Uducquipc ke» Nu wquciipiim.
dc l .)hulhu cluhumdu dmc w nhiL'ran r de u iimpl — mini-rigs.) um
iiinmm < prcauldm um..—> “IDR i- ou a;. :ch . du mmm.» da pmrxnlil
du ulnnrcm.
3 Li,-i l:nli»1]0dorclumn'oRHX?

l’lnnudc Irnhalhn.

()Plzniudc lmhulhodcum ser upnuudu peiulli-(ii' S] ou prcpmm.

1.1.2,

l-Ziabnrnçãn un I'rnjeln Pedagógico dr [Educação Suu“

mbícnlui

Punish! pum dur." 4U dia» i punir du Ll: J da mim :| initial lilem ”vil 2|,
Isiah-ir." .. prniclu pc
úgicn w .imhicnuil. cun|cndu ::> dirciri/cx c augcilõ » dc nwimlologm nnginm

rcncxõcs penim—m

sul-Ações minim

nu execuçao du) ulixidudm in: 14 .p. 2 z c 4. pm .» ulmnce do.» rumlladm prum.“
(hum xi do 3.] 2 I) no l’rugrunizi dc I—du

‘uciuumbicniul.

[leu-rim ser wuaidcmdus uu uxccuçãn d..» mihulhm. .." minim in «(irem/ex
me...“ "Wannª » iii-imam :. »cguir A mini-m poderá propor uma inch—dnlngiu«
iiiqimn dud: que cmmdcmda mui» aim c enm-um i- npmmdu pcln equipe mini-n iii.
[‘1 (w
‘\.I ,: |

l'lilhqr

o dc dingm‘ulicn suciuambicnliil du Dislrilu Federal

U iliiignusllcn wummihicniul minim um mm impunzmic i‘crrumcnlii p.!m

» d.! ,
gnu sucimimhicnlul. rcIuiims im um da >islcmu dc [mmm—nc mlciiiu
púhlxcn urbano do l)i.~in'in Iiudcrul. mix
ido nu busca de mm! , is mui». udg-quad»

pn... implcuicnuiçãu dn pmgnmu dc “Juma" “min...-mim;.l

Contrato nªsçª /2016 — Programa de Educação Socioambiental (PEA)

“7

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Mobilidade
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

Termos de Referência - Programa de Educação Sociuumbiental (PEA)
Dc [hmm «lui—.| c nhjuliu. diugnmiicur c dcscrcxcr :; silu'

» da &ch de

ianac—aua. dircm u mum-m. do empreendimento qudluu .| mums ccunfnniuu. «u.
umhmnmh c cu:
() diagnosﬁco dcwm idcmiticur punlm m _ cniicu.» dc padrªo.» mmsicmam».

uunn pm mum]... a mana cama >c du u nmnuiu a.» mums mum
aa de

'umn 5c pri—cede

arte dm rcmlum guriuhn um amhicxm du >islcnm de lmnsporlc culcmu (cm

mnninm c p mum dc :mihm cm pumgm c pussurclzh pm) pudcalrca . m nuam.»
' u ; mam pclm hahims dM funciunúriu e também u. guams concluiu—. a..
lui undo. «lg-wu lhnnzL xlcxcnlmr us cumpanhux LI»: unwound/mun

().hagnmxicu nlcwrli >er ciaiwadu cum a uiiimx iu d:.- d'
:) Marin» I‘cdrml mslcmce na lucnxiura. ian L'nmu inlhmlzlvﬁm mhru a> mmm—imc lx

,mciul. cultural, publica. ccum‘vmim umhicnlul. unlru nun ,. dua pmii

principullucuh. . lcimru que u comunidade lim de sua realidad»-

l'IuhumçJu c (aaa-nua dn I’miclo Pedagogico
comlru >LIU pm' a» pcdngúgicn (Fnu'uan .A. ruluuirm mw ruma”
l'uluzngn'm. (lcwm ser cum-m ai.. pclu uma». wie ile-ns .mlnwwnm. .. punir
a.» quuu w pmpcmm ndupmgﬁcs \ulmdm para a rculinluilc d.. sixlcmu a: umanu
culclhus públicos urbunm du 1) .‘Imu redeml
I

leuzm mm?" dn pru/uu ,mlugúgn'n u ,n'npmm du pr'ngmrml
u) Wnim: du ['I-.A de [hmm :: idcnlllicur dc imcdiuln n >eu uhiulhu. Pur cwlnplu

"Pn—gram“ de qucuçfm Snciumuhicmul pum a scnsihiIi/uçãn dm ihunrim a.»
]mmpnnc Público Canaa.» do uma. l-cdcml L- da população mauuu cm “a“
.irrcdnrcx .

hl lkscnvlu c luunlimçãn grog u da uma '>iemu dcxcrãu scr aca-am u. w
”mm-x. cumplumunludu (um um gcurrciurum'ludn uu. pclu "mm. com "aqua
.. hain—gram.
que incluam iarana m imponunlcs cnnm nas de am».—
lc ul'cladA c
indimiammn
nu
.um
m
a
mm dc prcscn aç .» pcmumcnlu. pupuluçãn
mums:

L') knumir u prugrunu u wm pmmu». ciumdn >u > map.». a Gc,» u pcriudu lll:
exam » A pmpnsm xlcxc hawur—sc mm prínvipai— impaclm lm/ldnx pela

umidade aa umprccndudur aliado: a, dcnmmlus amida» aa magnum.»
;uucriunncmu rali/adn:

d) lnlhnnuçõcx' dn l'l A. pen—uh) dc duraçãu nana-m dc pcswmls du uqqu.
[);-«caça» da públicn-ulw para a deliniçàn dus u, miég ,a sercmuduludus mm
dc

Iinguugan

ilhlrumcnhu

puhgi icn

udcql

’u

quamt—

u

uma»

pcculiuridudus dam» publica cumn horárias. lw; 1 de mumdm q lmhullm. cundlçõc»
di- maupam c clc Para qmililicuçãn da publico .ilw deu-rim «».-: ia.—mn |.“ .lx

pesam“ que we“. ulcunçui.» de uma dimu ç india . pelas mm alum-Huh
Par amar—1a... públicn-ulm pom-m >cr livnnuxlu por um rim du umpn: adam-m.»,
comunidade rcsixlumc um armam. uii-aaa.“ l'rcqucnladumx c ax
cnlprccndcdnrcs.
n N'u primeiro um de implunmçàu du Prºgama dc líducuçãn Suciozmxhiunml dun-m
dmc!“ mr dhcmnhidux umidades que cuxuhmu um ucrccmuul nun—:.! inlurim u
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75"ndn plihlicn ulw Xs uçõc,» : ulixidud
serem desenmlxiduº devem cni'rculur
cnl'rculur Us wguiuiç, uxpcclm’
I - I‘rin pim pum «» (ir-rem .uucuin nic Rus'iiluus Solidm‘: I’rcwnqm ' Rcdi
Rcuiili/ ' Ru 'clagcm [com ênl' ç uu prcxcn Cm c rcduçãu di: residuum |.](”Meu Sclmixu: cnmlxinwnro «lu cnmnnidudu c dus lmhuilludorcs' du
nllprccndimcnln, que dmc ir além da denúncia um ﬁr .ms :imhicnmi ugiudn
prcxcnlmuucmv

c

rcnunriundu

Rcspuusabilidudc ( nmpanilhud

in

ações

geraria 15

(la

rcﬁduns.

l 2-

l f Ris m' pum u made u parlir do ncumuln

dc Im- (umidíç c» unlbicnmis .numu

.m surglmcnlu. cu.-[n de \idu |: cnmhmc

dc prugm‘ L» mums dc rincnçus) 1.4. Dixpnxç. . mui .ic mmm" L» Wm u.uhrun (Lei dc Rc dum Solidm'): 1.5- Incculiw an cnlprccndcdnris'nm :| punir du
rum .Igcm dc L‘nlulhn incnc:

: »1);\L-r.~us lipo» dc Polui in que cmnlwm u lrunspnnc publico .: l- l'nluiçuu
do Aum n/õnin, "mmm cm panicum mum'vxidn dc carbonn; pm mim..
!-raw». HI urea. mim.-< «luau L-vrudaixcis'. ri. cus um (l mude cn:); 2 7- i'ulul :1qu
ur. bem cxlnr da população lncul c rcpcrcm m cm In & c cmprccndinmum
próximo . 1 h I'uluxçãn xix'uul: prcwnçãn. cunlmlc c Ig
la nu pmmcuic. 3.4—

Puluiç v

unun

lncnnwuicnlcs mm

one publica c s.icmn \idrin: lí

['écmç : L' cquipáuiicnlos de nuninli/u

n de nmiu. 21) i'ulu'

» por (indçh

clclruuiugnéliuhz rim.» pum .. mude Iiuiuunu du “pom u cuminuudu .i
camplh'clclmmugn
,7. l'nluig u do «um-m . lilíicrn pumwpuriuiim
uu irregularidades no tsc lmcnlu mnildrio próximo no cmprccndimculo; 2.8il
'in de rmlucnlcx‘ n:! ulmusfcm X ctbiin csiulh .\' ciunu ácida X imc

iv.-nm u.
‘v lmpunúnciu das Amai de l'rcscn uçãu Pcmmncnlc (APPS! pur :] qualidade e
quantidade dos Recursos llidriu . .! hiruiiicr dude c (» cquriihrin ecológica. .
” ªum-ru ulidudc nu Ircu du: [ru|l>|mi1c Público. [nlhicslruium de (rampant
. u Lulu.» X "om msuciadm de “ex Nulidade c nmbiiidudc ] 'l- Ink-gra

Mudul' Diminui u dos [mpuclm Amhicnli x (mmm pcmicuhiiixlzulc dn »qu »
menus poluir," » do ur.
'
uh: « mui» qualidade «lc li .
'in da l'ruld: xcicuius mum "mm ' inauur
- mum [x!illlg. », H— lmmpmu nlicnutiur Hilllugclh

A mais wink— X nwnur cmm

Impuclm dc xrfnmm Immpoﬂc

público X crow-culo lrmu dn: wiculos punicuiurc

4 - l'ulrimônin l Iislnricu. Aníuucu u ( 'uliuml: Hnmlin l'uirimôuiu riu I lm unnlzulç -l l-Vuluri/uçàu dus :lspuclns urbuuisiicu.» diferenciados e únicas riu cidade: J.‘
Mcim «||: lªruicçãu du .Xluíu Aluhlcuu: [ 'rluuu. 4.24 A uliru única c nmndiulnx-nlc
mmnllccidu dc ()scur Nicmc) cr c [ uuin ( 'nslu,
[mpuclns lm culidiulln dm rc“idcnlc>. ("um pmicgirlus c cniprccndimcuim
xi/iulnu «lurzuilc u [imc de uhmx' mimnlil.

(»

du

c "uma“; cullsiuh» [win

cmprccndimcnlu n , ("can pmlcgidux , 6,1- Riscos pum u hindixcrsidudc. hl-

lumius' de Proteção dus

a» pmlugidus. panic mm. pupillur x. img. .um

cmg,». puth-m,

7- l.cgi ação Apl' :‘ncl n esses uspccu» - 7 I»! ci de kusídum Sólidos-; 7 3- l L'l
[,ci du SNI M“: 7,3—
do SDI K'. 74— Poluição: Rcwluçõ .» L'()Nr\.\l»\ n‘v UI IWU,
(ll 1990;

[)2 lWil.

mmm:

(ll'lªNl.

l7 lªnª.

_“7l'llllll:

7,5—

PROX/KR

c
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l’R()(V).\V1-: Rcwlugﬁcs ('()NAM-X "">: (li wxu; [WWW]: IKWXG; UX I‘m“;
(181993: [61995: 2201997: 182200]: 1013001; 353002: 4032008: “52009:
4153000. JIKCIXN: 4260010 c 4,341] l: 7.0- Í-duuuçãn mnhicmul‘ Rcsulucﬁu
Rcs'uluçãu ( '1 NAN“ u" 4322010

H/m'rru'u. [lull/hull“! (' num-u me'inml :| unpurlúnciu du I'mgrumu de IzduL can

Sucmmnhicmul para o cunlcuu du mlumu du lmmpnnc culclim publicu urhunn dn
l)!‘~ >eu ultunuc c limçõcs sutuuunhiun 's Ncslc Hem, L' dc lundzuuculul rulcxúncid
uma ubnnlagcm diagnúsu .; da siluuçãu no uonlcxlo undc us uçõu do l’rugnum dc
[:dumçãu SUCiULHIIhIIHIlLII um.» iu>cridu> (nu muuicípiu. nu ”L Au. n,: iluliluiçán
mha mnclacimm—w. cunuunulzlnlcmcnlu. n pmpmm
prupnncmc. c mums) A i
prcxizuncnlc uprc cn '

”him.-m yn'nm i» m/u'r/[irrn' m prinlcirus' \incul:|du> ;." cmuexln. 11m ﬁnal dn
l’rngruma m- I-mmwn Sncmulnhlculdl. pm c\clllp|u' - ndu/xr " pruduçãu dc cnulllu»
limpo nu cmpr u x“ (>. c:.pç 'um; :..iu um. mlhmdiuriuu que mucum—m pum .»
ul» um: Ju

por mumplu: “Desi-mnha .i

uhiulixn ﬁnal {“cnlullm limpo").

rcspumuhxhdudc umbicmnl. uprinmrur n qudlldadc do comportamento social nu
cnc, lkwm c\plirilnr. xh- Inmm

lrnhnlhu. mclhumr u nim] de . udu nu lruhalhu"
Uluru c sucinta. u que >e pru dn .!lcunçur.

Iluwnvulrinn'nlu \Iulmlulﬁgivu - l’rcwr .| Llhpunibllidudc dc mums c lucmmx

m. amu-w .. pmgr

'
“ﬂux e período de ex
nhiclívns de cada uma das

n c an cslmlégr

Jpn, das

pud- 'glcus. umiliux uudmxisu:

.. cimmlu

*ululudns pum u ulcuncc do»

nn ilcm "& dcilcx TRI). seu 'nslmmcnlns

lipo»: dc mumu. horários de inlrmçdu cum L‘Jdd

wgmcmn que cnmpôc u puhhc .hn. cmn- num,»
dcwn‘x r pru-ximu
lndcpcndcnlc. d' ulixidudcs u se 'm proposta— pela limpa
dczcriiua n.»
Guaçu->
mpc
cnulimuc
ug.
iécnicu—pcdugugic
rccuum
«» : *guinln

ilcm 5.1.
/

V

Muquclcelcuúnicu.

Iuldcr de mapa do six'lcnm dc lrzmspunc cuictivn urhanu da [)ix'uiln
l-cdcml:

V
“

Inu-m
Aplic

gráfica pum “uh m- dus . um;
im, pum rudes >0

«««««k

A cmprcsu dcxcm' prnpm' mmm nzcunm »“ lipoh dc unlm :: cxcmplu dm
ubuiw clulwudus. que nik! l'ruquculu em um pmgmmu dc cdm. n muhiunlul
./ | xcnmx de muhilmlçãn u dn‘usau dc iuh—mmçõm
pr‘miqu il“L'r'.lli\1l.\Z

Rculi/uç 0 dc pc n dc mum:

l‘rnmncao du mam;
(“inc Ambu-nm] (comu ulixidmlc uricmudu c L'i*Cl"idn|
(iincanus c Atividades I (Idi

mma.» du nmlcriul M
quchruAcuhL

udia
V

'gicu (curxillm. punllclm. c mz. luix

'. origami. ele) para dislrihuiçún nu um de inliuéncm :

num»:

('uxlcurauxL'ullul’uis

hm ['I-A. nu pcn'udu de Mui xigêuciu. dmc \‘L‘r cmmituldn de umu ugcmh quc
punmm u cxccugﬁu dc uçõcs pcmmncnicº Cullumlih, dinámiczh. \u d‘
adequada» .1 cada público. de muda a \‘iuhxl ir u unmlruçím de uma cunmcnum
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(‘r'mmgrmnu ri.—nu dc (zu‘uluin - dew ser pariu inlcgmnlc do
dcwmulnnlcmu
ulcludulúgicn. umu \w quc ele prcié u dihln'huigﬁu urdcnudu du,» .“,st un lungn du
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.

\

crunulnycauncnic sum-11:1"
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pur rclmmr m monk-mm dc \cnlimqﬁn du uvllurulimg." purciu) ml luL|I
«Im
nhjcxiun- e mum Dclalllﬂdn nu I-‘mpu 4
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mumamhcmc wide publica. lmqnclmlmudzh nmmçócs whru
»cgumn

m pmcus m dc nmnilnrumcnln. cuidado» :uuhicnum L- lcglxlugz‘m
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ANEXO A
Condições Gerais do Contrato
1 Disposições gerais
l.l Definições

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

(ª) “"Lei aplicavel” significa as leis c quaisquer outras disposições que
tenham força de lei no pais do Contratante ou no pais que se
especifique nas Condições Especiais do Contrato (CEC) e que
periodicamente possam ser aprovadas e estar vigentes;

(b)

"Banco“ ou “BID" significa o Banco lnteramericano de
Desenvolvimento, com sede em Washington, D.C., E.U,A., ou
qualquer fundo administrado pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento;

"Consultor“ ou "“Empresa Consultora“ significa qualquer entidade
pública ou privada, incluindo uma Parceria, Consorcio ou
Associação (PCA), que possa prestar ou preste os Serviços ao

Contratante nos termos do Contrato;

(d)

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

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

(f)

“Data de entrada em vigor” significa a data na qual o presente
Contrato entrar cm vigor, conforme a Subcláusula 2.1 das CGC;

(g) "Moeda estrangeirª

signiiica qualquer moeda que não seja a

moeda corrente do pais do Contratante;

(h) "CGC" significa estas Condições Gerais do Contrato;

(i) “Governo” significa o governo do pais do Contratante;
O)" Moeda nacional” significa a moeda corrente do pais do Contratante;
(k) "Integrante” significa qualquer das entidades que formam uma
Parceria, Consórcio ou Associação (PCA); e “integrantes" significa
todas estas empresas:

(1)

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

(m)“Pessoai” significa os profissionais e pessoal de apoio contratados
pela Empresa Consultora ou por qualquer Empresa Subconsultora e
destinados à prestação dos Serviços ou de uma parte dos mesmos;
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(n) “CEC” significa as Condições Especiais do Contrato através das
quais as CGC podem ser modificadas ou complementadas;
(0) “Serviços” significa o trabalho que a Empresa Consultora deverá
realizar nos termos do Contrato, conforme descrito no Apêndice A;

(p) “Subconsultor” ou “Empresa Subconsultora” significa qualquer
pessoa ou entidade que o Consultor contrata para a prestação de
uma parte dos Serviços;
(q) “Por escrito“ significa qualquer meio de comunicação em forma
escrita com prova de recebimento;
(r) "Despesas reembolsáveis” significa todos os custos relacionados
com o trabalho, exceto os de remuneração do Consultor;

(5) "Terceiro” significa qualquer pessoa ou entidade que não seja o
Governo, o Contratante, o Consultor ou um Subconsultor.

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 Notificações

1.4.1 Qualquer notificação, solicitação ou aprovação que deva ou
possa ser enviada nos termos deste Contrato deverá ser efetuada
por escrito. Considerar-se-a que se enviou tal notificação,
solicitação ou aprovação quando tenha sido entregue
pessoalmente a um representante autorizado da Parte à qual

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,

Os Serviços serão prestados nos [ligares indicados no Apêndice A;
1.5 Lugar onde
não estiver indicado o lugar onde se deve cumprir uma tarefa
quando
serão prestados
especilica, esta se cumprirá no lugar que () Contratante aprove, seja no
os Serviços
pais do Contratante ou em outro lugar.

1.6 Faculdades do
Integrante
encarregado

Sc 0 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 Os funcionários indicados nas CEC poderão adotar qualquer medida
Contrato nº suª /2016 — Programa de Educação Socioambiental (PEA)

29

Z
//

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Mobilidade
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

;

autorizados

1.8

Impostos e

encargos

1.9

1.9.1

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,

O Consultor, 0 Subconsultor e 0 Pessoal pagarão os impostos indiretos,
encargos, gravames e demais tributos que correspondam segundo a Lei
aplicável conforme indicado nas CEC., cujo montante se estima que foi
incluído no Preco do Contrato,

Práticas
Proibidas

0 Banco requer que todos os Mutuários (incluindo Beneficiários de
doações), Órgãos Executores e Organismos Contratantes, bem como todas
as empresas, entidades ou indivíduos licitantes que apresentem ou estejam
apresentando propostas ou participando de atividades Financiadas pelo
Banco, incluindo, entre outros. requerentes, licitantes, fornecedores de
bens, empreiteiros. consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,

prestadores de serviços e concessionários (incluindo seus respectivos
funcionários, empregados e representantes, quer com atribuições expressas
ou implícitas) observem os mais altos padrões éticos e denunciem ao
Banco todos os atos suspeitos de constituir Prática Proibida sobre os quais
tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o
processo de seleção. negociação ou execução de um contrato, As Práticas
Proibidas compreendem: (i) práticas corruptas; (ii) práticas fraudulentas;
(iii) praticas coercitivas; (iv) práticas colusivas; e (v) práticas obstrutivas.
O Banco estabeleceu mecanismos para denúncia de suspeitas de Práticas
Proibidas. Qualquer denuncia deverá ser apresentada ao Escritório de
Integridade Institucional (Ell) do Banco para que se realize a devida
investigação, 0 Banco também estabeleceu procedimentos de sanção para
a resolução de casos. Além disso, o Banco celebrou acordos com outras

Instituições Financeiras Internacionais (IFIs) visando ao reconhecimento
recíproco das sanções aplicadas pelos respectivos órgãos de sanção.
(a)

Para fins de cumprimento dessa política, o Banco deﬁne os termos
indicados a seguir:

(i) uma prática earn/pru consiste em oferecer, dar receber ou
solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para
influenciar indevidamente as ações de outra parte;
(ii) uma pra'licaﬂaudulema e qualquer ato ou omissão, incluindo
a tergiversação de fatos ou circunstâncias que deliberada ou
imprudentemente engane ou tente enganar uma parte para
obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou para evitar
uma obrigação;
(iii) uma prática coerciliva 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 prática coluxiva é um acordo entre duas ou mais partes
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efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio,
incluindo influenciar inapropriadamente as ações de outra
parte; e

uma prática obstrutiva consiste em:
(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente
evidência significativa para a investigação ou prestar

declarações falsas aos investigadores com o fim de
obstruir materialmente uma investigação do Grupo do
Banco sobre alegações de uma prática corrupta,
Fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar,
assediar ou intimidar qualquer pane para evitar a
divulgação de seu conhecimento de assuntos que são
importantes para a investigação ou a continuação da
investigação; ou

(bb) todo ato que vise impedir materialmente () exercício de
inspeção e dos direitos contratuais do Banco referidos no
parágrafo L9,] (f) a seguir.

(b) Se se determinar que, em conformidade com os procedimentos de
sanção do Banco, qualquer empresa, entidade ou individuo atuando
como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo
Banco, incluindo, entre outros, requerentes, licitantes, fornecedores

de

bens,

empreiteiros.

consultores,

pessoal,

subempreiteiros,

subconsultores, prestadores de serviços, concessionários, Mutuários

(incluindo os Beneficiários de doações), Órgãos Executores ou
Organismos Contratantes (inclusive seus respectivos funcionários,

empregados e representantes, quer sejam suas atribuições expressas
ou implícitas), tiver cometido uma Prática Proibida em qualquer
etapa da adjudicação ou execução de um contrato. o Banco poderá:

(0

(ii)

não financiar nenhuma proposta de adjudicação de contrato
para a aquisição de bens ou a contratação de obras ou
serviços financiados pelo Banco;
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 Pratica Proibida;

(iii)

declarar uma contratação não elegível para financiamento do
Banco e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento de parte do empréstimo ou doação relacionada
inequivocamente com um contrato, se houver evidências de

(M

que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma
doação não tomou as medidas corretivas adequadas
(incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao
Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro
de um periodo qtle o Banco considere razoável;
emitir à empresa, entidade ou individuo uma carta formal
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censurando sua conduta;

(v)

declarar um que uma empresa, entidade ou indivíduo e'
inelegível, permanentemente ou
por um
período
determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou
participação em atividades financiadas pelo Banco; e (ii)
subconsultor ou
designação como subemprciteiro,
fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível à
qual tenha sido adjudicado um contrato para executar
atividades financiadas pelo Banco;

(vi)

encaminhar o assunto às autoridades
encarregadas de fazer cumprir as leis; e/ou

competentes,

(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias
do caso, inclusive multas que representem para 0 Banco um
reembolso dos custos referentes às investigações e processo;
essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em
substituição às sanções acima referidas.

(e) O disposto nos incisos (i) e (ii) do parágrafo l,9.l (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 definitiva 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, entidade ou indivíduo atuando
como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo
Banco, incluíndo, entre outros, requerentes, licitantes, empreiteiros,
empresas de consultoria e consultores individuais, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, fornecedores de bens ou

prestadores de serviços, concessionários. Mutuários (incluindo os
Beneficiários de doações), Órgãos Executores ou Organismos
Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados
e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou
implícitas), poderá ser sujeito a sanções, em conformidade com o
disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra
Instituição Financeira Internacional (IFI) 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
participação em Futuros contratos ou adoção pública de medidas

em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma
instituição Financeira internacional aplicável
denúncias de Práticas Proibidas.

à

resolução

de

(l) 0 Banco exige que os consultores, seus requerentes, licitantes,
empreiteiros,
representantes,
pessoal,
subempreiteiros,
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subconsultores, fornecedores de bens, ou prestadores de serviços e
concessionários permitam que o Banco revise quaisquer contas,
registros e outros documentos relativos à apresentação de
propostas e ao cumprimento do contrato e os submeta a uma
auditoria por auditores designados pelo Banco. Qualquer consultor
e seus representantes, pessoal, subempreiteiro, subconsultor,
fornecedor de bens, prestador de serviços e concessionário deverá
prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco
requererá ainda que os contratos por ele financiados com um
empréstimo ou doação incluam uma disposição que obrigue os
consultores e seus representantes, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, fornecedores de bens, prestadores de serviços e

concessionários &: (i) manter todos os documentos e registros
referentes as atividades financiadas pelo Banco por um periodo de
7 (sete) anos após a conclusão do trabalho contemplado no
respectivo contrato; e (ii) Fornecer qualquer documento necessário
à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurar—se
de que os empregados ou representantes dos consultores, seus
representantes,
pessoal,
subempreiteiros,
subconsultores,
fornecedores de bens, prestadores de serviços e concessionários
que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco
estejam disponiveis para responder às consultas relacionadas com
a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer
investigador, representante, auditor ou consultor devidamente
designado.
Caso o consultor, seu representante, pessoal,
subempreileiro, subconsultor, fornecedor de bens, prestador de
serviços e concessionário se negue a cooperar ou descumpra 0
exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à
investigação por parte do Banco, 0 Banco, a seu crite o, poderá
tomar medidas apropriadas contra o consultor, seu representante.,
pessoal,

subempreiteiro,

subconsultor,

fornecedor

de

bens,

prestador de serviços ou concessionário,
1.9.2

Quando um Mutuário selecionar uma Agência Especializada para
fornecer serviços de assistência técnica como consultor, sendo ela

qualificada para prestar assistência técnica e assessoramento em sua
área de especialização, no âmbito de um acordo entre o Mutuário e a
respectiva Agência Especia zada, todas as disposições da Subcláusula
1.9.l relativas às sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas
integralmente aos requerentes, licitantes, empreiteiros, empresas de
consultoria e consultores individuais, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores,

fornecedores de bens, prestadores de serviços e

concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e
representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou
qualquer outra entidade que tenha assinado contratos com essa Agência
Especializada para fornecer bens ou prestar serviços correlatos em
conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. 0 Banco se
reserva o direito de obrigar (: Mutuário a lançar mão de recursos tais
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como a suspensão ou a rescisão, As agências especializadas deverão
consultar a lista de empresas ou indivíduos declarados temporária ou
permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência
especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma
empresa ou um indivíduo declarado temporária ou permanentemente
inelegível pelo Banco, 0 Banco não financiará os gastos correlatos e
poderá tomar as demais medidas que considere convenientes.
1.9.3

Os Consultores declaram e garantem que:
(a) leram e entenderam as definições de Práticas Proibidas do Banco
e as sanções aplicáveis ao cometimento das mesmas que constam
neste documento, e se obrigam a observar as normas pertinentes;
(b) não incorreram em nenhuma das Práticas Proibidas descritas
neste documento;

(c) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante
os processos de seleção, aquisição., negociação ou execução do
Contrato;
(d) 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 instituição Financeira Internacional (IFl) e sujeitos às
disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao
reconhecimento mútuo de sanções a adjudicação de contratos

financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de
delitos vinculados a Práticas Proibidas;

(e) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foi
diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra
empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo
Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFl) e sujeita
às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao
reconhecimento mútuo de sanções a adjudicação de contratos
financiados pelo Banco ou tenha sido declarada culpada de um
delito envolvendo Práticas Proibidas;

(f) declararam todas as comissões. honorários de representantes,
pagamentos por serviços de facilitação ou acordos para
compartilhar renda relacionada com atividades financiadas pelo
Bancoge

(g) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias
constitui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais
das medidas descritas no parágrafo l.9.l (b).
1.10 Elegibilidade Os Consultores e seus Subconsultores deverão ser originários de países
membros do Banco. Considerar—se-á que um Consultor ou Subconsultor
tem a nacionalidade de um pais elegível se cumpriros seguintes requisitos:
(a) Um indivíduo será considerado nacional de um pais membro do
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4m.
Banco, se satisfizer um dos seguintes requisitos:
(i)

for cidadão de um pais membro; ou

(ii)

tiver estabelecido seu domicílio em um pais membro como
residente de boa fé e estiver legalmente autorizado para
trabalhar nesse país.

(b) Uma empresa será considerada nacional de um pais membro do
Banco se satisfizer os dois requisitos seguintes:
(i)

estiver legalmente constituída ou estabelecida conforme as
leis de um pais membro do Banco; e

(ii)

mais de 50% (cinquenta por cento) do capital da empresa for
de propriedade de indivíduos ou empresas de países membros
do Banco.

Todos os integrantes de uma PCA e todos os Subconsultores devem

cumprir os requisitos acima estabelecidos.
Se o contrato de prestação de Serviços de Consultoria incluir o
fornecimento de bens e serviços conexos. todos estes bens e serviços
conexos devem ser originários de paises membros do Banco, Os bens se
originam em um pais membro do Banco se foram extraídos, cultivados,

colhidos ou produzidos em um pais membro do Banco. Um bem e'
produzido quando, mediante manufatura, processamento ou montagem, o
resultado é um artigo comercialmente reconhecido cujas características
básicas, função ou propósito de uso são substancialmente diferentes dos 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 imponar a
complexidade da interconexão, o Banco considera que este bem e' elegível
para seu financiamento se a montagem dos componentes individuais for
feita em um pais membro, independentemente da origem dos
componentes, Quando o bem é uma combinação de varios bens
individuais normalmente empacotados e vendidos comercialmente como
uma 56 unidade, considera-se que o bem provém do pais onde foi
empacotado e embarcado com destino ao comprador. Para ﬁns de
determinação de origem, os bens identificados como "fabricado na União
Europeia“ serão elegíveis sem necessidade de identificar o correspondente
pais especifico da União Europeia A origem dos materiais, partes ou
componentes dos bens ou a nacuonalidade da empresa produtora,
montadora, distribuidora ou vendedora dos bens não dctem1ina a origem
dos mesmos.

O Consultor deverá fornecer o formulário denominado "Certificado do
Fornecedor" (Apêndice H), contido nos
declarando que os bens e serviços conexos
membro do Banco, Este formulário deverá
como condição para que se realize o

Formulários do Contrato,
têm sua origem em um pais
ser entregue ao Contratante
pagamento dos bens. O

Contratante se reserva o direito de pedir à Empresa Consultora
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informação adicional com o objetivo de verificar que os bens e serviços
conexos são originários de países membros do Banco.

2 lnicio, cumprimento, modificação e rescisão do Contrato
2.1 Entrada em
vigor do
Contrato

Este Contrato entrará em vigor na data ("'Data de entrada em vigor“) da
notificação na qual o Contratante instrua a Empresa Consultora para
que comece a prestar os Serviços. Esta notificação confirmará que se
cumpriram todas as condições para a entrada em vigor do Contrato
indicadas nas CEC, se houver.

2.2 Começo da

A Empresa Consultora começara a prestar os Serviços dentro do prazo
após a Data de entrada em vigor do Contrato indicado nas CEC.

prestação dos
Serviços

2.3 Vencimento do A menos que seja rescindido antes, conforme disposto na Subcláusula 2.6
Contrato
destas CGC, este Contrato será considerado vencido ao término do prazo
especificado nas CEC, contado a partir de sua Data de entrada em vigor.
2.4 Modificações
ou mudanças

Os termos e condições deste Contrato, incluindo o escopo dos Serviços,
somente poderão ser modificados 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 Deflnição

Para os ﬁns deste Contrato, “Força Maior” significa um acontecimento
que escapa ao controle razoável de uma das Partes, não e' previsível., e'
inevitável c faz com que o cumprimento das obrigações contratuais
dessa Parte seja impossivel ou tão pouco viável que se pode
razoavelmente considerar impossivel sob tais circunstâncias.

2.5.2 Não violação
do Contrato

O inadimplemento por uma das Partes de alguma de suas obrigações
nos termos do Contrato não será considerado como violação do mesmo

nem como negligência, quando este inadimplemento se deva a um
evento de Força Maior, desde que a Parte afetada por tal evento: (i)
tenha tomado todas as precauções razoáveis. tomado o devido cuidado
e adotado medidas alternativas procedentes a fim de cumprir os lermos
e condições deste Contrato; e (ii) tenha informado a 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 atividade ou tarefa
nos termos deste Contrato será prorrogado por um periodo igual àquele
durante o qual esta Parte não tenha podido realizar tal atividade como
consequência de um evento de Força Maior.

2.5.4 Pagamentos

Durante o período de incapacidade para prestar os Serviços como
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resultado de um evento de Força Maior, a Empresa Consultora terá

direito a continuar recebendo os pagamentos nos termos deste Contrato,
assim como a ser reembolsada por gastos adicionais razoáveis e
necessários ocorridos em função dos Serviços e reativação dos mesmos

depois do ﬁnal deste período.
2.6 Término
antecipado do
Contrato

2.6.1 Pelo
Contratante

O Contratante poderá dar por terminado este Contrato se ocorrer
qualquer dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (0 desta
Subcláusula 2.6.1 das CGC. Nesta circunstância, () Contratante enviará
uma notificação de término por escrito à Empresa Consultora com pelo
menos 30 (trinta) dias de antecedência em relação a data de término, e
com 60 (sessenta) dias de antecedência no caso referido no parágrafo
(e) desta Subcláusula:

(a) se a Empresa Consultora não sanar a situação de inadimplência em
relação às obrigações contraídas nos termos deste Contrato, dentro
de 30 (trinta) dias depois de haver sido notificado ou dentro de
outro prazo maior que o Contratante possa ter aceitado

posteriormente por escrito;
(b) se a Empresa Consultora for declarada insolvente ou em estado
falimentar;

c

se o Contratante vier a concluir q ue a Em P resa Consultora
participou em práticas corruptas ou fraudulentas durante a licitação
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 periodo de não menos de 60 (sessenta) dias;
(e) se o Contratante, a seu critério e por qualquer razão, decidir
rescindir este Contrato;

(0 se a Empresa Consultora não cumprir qualquer sentença definitiva
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 A Empresa Consultora poderá rescindir este Contrato, mediante uma
notificação por escrito ao Contratante com não menos de 30 (trinta)
Consultora
dias de antecedência, se ocorrer um dos eventos especificados nos

parágrafos (a) a (e) desta Subclausula 2,61 das CGC:
(a) se o Contratante deixar 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 45
(quarenta e cinco) dias depois de haver recebido a notificação por
escrito da Empresa Consultora constituindo o Contratante em mora;
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(b) se a Empresa Consultora, como consequência de um evento de
Força Maior, não puder prestar uma parte importante dos Serviços
durante um periodo não inferior a 60 (sessenta) dias;
(c) se () 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
no término
do Contrato

Ao término deste Contrato, conforme estipulado nas Subcláusulas 2.6.l
ou 2.6.2 destas CGC, () Contratante efetuará os seguintes pagamentos à
Empresa Consultora:
a)

pagamentos nos termos da Cláusula 6 destas CGC a titulo de
Serviços prestados satisfatoriamente 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, () reembolso de qualquer despesa
razoável inerente a rescisão rápida e ordenada do Contrato,
incluídas as despesas de viagem de regresso do Pessoal e de seus
familiares dependentes admissíveis.

3 Obrigações da Empresa Consultora
3.1 Generalidades
3.1.1 Padrão de
desempenho

A Empresa Consultora prestará os Serviços e cumprirá suas obrigações
nos termos do presente Contrato com a devida diligência, eficiência e
economia, de acordo com normas e práticas profissionais geralmente
aceitas; observará práticas 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
legítimos do Contratante em todas as suas negociações com
Subconsultores ou com Terceiros.

3.2 Conflito de
interesses

Os Consultores devem outorgar máxima imponência aos interesses do
Contratante. sem consideração alguma a respeito de qualquer serviço
futuro, e evitar rigorosamente todo conflito com outros serviços ou com
seus próprios interesses corporativos.

3.2.1 Proibição à
Empresa
Consultora
de aceitar
comissões,
descontos,
etc.

A remuneração da Empresa Consultora nos termos da Cla'usula 6 destas
CGC constituirá o único pagamento em conexão com este Contrato;
sujeito ao disposto na Subclausula 322 das CGC, a Empresa
Consultora não aceitará em beneficio próprio nenhuma comissão
comercial, desconto ou pagamento similar em relação com as
atividades estipuladas neste Contrato, ou no cumprimento de suas
obrigações; além disso, a Empresa Consultora fará todo o possivel para
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;

assegurar que os Subconsultorcs, seu Pessoal e agentes igualmente não
recebam pagamentos adicionais deste tipo,
3.2.2 Proibiçãoà
Empresa
Consultora e
às suas fil'ais
de participar
em certas

atividades
3.2.3 Proibição de
desenvolver

atividades
conflitivas

A Empresa Consultora concorda que, durante a vigência deste Contrato
e depois de seu término, tanto ela e suas associadas, bem como seus

Subconsultores e seus afiliados, serão desqualificados para fornecer
bens, construir obras ou prestar serviços (com exceção de Serviços de
consultoria) resultantes dos serviços prestados pela Empresa
Consultora para a preparação ou execução do projeto ou diretamente
relacionado aos mesmos,
A Empresa Consultora não poderá participar, e deverá fazer com que
seu Pessoal, assim como seus Subconsultores e respectivo Pessoal, não

participem, direta ou indiretamente, em qualquer negócio ou atividade
profissional que entre em conflito com as atividades atribuídas a eles
neste Contrato.

3.3 Confidencialidade

A Empresa Consultora e seu Pessoal, exceto com prévio consentimento
por escrito do Contratante, não poderão revelar em nenhum momento a
qualquer pessoa ou entidade nenhuma informação conlidencial
adquirida no curso da prestação dos Serviços; nem a Empresa
Consultora nem seu Pessoal poderão tomar públicas as recomendações
formuladas durante a prestação dos Serviços ou como resultado desta.

3.4 Seguros que a
Empresa
Consultora
deverá
contratar

A Empresa Consultora: (i) contratará e manterá, assim como fará com que
todos os Subconsultores contratem e mantenham. a 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 (ii) a pedido do Contratante, apresentara comprovantes de que estes
seguros foram contratados e são mantidos e que os prêmios vigentes foram

pagos.
3.5 Ações da
A Empresa Consultora devera obter por escrito aprovação prévia do
Empresa
Contratante para tomar quaisquer das seguintes ações:
Consultora que (a) assinatura de um subcontrato para a execução de qualquer parte
requerem a
dos Serviços;
aprovação
(b) nomeação de membros do Pessoal cujos nomes não tenham sido
prévia do
incluidos no Apêndice C; e
Contratante
(c) qualquer outra ação que possa estar estipulada nas CEC.

3.6 Obrigação de
apresentar

relatórios

A Empresa Consultora apresentará ao Contratante os relatórios e

documentos que se especificam no Apêndice B, na forma, quantidade e
prazos estabelecidos nesse Apêndice. Os relatórios finais deverão ser
apresentados em mídia digital, além das cópias impressas indicadas no
Apêndice.

3.7 Propriedade

Todos os planos, desenhos, especificações, projetos, relatórios, outros
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dos
documentos
preparados
pela Empresa
Consultora

documentos e programas de computação preparados pela Empresa
Consultora para o Contratante nos termos deste Contrato passarão a ser
de propriedade do Contratante., e a Empresa Consultora entregará ao
Contratante estes documentos juntamente com um inventário
pormenorizado, no mais tardar na data do vencimento do Contrato, A

Empresa Consultora podera conservar uma cópia destes documentos e
dos programas de computação. Qualquer restrição acerca do futuro uso
destes documentos e programas de computação., se houver. será
indicada nas CEC,
3.8

Contabilidade, A Empresa Consultora: (i) manterá contas e registros precisos e

Inspeção e
Auditoria

sistemáticos a respeito dos Serviços, de acordo com princípios
contábeis aceitos internacionalmente, em tal forma e pormenor que
identifique claramente todas as mudanças por unidade de tempo e
custos, e o fundamento dos mesmos; e (ii) permitirá que () Contratante.
ou seu representante designado e/ou o Banco periodicamente os
inspecione, ate' 5 (cinco) anos depois do vencimento 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 nivel de competência e experiência necessários para prestar os
Serviços. O Apêndice C descreve os cargos, funções e qualificações
minimas individuais de todo o Pessoal-chave da Empresa Consultora,
assim como o tempo estimado durante o qual prestarão os Serviços. O
Contratante aprova por este meio o Pessoal-chave e os Subeonsultores
enumerados por cargo e nome no Apêndice C.

4.2 Remoção e/ou
substituição
do Pessoal

(a) Salvo se () Contratante acordar o contrário, não se efetuarão
mudanças na composição do Pessoal-chave. Se, por qualquer
motivo fora do controle da Empresa Consultora, como
aposentadoria, morte, incapacidade medica, entre outros. for

necessário substituir um integrante do Pessoal-chave., a Empresa
Consultora o substituirá por outra pessoa com qualificações iguais
ou superiores as da pessoa substituida.
(b) Se o Contratante: (i) descobrir que qualquer integrante do Pessoal
cometeu um ato grave inaceitável ou foi acusado de haver
cometido um ato criminoso, ou (ii) tiver motivos razoáveis para

estar insatisfeito com o desempenho de qualquer integrante do
Pessoal, a Empresa Consultoral a pedido por escrito do
Contratante expressando os motivos para isso, deverá substitui-lo
por outra pessoa cujas qualitieações e experiência sejam
aceitáveis para () Contratante,
(e) A Empresa Consultora não poderá reclamar custos adicionais ou
Contrato nº 3 /2016 - Programa de Educação Socioambiental (PEA)

“

40 /
/(/

N ,,

G'

\J

Qt
\

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Mobilidade
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

incidentais originados pela remoção e/ou substituição de quadros
do Pessoal.

5 Obrigações do Contratante
5.1 Assistência e
isenções

O Contratante fara todo o possivel a ﬁm de assegurar que o Governo
conceda à Empresa Consultora a assistência e isenções especificadas
nas CEC.

5.2 Modificação
da Lei
aplicável
pertinente 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 aumentados ou diminuídos, segundo corresponda, por
acordo entre as Partes. e se efetuarão os correspondentes ajustes dos
montantes estipulados nos parágrafos 6.2 (a) ou 6,2 (b) destas CGC,
conforme o caso.

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 e' um preço global que inclui todos os gastos requeridos
para executar os Serviços descritos no Apêndice A. Salvo o estipulado
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 (5) está estabelecido
nas CEC.

(b) O preço pagável em Moeda nacional está estabelecido nas CEC.
6.3 Pagamento
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

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

condições de

pagamento

Consultora de uma garantia bancária do adiantamento, na mesma

quantia. salvo indicação em contrário nas CEC., &: esta deverá ser
válida pelo período estabelecido nas CEC. Esta garantia deverá ser
apresentada na forma indicada no Apêndice G, ou em outra forma que
Contrato nº g;\ /2016 — Programa de Educação Socioambiental (PEA)
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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 a Empresa Consultora

tenha apresentado ao Contratante as faturas especificando o montante
devido,
6.5 Ju ros sobre
pagamentos
atrasados

Se o Contratante atrasar os pagamentos mais de 15 (quinze) dias
depois da data estabelecida na Subcláusula 64 das CEC, deverá pagar
juros a Empresa Consultora por cada dia de atraso à taxa estabelecida
nas CEC.

7 Boa fé
7.1 Boa fé

As Panes se comprometem a atuar de boa fé quanto aos direitos de
ambas as partes nos termos deste Contrato e a adotar todas as
medidas razoáveis para assegurar o cumprimento dos objetivos do

mesmo,
8 Solução de controvérsias
8.1 Solução
amigável

8.2 Solução de
controvérsias

As

Partes

acordam

que

evitar

ou

resolver

prontamente

as

controvérsias e' crucial para a execução fluida do Contrato e o êxito do
trabalho. As panes farão o possivel para chegar a uma solução
amigável de todas as controvérsias que surjam deste Contrato ou de
sua interpretação,

Toda controvérsia entre as Partes, relativa a questões surgidas nos
termos deste Contrato, que não se tenha podido solucionar de forma
amigável dentro dos 30 (trinta) 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.

Contrato nº Ltõ /2016 — Programa de Educação Socioambiental (PEA)
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ANEXO B
Condições Especiais do Contrato
Subclªusulas

de referencra
das CGC

1,1 (a)

Modificações e complementos das Cláusulas das Condições Gerais
do

Contrato

Contrato de Empréstimo nº
subsidiariamente,

a

Lei

I957/OC-BR: GN 2350-7 d0

Federal

n“

8.666,

de

2l/06/93

e

BID e

alterações

introduzidas pela Lei Federal nº 8.883, de 08/06/[994 e demais legislªções
pertinentes à matéria no Brasil, em especial o Decreto nº 26.851/2006.

1.3

O idioma é o Português.

1.4

Os endereços são:

Contratante:

Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal

(SEMOB/DF)
Atenção: MARCOS DE ALENCAR DANTAS - Secretário de Mobilidade

e-mail: assessoria.semob20 I S©gmailoom

1.7

Consultor:

STCP Engenharia de Projetos Ltda.

Atenção:

Joe'sio Deoclécio Pierin Siqueira

e—mail:

’ocsioﬂislcgcombr e comereialtâstcpxontbr

Os representantes autorizados são:

No caso do Contratante: DANIEL PEREIRA DE ARAÚJO - Chefe da
UEGP/PTU.
No caso da Empresa Consultora: Joesio Deoclécio Pierin Siqueira, VicePresidente da STCP Engenharia de Projetos.
1.8

A Empresa Consultora é responsável pelo pagamento de todos os impostos,

2.1

As condições para a entrada em vigor do Contrato são as seguintes:
Publicação do Extrato do Contrato no Orgão Oficial do Governo, qual seja,
DODF.

2.2

O prazo para inicio dos Serviços será de até 20 dias após a data da emissão da
primeira Ordem de Serviço, ou em outra data acordada por escrito entre as
Partes,

2.3

O prazo de execução do Contrato será de 16 meses, desde que os Serviços
tenham sido completados e os pagamentos referentes aos mesmos tenham
Contrato nº;; ª», /2016 — Programa de Educação Socioambiental (PEA)
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sido efetuados.

2.5.2

No caso de inadimplemento do Contrato. que seja considerado como violação
do mesmo pelo Consultor ou como negligência do Consultor, a Secretaria de
Estado de Mobilidade do Distrito Federal = SEMOB/DF poderá aplicar as
seguintes sanções, com base em processo administrativo e garantindo-se o
direito do contraditório e da ampla defesa:
(a) Advertência, verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não
autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer Cláusula do
Edital ou do Contrato. e/ou nas faltas leves que não acarretem prejuízos
de monta a execução do contrato, não eximindo o advertido das demais
sanções ou multas;

(h) Multas de:
(b,l)

lOª/u (dez por cento) sobre o valor da fatura. quando os serviços
não forem executados de acordo com a Proposta Técnica
apresentada pelo licitante, ou quando os serviços não forem

executados perfeitamente de acordo com as Especificações
Técnicas aplicáveis no caso. e quando a administração ou a
fiscalização for erroneamente informada;

(b2)

2% (dois por cento) sobre o valor não executado do Contrato pela
inexecução parcial e de 5% (cinco por cento) sobre o Valor do

Contrato pela inexecução total;

(c)

(b.3)

0,02% (dois centésimos por cento) do Valor do Contrato por dia
que exceder o prazo para inicio dos Serviços;

(b.4)

podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da
medição quando for verificado que os serviços executados ou os
recursos alocados não estão de acordo com a mesma;

suspensão. por até 2 (dois) anos, de participação em licitações do
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal — SEMOB/DF, no

caso de inexecução parcial ou total do Contrato, sendo aplicada segundo
a gravidade se a inexecução decorrer de violação culposa da contratada;
(d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e contratar com 0
Administração Pública, quando a inexecução do Contrato decorrer de
violação dolosa da contratada, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação, na
forma da legislação em vigor.
(e) Sem prejuízo das disposições punitivas nas alíneas anteriores, o contratado
sujeitar-se-á ainda às penalidades previstas no Decreto 26.851/2006.
Dos atos da Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal ,
SEMOB/DF, a contratada poderá recorrer, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar

de sua intimação.

2.6.1

O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Secretaria de Estado
Contrato nº n?, /2016 — Programa de Educação Socioambiental (PEA)
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de Mobilidade do Distrito Federal » SEMOB/DF, nos termos da Lei
aplicável, podendo a contratada recorrer da decisão no prazo de 5 (cinco) dias
úteis.
2.6.1 (e)

A Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal — SEMOB/DF
promoverá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação
judicial ou extrajudicial, quando a contratada:

(a)

não cumprir qualquer uma de suas obrigações contratuais;
(b) transferir os serviços, no todo ou em parte; ou

(c)

3.

incidir em quaisquer das demais hipóteses ensejadoras da rescisão, nos
termos da Lei aplicável.

Responsabilidades da Contratada:
' Nomear um consultor responsável pela coordenação dos trabalhos por
parte da Contratada;
' Alocar a equipe de consultoria exigida para a realização dos trabalhos;
- Obter junto à Contratante as informações e insumos necessários ao
desenvolvimento dos trabalhos;
'Solicitar o agendamento de reuniões e encontros internos e externos ao
Governo do Distrito Federal de interesse para o trabalho, apontando datas e
horários convenientes;
' Zelar pela qualidade dos serviços prestados e cumprir a carga de
dedicação e os prazos previstos;
. Apresentar os produtos na forma e nos conteúdos exigidos;
- Promover os ajustes e as complementações de conteúdos e formatos dos
produtos por ela apresentados quando solicitadas pela Contratante;
. Manter a confidencialidade sobre as informações a que tiver acesso para
a realização dos trabalhos e sobre os seus resultados, que somente poderão
ser divulgados e reproduzidos, total ou parcialmente. com a prévia
aprovação da Contratante;
. Prover as instalações fisicas e tecnológicas necessárias à equipe de
trabalho a ﬁm de desempenhar adequadamente suas Funções no
cumprimento do escopo dos serviços. Na necessidade de parte dos
trabalhos serem desenvolvidos na Sede da Secretaria de Estado de
Mobilidade do Distrito Federal, tais como entrevistas e reuniões, a
Contratada será responsável por providenciar os equipamentos (notebooks,
celulares, etc.) necessários a eﬂipe.

Os riscos e as coberturas serão os seguintes:
(a) seguro de responsabilidade civil contra terceiros a respeito dos veiculos
motorizados utilizados pela Empresa Consultora e seu Pessoal ou pelos
Subconsultores e seu Pessoal no pais do Contratante, com uma cobertura

mínima de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
(b) seguro de responsabilidade civil contra terceiros, com uma cobertura
mínima de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

(c) seguro de responsabilidade de empregador e seguro de compensação
Contrato now)»; /2016 — Programa de Educação Socioambiental
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4W
contra acidentes do Pessoal da Empresa Consultora e Subconsultores, de
acordo com as disposições pertinentes da lei aplicável, assim como os
seguros de vida/acidentes, com capital segurado de no mínimo R$
30.000,00 (trinta mil reais) por pessoa e seguro saúde por pessoa.

35

(a) É proibida a subcontratação de empresas para a execução dos serviços.
(c) não se aplica

3.7 (b)

Todos os planos, desenhos, especificações, projetos, relatorios, arquivos
magnéticos, programas computacionais e outros documentos preparados pelos
Consultores na execução dos Serviços passarão a ser e permanecerão sendo
propriedade da Contratante, e os Consultores deverão, no mais tardar no
encerramento ou término deste Contrato, entregar todos estes documentos a

Contratante junto com o inventário detalhado dos referidos documentos. Os
Consultores poderão reter uma cópia de tais documentos, mas não poderão
usá-los para lins não relacionados com este Contrato sem a aprovação prévia,
por escrito. da Contratante.

Responsabilidades da Contratante:
. Designar um gestor do Contrato;
- Constituir e instalar uma Comissão para o Acompanhamento e
Recebimento dos serviços que serão prestados;
. Prover as infomações e os insumos necessários para o cumprimento
integral dos serviços pela Contratada;

. Propiciar o acesso da Contratada a pessoas e organismos públicos
demandados para o cumprimento do objeto de trabalho;
- Prover instalações e equipamentos de informatica e de comunicação para
o uso da equipe da Contratada nas ocasiões em que os trabalhos forem
desenvolvidos na Sede da Secretaria de Estado de Mobilidade do
Distrito Federal;

0 Analisar os produtos e relatórios apresentados pela Contratada. indicar
as necessidades de sua revisão e complementação e aprova-los,
quando for o caso, nos prazos estabelecidos no Contrato;
' Certificar a entrega satisfatória dos produtos contratados;
. Autorizar e efetuar os pagamentos devidos a Contratada, conforme
previsto no Contrato.
5.l

Não se aplica

6.1

O pagamento total à Empresa Consultora poderá exceder o Preço do Contrato
no valor correspondente aos reajustamentos que venham a ser efetuados nos
valores dos pagamentos em Moeda nacional de acordo com o disposto no
parágrafo (b) da Subcláusula de referência 64 destas CEC.

6.2 (a)

Reajustamento
Os preços são fixos e irreajustáveis pelo periodo de 12 (doze) meses da
apresentação da proposta Financeira. Após os 12 (doze) meses osjrcços
Contrato nºl'M /2016 — Programa de Educação Socioambiental (PEA)
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contratuais poderão ser reajustados,
tomando-se por base a data da
apresentação da proposta, pela variação
do Índice Nacional de Custo de
Construção Civil e Obras Públicas
, série: Índice de Obras Rodoviár
ias —
Serviços de Consultoria, COLUNA
39, constante da revista "CONJUNTU
RA
ECONOMICA", editada pela Fundação
Getúlio Vargas.
No cálculo dos reajustes se utilizará a
seguinte fórmula:

R = 4%]
º

, onde:

R = Valor do reajuste procurado
IO : indice inicial — correspondente ao
mês da data final estabelecida para a
entrega da proposta

l = indice final 7 correspondente ao mês
de aniversário anual da proposta
V = valor contratual dos serviços a sere
m reajustados
. Somente estarão sujeitos a reajusta
mento os preços expressos em real,
uma vez que os valores indicados em outr
as moedas terão variação
cambial automática.
.

A aplicação do reajuste se fará a partir
do l3“ 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 l2 meses, e assim sucessivamen
te a cada l2 meses.

o

É obrigatória a emissão de Nota Fisca
l Eletrônica — NF-e. em
conformidade com a Portaria nº 259, de
09 de dezembro de 2013.
Para lins de pagamento e' necessária a
abertura de conta bancária no
Banco de Brasilia - BRB, em conformi
dade com o Decreto Distrital nº
32.598. de IS de dezembro de 20l0.

o

'

O plano de desembolso dos pagamentos,
em percentuais, consta de
planilha integrante do item 9 dos Termos
de Referência,

6.2 (b)

O montante máximo em Moeda nacional
e' de: R$ 1.057.576,20 (um milhão
cinquenta e sete mil quinhentos e setenta
e seis reais e vinte centavos). Mais
os valores correspondentes aos reajusta
mentos que venham a ser efetuados,

6.4

O número da conta para pagamentos em
Moeda nacional: BRB. banco nº 070.
agência nº 06le Conta Corrente nº 06 l .016
906-8

As faturas deverão ser apresentadas após
o recebimento e aprovação dos
produtos concluídos, conforme a realizaç
ão dos serviços. 0 pagamento será
realizado 30 dias após a apresentação da
fatura.
l" pagamento: após aprovação do RPOO
— Plano de Trabalho, que corresponde
Contrato nº
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a 5% (cinco) do valor total do contrato:
2D pagamento: após aprovação do RPG!
corresponde a [5% do valor total do contrato;

7 Projeto Pedagógico, que

- Capacitação, que
3” pagamento ao l7º: após aprovação do RP02 ao RPl6
RP corresponde a 2%)
corresponde a 30% do valor total do contrato (cada
RP267 Campanhas. que
18° ao 27"pagamento: após aprovação do RPl7 ao
corresponde a 3% ;
RP
corresponde a 30% do valor total do contrato (cada
7 Monitoramento e
28" an 32"pagamcnt0: após aprovação do RP27 ao RP32

6.4.1

6.5

8.2

total do contrato (cada RP
Avaliação, que corresponde a 20% do valor
corresponde a 4%);
Final 7 RF (Resumo
Pagamento Final: após aprovação do Relatório
total contrato.
Executivo do PEA),3ue corresponde a 10% do valor
regularidade fiscal e
O pagamento estará condicionado à comprovação da
Lei nº 8. 666/93,
trabalhista da contratada nos termos do art. 29, da

no prazo previsto., por
A taxa de juros é de: Os pagamentos não realizados
ção monetária pelo
culpa exclusiva da contratante. sujeitará o crédito à corre
partir da data prevista
Índice Nacional de Preços ao Consumidor 7 INPC, a
a aplicação de
para o pagamento até a data do efetivo pagamento c ainda.
de decorridos
s
depoi
(as)
a
multa por mora de 1% sobre o valor da (s) parcel
30 dias da data do vencimento.
iariamente, pelas leis do
0 Contrato será regido pelas normas do BID 0, subsid
as Partes não possam
Brasil. Toda controvérsia surgida deste Contrato que
a processo judicial
solucionar de forma amigável deverá ser submetida
ária de Brasilia/DF,
Judici
conforme a lei do Brasil. no foro da Circunscrição
que tenha ou venha a ler,
com expressa renúncia das Partes a qualquer outro

F5” mais privilegiado que se'La,

ação Socioambiental (PEA)
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