GOVERNO D0 DISTRITO FEDERAL

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

I — Termos de Contrato

CONTRATO N'-r 04/2017 — Semob/DF
Processo Nº 090-002090/2015 de 06/04/2015

DATA: 27/06/2017
SDP NEON/2015 de 18/03/2016

Fundamento Legal: Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR: GN 2350-7 do BID e
subsidiariamente. a Lei Federal nº 8.666. de 21/06/93 e alterações introduzidas pela Lei
Federal nª 8.883, de 08/06/1994 e demais legislações pertinentes à matéria no Brasil. em
especial o Decreto 'n“ 26.851/2006.
Objeto: Contratação de Consultoria para Elaboração e Execução de Ações de (“ªpaeitação
em Gestão de Transportes Públicos a profissionais servidores da Secretaria de Estado de
Mobilidade — Semob e das co-executoras do PTU/DF: DF'I'rans - 'l'ranspone Urbano do
Distrito Federal; DER/DF — Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal e
Novacap - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil.
Prizes:
De Conclusão dos Serviços: 150 (cento c cinquenta) dias. a partir da emissão da Ordem de
Serviço.
De Vigêneia do Contrato: 210 (duzemos e dez) dias, a partir da data de sua assinatura.
Valor do Contrato:

Em Moeda nacional:
Valor dos Serviços sem impostos: R$ 469.594.00 (quatrocentos e sessenta e nove mil
quinhentos e noventa e quatro reais);
Valor dos Impostos: R$ 91918.80 (noventa e três mil novecentos e dezoito reais e oitenta
centavos):
Valor Total em Reais: R$ 563,512.80 (quinhentos e sessenta e três mil quinhentos e doze

reais c oitenta centavos),
Dotação:

,,

A despesa correrá à conta das seguintes dotações orçamentárias:
l— Unidade Orçamentária: 26101

ll — Programa de Trabalho: 26122621631280001
Ill — Natureza de Despesa: 449035
IV — Fonte de recursos: 136
O empenho referente ao exercicio de 2017 é no montante de:
1) RS 298.661,78 (duzentos e noventa e oito mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta e
oito centavos). conforme Nota de Empenho nº 2017NE00208, em favor da empresa

Engimind Brasil Consultoria e Representação Ltda,. às lis. 1819. emitida em 13/06/2017.
sob o evento nº 400091. na modalidade 2. proveniente de recursos do Banco Interamericano
de Desenvolvimento , BID.
2) R$ 160.601,15 (cento e sessenta mil seiscentos e um reais e quinze centavos). conforme

Nota de Empenho nª 2017NE00209. em favor da empresa Instituto de Mobilidade e
Educação Plano Ltda.. às lis. 1824. emitida em 13/06/2017. sob o evento nº 400091. na

modalidade 2. proveniente de recursos do BID.
3) R$ 104.249,87 (cento e quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta c sete
centavos), conforme Nota de Empenho nº 2017NE00210. em favor da empresa COMAP
Consultoria. Marketing. Planejamento e Representação Ltda.. às fls. 1829. emitida em

13/06/2017, sob o evento nº 400091. na modalidade 2. proveniente de recursos do BID.
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O presente TERMO DE CONTRATO doravante denominado Contrato

celebrado em 27 de junho de 2017. entre. o Distrito Federal. de um lado. por intermédio da
Secretaria de Estado de Mobilidade — Semob/DF. inscrita no CNPJ nº 00,394.726/000l—56.
situada na Praça do Buriti. Zona Cívico Administrativa. Anexo do Palácio do Buriti. 15“
Andar. Brasilia/DF - CEP 70075-900. representada por Fábio Ney Damasceno. Secretário de
Estado. com delegação de competência prevista nas normas de execução orçamentária.
financeira e contábil do Distrito Federal doravante denominado de Contratante e. de outro. o
Consórcio ENGIMIND, IMEP, COMAP. CNPJ nº 28,029025/0001-37, formado pelas

seguintes empresas, cada uma das quais será responsável conjunta e solidariamente perante o
Contratante por todas as obrigações do Consultor neste Contrato. a saber: ENGEMIND
Brasil Consultores e Representação Ltda.. inscrita no CNPJ l4.392.553/000I-4l. com sede na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. nª 1545. cj. 72. HoriLonte Ofﬁces. Vila Nova
Conceição. São Paulo«SP. CEP: O4S43-0l ]. representada por Gonçalo Maria Cidade Moura
de Avillez. português. casado, empresário. titular RNE n‘I W047402—Z. CPI-7M1" nn
233.062.188-47. representante do Consórcio; IMEP - Instituto de Mobilidade e Educação
Plano Ltda. inscrita no CNPJ 02.718,89l/000I-4I, com sede a Rua Comendador Gabriel
Calfat nº 440. Sala 0I. Jardim Leonor. São Paulo-SP. CEP: 05621-000. representado por
Robeno Antonio Farah, brasileiro. viúvo. engenheiro. portador da cédula de identidade RG n“
3.410.343 SSP-SP. inscrito no CPF n“ 562075.578-91 e COMAP Consultoria. Marketing.
Planejamento e Representações Ltda.' inscrita no CNPJ 65.010415/0001-91. com sede a Av.
Vieira de Carvalho nº 40. Iº andar. República. São Paulo - SP. CEP: 01210-010. representada
por Claudia de Aguilar. brasileira, solteira. empresária. portadora da cédula de identidade RG

nº 21.4l5,915-2 SSP/SP. inscrita no CPF nº l25.506.798-S7. doravante denominado Empresa
Consultora.
CONSIDERANDO
(a) que o Contratante solicitou à Empresa Consultem 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 o Contratante recebeu linanciamento 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 elegiveis nos termos deste Contrato. ficando entendido que (i)
o Banco somente efetuará pagamentos a pedido do Contratante «: 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 outm pessoa terá direito a reclamar fundos do financiamento:
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&
PORTANTO. as Panes por este meio acordam () seguinte:
l

03 documentos anexos no presente Contrato' como a seguir relacionados. serão
considerados como parte integml do mesmo:
(a) Condições Gerais do Contrato;
(b) Condições Especiais do Contrato:
(c) os seguintes Apêndices:
Apêndice A: Descrição dos Serviços;
Apêndice B: Requisitos para a apresentação de relatórios:

Apêndice C:

Pessoal-chave e Subconsultores;

Apêndice D:

Apêndice F:
Apêndice G:

Discriminação do Preço do Contrato em Moeda estrangeira: Não
utilimdo:
Discriminação do Preço do Contrªto em Moeda nacional: Não
utilizado:
Serviços c Instalações proporcionados pelo Contratante: Não utilizado:
Formulário de Garantia bancária do adiantamento: Não utilizado:

Apêndice H:

Formulário "Certificado do Fornecedor“: Não utilizado.

Apêndice E:

2

Us direitos e obrigações mútuos du Contratante e da Empresa Consultora serão os
estipulados no Contrato. em panicuiar os seguintes:
a) a Empresa Consullora prestará os Serviços em conformidade com as disposições do
Contratoze
b) o Contratante efetuará os pagamentos à Empresa Consultora de acordo com as
disposições do Contrato.

EM TESTEMUNHO D0 QUE. as P
s celebram este Contrato em seus nomes respectivos
na data antes indicada.
,
Representando a Secretaria de Esta de Mobilidade do Distrito Federal» Semoh/i)lº:

/' "Fabio Ney Damasceno

Seeretirio de Estado

, kid/J

// ”/4,

GÃnçaio Maria Cid/ade Moura dec villey
Consórcio ENGIMIND IME OMAP

Tes emunha:

Te emunha:

CPF: (335790010)oo

CPF. Udoa‘ﬁamxl
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ll — Condições Gerais da Contrato
I Disposições gerais
1.1 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 aplicável" significa as leis e quaisquer outras disposições que
tenham força de lei na pais do Contratante ou no pais que se

especifique nas Condições Especiais do Contrato (CEC) e que
periodicamente possam ser aprovadas e eslar vigentes:
(b) "Banco" ou "BID" significa o Banco Interamericano de
Desenvolvimento. com sede em Washington. D.C.. ELLA. ou
qualquer fundn administrado pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento:

(c) "Consultor" nu “Empresa Consultora“ significa qualquer entidade
pública ou privada incluindo uma Parceria. Consórcio ou
Associação (PCA). que possa prestar ou preste os Serviços a0

Contratante nos termos do Contrato:
(d) “Contrato" significa o Contrato assinado pelas Partes e ludos os
documentos anexos que se enumeram na sua Cláusula ]. que são
estas Condições Gerais do Contrato (CGC). as Condições Especiais
do Cuntraln (CEC) e os Apêndices:
(e) “Preço do Contrato“ significa o preço a ser pago pela prestaçãu
dos Serviços. de acordo com a Cláusula 6:
(l) "Data de entrada em vigor" significa a data na qual 0 presente
Contrato entrar em vigor. conforme & Subcláusula 2,1 das CGC:
(g) "Moeda estrangeira“ significa qualquer moeda que não seja a
moeda corrente do pais do Contratªnte;
(h) “CGC“ significa estas Condições Gerais do Contrato;

(i) "Governo" significa () govcmo do país dn Contratante:
(j) “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

ludas eslas empresas;
(I) “Parte" significa o Contratante ou a Empresa Consultor-ul confomle
() caso» e “Panes" significa ambos:
(m) “Pessoal" significa os profissionais e pessoal de apoio contratados
pela Empresa Consultora ou por qualquer Empresa Subconsullora e

porte Urbano
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destinados à prestação dos Serviços ou de uma parte dos mesmos:
(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, () Consultor ou um Suhconsulmr.
1.2 Lei que rege o
Contrato

Este Contrato. seu significado e interpretação. e a relação que cria entre
as Panes serão regidos pela Lei aplicavel.

1.3 Idioma

Este Contrato e' assinado no idioma indicado nas CEC. pelo qual se
regerão obrigatoriamente todos os assuntos relacionados com 0 mesmo
ou com seu significado ou interpretação.

1.4 Notificações

l.4,l Qualquer notificação. solicitação ou aprovação que deva ou
possa ser enviada nos termos deste Contrato deverá se efetuada
por escrito. Considerar-se-á 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 (fl-'

l.4.2 Uma Parte pode mudar seu endereço para estas comunicações
infon'nando por escrito à outra Pane sobre esta mudança do
endereço indicado nas CEC.
Os Serviços serão prestados nos lugares indicados no Apêndice A:
1.5 Lugar onde
quando
não estiver indicado o lugar onde se deve cumprir uma tarefa
serão prestados
especifica. esta se cumprirá no lugar que o Contratante aprove. seja no
os Serviços
país do Contratante ou em outro lugar.

Integrante

Se e Consultor for uma Parceria. Consórcio ou Associação (PCA)
formada por várias empresas, os Integrantes autorizam a Empresa

encarregado

indicada nas CEC a exercer em seu nome todos os direitos c cumprir

l.6 Faculdades do
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todas as obrigações do Consultor frente ao Contratante nos temos
deste Contrato. inclusive. entre outros. receber instruções e pagamentos
do Contratante.
1.7 Representantes Os funcionários indicados nas CEC poderão adotar qualquer medida
autorizados
que o Contratante ou e 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.

l.8 Impostos e
encargos

O Consultor. 0 Subconsullor 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 Preço do Contrato.

L9 Práticas

Proibidas
1.9.1

() Banco requer que todos os Mutuários (incluindo Beneficiários dc

doações). Orgãos Executores e Organismos Contratantes. bem como todos
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, subcmpreiteiros. subconsultnrcs.
prestadores de serviços e concessionários (incluindo seus respectivos
tirncionários. 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 liuudulentas:
(iii) práticas coercitivas; (iv) práticas colusivas; e (v) práticas obstrutiva
O Banco estabeleceu mecanismos para denúncia de suspeitas de Práticas
Proibidas. Qualquer denúncia deverá ser apresentada ao Iiscritório de
Integridade Institucional (Ell) do Banco para que se realm: a devida
investigação. O Banco também estabeleceu procedimentos de sanção para
a resolução de casos. Além disso. o Banco celebrou acordos com outras
Instituições Financeiras Internacionais (lFls) 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 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 prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão. incluindo
urbano
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a tergiversação de fatos ou circunstâncias que deliberada ou
imprudentemente engane ou tente enganar uma pane para
obter beneﬁcio finªnceiro ou de outra natureza ou para evitar

uma obrigação:
(iii) uma prática coercitiva 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 pane;
(iv) uma prática coiusiva é um acordo entre duas ou mais partes

efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio.
incluindo influenciar inapropriadamenle as ações de outra

pane: e
(v)

uma prática obstrutiva consiste em:
(aa) destruir. falsiiicar. alterar ou ocultar deliberadamente

evidência significativa para a investigação ou prestar

declarações falsas aos investigadores com o tim de
obstruir materialmente uma investiEação do Grupo do
Banco sobre alegações de uma prática corrupta.
fraudulenta.

coercitiva

ou

eolusiva:

e/ou

ameaçar.

assediar ou intimidar qualquer parte para evitar a
divulgação de seu conhecimento de assuntos que são
imponentes para a investigação ou a continuação da
investigação: ou
(bb) lodo ato que vise impedir materialmenle o exercício de

inspeção e dos direitos contratuais do Banco referidos no
parágrafo 1,9.l (f) a seguir.
(b) Se se determinar que. em conformidade com os procedimentos de
sanção do Banco. qualquer empresa, entidade ou indivíduo atuando
como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo
Banco. incluindo. entre outros. requerentes. licitantes. i'omecedores
de bens. empreiteiros. consultores. pessoal. subcmpreitoiros.
subconsullores. prestadores de serviços. concessionários. Mutuários
(incluindo ºs Beneficiários de doações)» Órgãos Executores ou

Organismos Contratantes (inclusive seus respectivos iuneionários.
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:
(i)não financiar nenhuma proposta de adjudicação de contrato para
a aquisição de bens ou a contratação de obras ou serviços

financiados pelo Banco;

(ii)

suspender os desembolsos da operação se for deten'ninado.

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte urbano
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em qualquer etapa. que um empregado. agência ou
representante do Mutuário. do Órgão Executor ou do
Organismo Contratante cometeu uma Prática 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
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 período que o Banco considere razoável:
(iv)

emitir a empresa. entidade ou individuo uma carta formal

(v)

censurando sua conduta;
declarar um que uma empresa. entidade ou indivíduo cinelegivel. permanentemente ou por um periodo

determinado.

para:

(i)

adjudicação de

contratos

ou

participação em atividades financiadas pelo Banco: e (iii
designação como subempreiteiro.
subconsulior ou
tbmeeedor 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

competentes.

encarregadas de fazer cumprir as leis: e/ou
(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas as circunstâncias
do caso. inclusive multas que representem para o Banco um
reembolso dos custos referentes as investigações e processo;
essas sanções podem ser impostas adicionalmente nu em
substituição às sanções acima referidas.
(c) 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 individuo atuando
como licitante ou panicipando de uma atividade financiada pelo
Banco. incluindo. entre outros. requerentes. licitantes. empreiteiros. ,
empresas de consultoria e consultores individuais. pessoal. '\\
subempreiteiros. subeonsultores. fomecedores de bens ou
Unldade Especial de Gerenciamento do Progrªma de Transporte Urbano
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prestadores de serviços. concessionários. Mutuários (incluindo os

Beneficiários de doações). Orgãos 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 lins

do disposto neste parágrafo. 0 temio "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 linaneeira internacional aplicável à resolução de
denúncias de Práticas Proibidas.

(D () Banco exige que os consultores. seus requerentes. licitantes.
empreiteiros.
representantes.
pessoal.
subempreitciros.
subconsultores. fornecedores de bens. ou prestadores de serviços e
concessionários permitam que o Banco revise quaisquer contas.
registros e outros documentos relativos à apresenlação 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 a: (i) manter todos os documentos e registros
referentes às ati adcs financiadas pelo Banco por um periodo de
7 (sete) anos apos 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.
subconsuhores.
concessionários
fornecedores de bens. prestadores de serviços e
estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com
a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer
investigador. representante. auditor ou consultor devidamente
Caso o consultor. seu representante. pessoal.
designado.
subempreiteiro. subconsultor, fornecedor de bens. prestador de
serviços e concessionário se negue a cooperar ou descumpra o
exigido pelo Banco. ou de qualquer outra forma crie obstáculos à
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte urbano
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investigação por parte do Banco. o Banco. a seu crit o. poderá
tomar medidas apropriadas contra o consultor. seu representante.
pessual. subempreiteiro. subconsultnr. fornecedºr de bens.

prestªdor de serviços ou concessionário.
1.9.2

Quando um Mutuário selecionar uma Agência Especializada para
fomecer 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 Especializada. todas as disposições da Subcla'usula
l.9.l relativas às sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas
integralmente ªos requerentes. licitantes. empreiteiros. empresas de
consultoria e consultores individuais. pessual. subempreiteiros.

subconsultores, fomecedures 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 lenha assinado contratos com essa Agência
Especialimda para fornecer bens ou prestar serviços correlatos em
conformidªde com as atividades financiadas pelo Banco. () Banco se
reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais

como a suspensão ou a rescisão. As agências especialimdas deverão
consultar a lista de empresas ou individuos declarados temporária ou
permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência

especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma
empresa ou um individuo declarado temporária ou pennanentemenle
inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos c
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 ac cometimento das mesmas que constam
neste documento. e se obrigam a observar as normas peninentes:
(b) não ineorreram em nenhuma das Práticas Proibidas descritas
neste documento;

(e) não adulteramm nem ocullaram nenhum l'ato substancial durante
os processos de seleção. aquisição. negociação ou execução do
Contrato:
(d) ncm

eles

nem

os

seus

agentes.

pessual.

subemprciteiros.

subconsultores ou quaisquer de seus diretores. funcionários
acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco
outra instituição Financeira lntemaciunal (iFl) e su" ilus
disposições dos acordos celebrados pelo Banco relauvus

ou
ou
às
ao

reconhecimento mutuo de sanções %) adjudicação de contratos

financiados pelo Banco. nem foram declarados culpadºs de
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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 (IFI) e sujeita

às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao
reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos
financiados pelo Banco ou tenha sido declarada culpado 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
Bancoze
(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.| (b),
LIOElegibiIidade

Os Consultores e seus Subconsultores deverão ser originários de paises
membros do Banco. Considemr-se-a' que um Consultor ou Subconsultor
tem a nacionalidade de um pais elegível se cumprir os seguintes requisitos:
(a) Um indivíduo será considerado nacional de um pais membro do

Banco. se satist'tzer um dos seguintes requisitos:
(i)

for cidadão de um pais membro; ou

(ii)

tiver estabelecido seu domicilio em um país membro

como

residente de boa fé e estiver legalmente autorizado pura
trabalhar nesse pais.
(b) Umn empresa será considerada acional de um pais membro do
Banco se satist'tzer os dois requisitos seguintes:
(i)

estiver legalmente constituída ou estabelecida confomte as
leis de um país 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 Subcnnsultores 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 extmidos. cultivados.
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano
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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 caracteristicas
básicas. função ou propósito de uso são substancialmente diferentes dos de
suas panes ou componentes. No caso de um bem que consiste de vários
componentes individuais que devem ser interconeetados (pelo fornecedor.
comprador ou um terceiro), parª que o bem possa operar, e sem importar a
complexidade da interconexão. o Banco considera que este bem e elegível

para seu financiamento se a montagem dos componentes individuais for
feita em um país membro. independentemente da origem dos
componentes. Quando o bem é uma eomhin' ão de vários bens

individuais normalmente empacotados e vendidos comercialmente como
uma só unidade. considera-se que o bem provém do pais onde foi

empacotado e embarcado com destino ao comprador. Para tins de
determinação de origem. os bens identificados como "fabricado na União

Europeia“ serão elegíveis sem necessidade de identificar o correspondente
pais específico da União Europeia. A origem dos materiais. partes ou
componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa produtora

montadora. distribuidora ou vendedora dos bens não determina a origem
dos mesmos.
O Consultor deverá lbmeecr o formulário denominado “Ccrtilicado do
Fornecedor" (Apêndice H ). contido nos Formulários do Contrato.
declarando que os bens e serviços conexos têm sua origem em um pais

membro do Banco. Este formulário devera ser entregue ao Contratante
como condição para que se realize o pagamento dos bens. ()

Contratante se reserva o direito de pedir à Empresa Consultora
informação adicional com o objetivo de verificar que os bens e serviços
conexos são originários de paises membros do Banco.
2 Início. cumprimento, modificação e rescisão do Contrnto
2.l Entrada em
vigor do
Contrato

Este Contrato entrará em vigor na data (“Data de entrada em vigor") da
notificação na qual o Contratante instrua & 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
prestnção dos

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

Serviços

2.3 Vencimento do A menos que seja rescindido antes. conforme disposto na Subcláusula 2.6
destas CGC, este Contrato será considerado vencido ao término do prazo
Contrato
especmcado nas CEC. contado a partir de sua Data de entrada em vigor.
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte urbano
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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 obsmnte. cada uma das Panes deverá dar a devida
consideração a qualquer modificação ou mudança proposta pela outra
Parte.

2.5 Força Maior
2.5.1 Delinição

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

2.5.2 Não violação

O inadimplemento por uma das Partes de alguma de suas obrigações

do Contrato

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 Pane 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 termos
e condições deste Contrato: e (ii) tenha informado à outra Parte tão

prontamente quanto possível acerca da ocorrência desse evento.

2.5.3 Prorrogação

do Prazo

O prazo dentro do qual uma Parte deva realirar uma atividade ou tarefa

nus termos deste Contrato será prorrogado por um periodo igual àquele
durante o qual esta Pane não tenha podido realiiar tal atividade como
consequência de um evento de Força Maior,

2.5.4

Durante o periodo dc incapacidade para prestar os Serviços como
Pagamentos 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,

O Contratante poderá dar por terminado este Contrato se ocorrer
2.6.1 Término
antecipado do qualquer dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (D desta
Subcláusula 2.6.1 das CGC. Nesta circunstância. o Contralante emiara
Contrato
uma notificação de término por escrito à Empresa Consultem com pelo
Pelo Contratante
menos 30 (trinta) dias de antecedência em relação à data de témiino. c
com 60 (sessenta) dias de antecedência no caso referido no parágratb
(e) desta Subcláusula:

(a) se a Empresa Consultem não sanar a situação de inadimplênca em
relação às obrigações contraídas nos termos deste Contrato. dentro
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dc 30 (trinta) dias depois de haver sido notificado ou dentro de

outro

prazo

maior que o

Contratante

possa

ter aceitado

posteriormente por escrito:

07) se a Empresa Consultora for declarada insolvente ou em estado
falimentar:

se () Contratante vier a concluir que a Empresa 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;

(el se o Contratante, a seu critério e por qualquer razão. decidir
rescindir este Contrato;

(0 se a Empresa Consultora não cumprir qualquer scntcnça delinitiva
adotada como resultado de um procedimento de arbitragem ou de
um processo judicial conformc seja o caso. de acordo com u

Cláusula 8 destas CGC .
A Empresa Consultora poderá rescindir cstc Contrato. mediante uma
notificação por escrito ao Contratante com não menos de 30 (trinta)
Término
dias de antecedência. se ocorrer um dos eventos especilicados nos
antecipado do
parágrafos (a) a (e) desta Subclausula 2.6.2 dus CGC:
Controlo
2.6.2

Pela Empresa
Consultora

(a) se o Contratante deixar de pagar um valor devido à Empresa
Consultem nos termos deste Contrato. não sendo tal valor objeto de
controvérsia conforme & 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:

(b) se a Empresa Consultora. como consequência de um evento de
Força Maior. não puder prestar uma parte imponante dos Serviços
durante um período não inferior a 60 (sessenta) dias:

(º) se o Contratante deixar de cumprir qualquer decisão final
resultante de um procedimento de arbitragem ou processo judicial.
conforme o caso. de acordo com a Cláusula 8 destas (”GC.
2.6.3 Pagamentos
no término
do Contrato

Ao término deste Contrato. conforme estipulado nas Subciáusuias 2.6.1
ou 2,62 destas CGC. o Contratante efetuará os seguintes pagamentos à
Empresa Consultem:

21)

pagamentos nos termos da Cláusula 6 destas CGC :: titulo de
Serviços prestados satisfatoriamcnte antes da data de entrada em
vigor do le'rmiuu; e
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salvo no caso de término conforme os parágrafos (a) a (e) e (n da
Subcláusula 2.6.] destas CGC. o reembolso de qualquer despesa
razoável inerente à rescisão rápida e ordenada do Contrato.
incluídas as despesas de viagem de regresso do Pessoal e de seus
familiares dependentes admissíveis.

b)

3 Obrigações da Empresa Consultora
3.l Generalidades
3.1.] Padrão de
desempenho

suas obrigações
A Empresa Consultora prestará os Serviços e cumprirá
ncia, eficiência e
nos termos do presente Contrato com a devida diligê
s geralmente
economia. de acordo com normas e práticas prolissionai
e empregará
ção
istra
admin
aceitas: observará práticas eficientes de
e métodos
iais
mater
tecnologia apropriada e equipamentos, maquinaria.
á em todos os assuntos
eficazes e seguros, A Empresa Consultora atuar
como assessor leal
relacionados com este Contrato ou com os Serviços

der os interesses
do Contratante. e sempre deverá proteger e defen
com
negociações
legítimos do Contratante em todas as suas
Subconsultores ou com Terceiros.

3.2 Conflitº de
interesses

rtância aos interesses do
Os Consultores devem outorgar máxima impo
ito de qualqucr serviço
Contratante. sem consideração alguma a respe
ou com
mente todo conflito com outros serviços
futuro, e evitar rigorosa

seus próprios interesses corporativos.
3.2.l Proibiçãº à
Empresa
Consultem

nos termos da Cláusula (» destas
A remuneração da Empresa Consultem
Contrato:

conexão com este
CGC constituirá o unico pagamento em
das CGC. :: limpresa
sujeito ao disposto na Subcláusula 3.2.2
proprio nenhuma comissão
Consultora não aceitará em beneficio
as
o
comercial. desconto ou pagament

similar em

relação com

. ou no cumprimento de suas
atividades estipuladas neste Contrato
ultora fará todo o possível para
obrigações; além disso. a Empresa Cons
Pessoal e agentes igualmente não
assegurar que os Subconsultores. seu
e tipo.
recebam pagamentos adicionais dest
deste Contrato
ultora concorda que. durante a vigência
Cons
a
res
Emp
A
Prºi
ieio
à
3.2.2
suas associadas. bem como seus
e depois de seu término. tanto ela e
Empresa
para fornecer
e seus afiliados. serão desqualificados
Cºnsultºra e Subconsultores
de Serviços de
s ou prestar serviços (com exceção
obra
r
trui
cons
,
bens
liliais
suas
às
Empresa
tes dos serviços prestados pela
ltan
resu
ria)
ulto
cons
de participar
ão do projeto ou diretamente
Consultora para a preparação ou execuç
em certas
relacionado aos mesmos.
atividades
descºntºs,
ete.

e Urbano
ento do Programa de Transport
unidade Especial de Gerenciam
075-900
70.
:
CEP
-DF
1510, Brasília
cio do Buriti, 15° Andar — Sala
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3.2.3 Proibição de
desenvolver
atividades
conﬂitivas

A Empresa Consultora não poderá participar. e deverá fazer com que
seu Pessoal. assim como seus Subconsultores e respectito Pessoal. não
participem. direta ou indiretamente. em qualquer negócio ou atividade

profissional que entre em conllito com as atividades atribuídas a eles

?“
u

neste Contrato.
Conﬁdentialidade

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

3.4 Seguros que a
Empresa
Consultora
deverá

contrata r

A Empresa Consultem: (i) contratam e manterá. assim como fará com que
todos os Subconsultores contmtem 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 C EC:
e (ii) a pedido do Conn-«lame. apresentará comprovantes de que estes
seguros foram contratados e são mantidos e que os prêmios vigentes foram

pagos.

':"
º

I“
un

A Empresa Consultora deverá obter por escrito aprovação prévia do
Contratante
para tomar quaisquer das seguintes ações:
Empresa
Consultora que (a) assinatura de um subcunlrato para a execução de qualquer pane
requerem a
dos Serviços;
aprovação
(b) nomeação de membros do Pessoa| cujos nomes não tenham sido
prévia do
incluidos no Apêndice (': e
Contratante
(e) qualquer outra ação que possa estar estipulada nas ClíC.
A Empresa Consultora apresentará ao Contratante os relatórios e
Obrigação de
documentos que se especificam no Apêndice B. na forma. quantidade e
& presenta r
prazos estabelecidos nesse Apêndice. Os relatórios linais deverão ser
relatorios
apresentados em mídia digital. além das cópias impressas indicadas no
Apêndice.
Todos os planos. desenhos. especificações. projetos. relatórios. outros
3.7 Propriedade
documentos e programas de computação preparados pela lªmprcsa
dos
Consullura para o Contratante nos ten-nos deste Contrato passarão a ser
documentos
de propriedade do Contratante, e a Empresa Consultora entregará ao
preparados
Ações da

estes

documentos

juntamente

com

um

inventário

pela Empresa

Contratante

Consultora

pormenorimdo. no mais tardar na data do vencimento do Contrato. A
Empresa Consultora poderá conservar uma cópia destes documentos e
dos programas de computação. Qualquer restrição acerca do futuro uso

x:
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stros precisos ::
ultora: (i) manterá contas e regi
3.8 Contabilidade, A Empresa Cons
de acordo com princípios
emáticos a respeito dos Serviços.

sist
em tal forma e pormenor que
contábeis aceitos intemacionalmente.
unidade de tempo e

lnspeçãoe
Auditorin

as por
identifique claramente todas as mudanç
permitirá que o Contratante.
(ii)
e
;
mos
custos. e o fundamento dos mes
e/ou o Banco periodicamente os
ou seu representante designado
isão deste

depois do vencimento ou resc
inspecione. até 5 (cinco) anos
submeta ao exame de auditores

Contrato. obtenha cópias e os

o
pelo Banco se assim exigir
nomeados pelo Contratante ou

o caso.
Contratante ou o Banco. conforme
tem e Subconsulrores
4 Pessoal dl Empresa Consul
Pessoal e Subeonsultorcs
sultem contrªtará e designªrá
Con
a
res
Emp
A
do
ção
'os para prestar os
4.1 Descri
petência e experiência neees'
com
de
el
niv
o
m
co
icações
Pessoal
ve as cargos: funçoes e qualif
Serviços. 0 Apêndice C descre
a.
soal-chave da Empresa Consultor
minimas individuais de todo o Pes
()
os.
viç
Ser
os
do durante o qual prestarão
assim como o tempo estima
es
sultor
o o Pessoal-chave e os Subcon
Contratante aprova por este mei
no Apêndice C .
enumerados por cargo e nome
4.2 Remoção elou

substituição
do Pessoal

não se et'etuarãu
te acordar o contrário.
(a) Salvo se o Contratan
Se. por qualquer
posição do Pessoa|-chave.

mudanças na com
como
da Empresa Consultora,
motivo fora do controle
. for
ros
out
apacidade medica. entre
aposentadoria. morte. inc
Empresa
egrante do Pessoal-chave. a
necessário substituir um int
s iguais
outra pessoa com qualiíieaçõe
Consultora o substituirá por

tuída.

ou superiores às da pessoa substi

soal
qualquer integrante do Pes
que
rir
cob
des
(i)
e:
tnt
atz
(b) Se o Contr
o de haver
inaceitável ou foi acusad
cometeu um ato grave
oáveis para
. ou (ii) tiver motivos raz
oso
min
cri
ato
um
do
ti
me
co
egrante do
sempenho de qualquer int
de
o
m
co
ito
sfe
ati
ins
estar
escrito do
sultora. a pedido por
Pessoal. a Empresa Con
erá substitui-lo
os motivos para isso, dev
do
san
res
exp
me
ata
ntr
Co
ia sejam
qualilieações e experiênc
as
cuj
soa
pes
ra
out
por
te.
aceitáveis para o Contratan
nais ou
erá reclamar custos adicio
pod
o
nã
a
tor
sul
Con
a
es
(e) A Empr
ção de quadros
a remoção e/ou substitui
incidentais originados pel
do Pessoal.

W “ªb“
ansporte Urbano
do Programa de Tr
o
nt
me
ia
nc
re
Ge
70.075-900
, Brasilia-DF — CEP:
Unidade Especial de
Andar - Sala 1510
v.br
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5 Obrigações do Contratante
5.1 Assistência e
isenções

5.2 Modificação
da Lei
aplicável
pertinente aos
impostos e
encargos

5.3 Serviços e
instalações

que o Governo
O Contratante fará todo o possivel a ﬁm de assegurar
especiticadas
ões
isenç
conceda à Empresa Consultora a assistência e
nas CEC.
mudança na Lei
Se. após a data deste Contrato. houver qualquer
resultarem no
que
gos
aplicável em relação aos impostos e encar
a Empresa Consultora
aumento ou redução dos gastos em que incurra
o e as Despesas
na prestação dos Serviços. a remuneraçã

nos termos deste
reembolsáveis pagáveis à Empresa Consultora
do corresponda. por
Contrato serão aumentados ou diminuídos. segun
ajustes dos
correspondentes
acordo entre as Partes. e se efetuarão os
(a) ou 6.2 tb) destas C(lC.
montantes estipulados nos parágrafos 6.2
conforme o caso.

Empresa Consultora. livres de
0 Contratante colocará à disposição da
enumerados no Apêndice lª,
todo encargo. os serviços e instalações
tora
6 Pagamentos a Empresa Consul

6.l Pagamento
por Preço
Global

6.2 Preço do
Contrato
6.3 Paga mento
por Serviços
Adicionais

ora não deve exceder o Preço do
() pagamento total à Empresa Consull
inclui todos os gastos requeridos
Contrato. que é um preço global que
Apêndice A, Salvo o estipulado
para executar os Serviços descritos no
ser
do Contrato somente poderá
na Subclàusula 5.2. o Preço
belecidos na Subclausula (2. se
aumentado acima dos montantes esta
la
adicionais nos termos da Subcláusu
as partes acordarem pagamentos
2.4.
s) estrangeira ts) está estabelecido
(a) 0 preço pagável em Moedat

nas CEC.

.
nacional está estabelecido nas CEC
(h) O preço pagável em Moeda
preço por
ntam uma discriminação do
Os Apêndices D e E aprese
uneração pagável por

erminar a rem
Preço Global com o ﬁm de det
undo a Subeláusula 2,4.
serviços adicionais, acordados seg
a Consultora e de
ão efetuados na conta da Empres
ser
s
nto
ame
pag
Os
ido nas CEC. ()
6.4 Prazos e
rama de pagamentos estabelec
nog
cro
o
com
rdo
aco
resa
condições de
do contra a apresentação pela Emp
tua
efe
á
ser
nto
ame
pag
ro
mei
pri
mesma
pagamento
bancária do adiantamento. na
Consultora de uma garantia
ser
erà
trário nas CEC. e esta dev
quantia. salvo indicação em con
deverá ser
ido nas CEC. Esta garantia
válida pelo periodo estabelec
ma que
ra
no Apêndice G. ou em out for
apresentada na forma indicada
nto
ame
por escrito. Qualquer outro pag
o Contratante tenha aprovado
ões
tenham cumprido as condiç
será efetuado depois que se
nsporte urbano
mento do Program: de Tra
ia
nc
re
Ge
de
al
eci
Esp
e
CEP: 70.075-900
Unidad
— Sala 1510, Brasília-DF -

, 15° Andar
Anexo do Palácio do Buriti
— ueqp@semob.df.gov.br
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e a Empresa Consultora
enumeradas nas CEC para este pagamento.
cificando o montante
tenha apresentado ao Contratante as faturas espe
devido.

6.5 J u ros sobre
pagamentos
atrasados

mais de 15 (quinLe) dias
Se o Contratante atrasar os pagamentos
das CEC. deverá pagar
depois da data estªbelecida na Subcláusula 6.4
de atraso a taxa estabelecida
juros 51 Empresa Consultora por cada dia
nas CEC.

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

7.l Bou fé

8 Solução de controvérsias

8.1 Solução
nmigável

8.2 Solução de
controvérsias

us
ar ou resolver prontamente
As Partes acordam que evit
o do
cução lluida do Contrato e o êxit
controvérsias e crucial para a exe
o
uçã
sol
ivel para chegar a uma
trabalho. As panes farão o poss
de
ou
s que surjam deste Contrato
amigável de todas as controvérsia
sua interpretação.

relativa a questões surgidas nos
Toda controvérsia entre as Panes.
ido solucionar de forma

se tenha pod
termos deste Contrato. que não
por
dias seguintes ao recebimento
nta)
amigável dentro dos 30 (tri
o
uçã
sol
a
est
a
outra Parte referente
uma das Partes do pedido da
sua
a
par
da por qualquer das Partes
amigável. poderá ser apresenta

solução confomie disposto nas

CEC.

orte Urbano
Programa de Transp
do
o
nt
me
ia
nc
re
Ge
- CEP: 70.075-900
Unidªde Especial de
a 1510, Brasilia-DF
Sal
—
r
da
An
15º
,
Buriti
, uegp©semob.df.gov.br //‘
Anexo do Palácio do
Telefone: (61) 3322-5002
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&

lll —- Condições Especiais do Contrato
.

Subelãusulns
de referência

.
,
s das Condições Gerais do
sull
Clnu
dos
ntos
leme
comp
e
es
| rescu

Morlªl'

-

Contrato

l

1

dns CGC
1.1 (a)

ª
"Brasil“
A expressão "no pais do Governo" muda para
l
ativos:
O contrato será regido pelos seguintes norm
J
GN 2350-7 do BID e
Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR;
21 Alô/93 e alterações
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666. de
6/1994 e demais legislações
introduzidas pela Lei Federal n“ 8.883. de 08/0
cial o Decreto n“ 26.851/2006.
pertinentes à matéria no Brasil. em espe

1.3

O idioma e' o português do Brasil.

l.4

Os endereços são-.
intermédio da Secretaria de Estado de
Contratante: () Distrito Federal. por

DF
Mobilidade do Distrito Federal — Semob/
r. Sala lSUl.
Anexo do Palácio do Buriti. lSº Anda

C idade: Brasilia/DF
Estado: Distrito Federal
CEP: 70.075-900 - Pªís: Brasil

N
etário de Estado de Mobilidade do
Atenção: Fábio Ney Damasceno. Secr

1.6

Distrito Federal.
Urbano ~
o do Programa de Transporte
Unidade Especial de Gerenciament
UECrP/PTU/SEMOB
Tel.: 55 (61) 3322-5002
7
l
e-mail: ucgp'll scrnohdllum ,hr
ra:
ulto
Cons
r
Lide
Empresa
no CNPJ l
e Representªção Ltda.. inscrita
ENGEMIND Brªsil Consultores
Kubitschek. *
na Avenida Presidente Juscelino
sede
com
4l.
00153/0
92.5
l4.3
Paulo-SP.
ces. Vila Nova Conceição. São
nº l545. cj. 72. Horizonte Offi
CEP: 04543-0l l.
Moura de Avillez
N
Atenção: Gonçalo Maria Cidade
Tel.: 55 (l l ) 26.39.8202

e-mªil: “&&le
são:
l.7

Os representantes autorizados
No caso do Contratante:
do Distrito
io de Estado de Mobilidade
Fábio Ney Damasceno. Secretár
Federal.
Urbano ,,
o do Programa de Transporte
Unidªde Especial de Gerenciament
Uegp/PTU/Semob.
ultem:
No caso da Empresa Lider Cons
empresa
Avillez. representante legal da
de
Gonçalo Maria Cidade Moura
ões Ltda.

es e Re resen
ENGlMlND Brasil — Consultor

de Transporte Urbano
iamento do Programa
nc
re
Ga
de
al
eci
Esp
e
ia-DF . CEP: 70.075-900
Unldad
Andar — Sala 1510, Brasíl
15°
,
iti
Bur
do
o
áci
Pal
do
— uegp©semcb.d6.gov.br
Anexo
Telefone: (61) 33226002
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ficados
Os impostos, encargos. gravames e demais tributos. conforme especi
na lei aplicável, estão estimados no preço do Contrato.

L8

1/2012: "Havendo
Em atenção ªo comando do Decreto Distrital nº 34.03
a Ouvidoria de
irregularidades neste instrumento. entre em contato com
Combate à Corrupção. no telefone 0800—6449060“.
I;" proibido o uso de mão de obra infantil.
E vedado o Nepotismo.
bre aos menores de 18
E proibido o trabalho noturno. perigoso ou insalu
es de 16 (dezesseis) anos.
(dezoito) anos ou de qualquer trabalho a menor
rze) anos.
salvo na condição de aprendiz a panir dos l4 (quato
suspensas temporariamente dei
E vedada a participação de pessoas jurídicas

1.9

2]
2.2

de contratar. bem como i
participar em licitação e de qualquer forma impedidas
com a Administração Públical
as declaradas inidôneos para licitar e contratar
|
de todos os Entes da Federação.
J
O Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura.
a data de
10 (dez) dias após
O prazo para inicio dos Serviços será de até
outra data acordada por escrito
emissão da Ordem de Serviço (OS.), ou em

entre as Panes.

2.5.2

2.6.1

2.6.1 (e)

150 (cento e cinquenta) dias. a‘
O prazo de execução do Contrato será de
contar da emissão da Ordem de Serviço.
(duzentos e dez) dias. a contar da
O prazo vigência do contrato será de 210
assinatura do contrato.
nos termos legais ,
Esses prazos poderão ser prorrogados
isto na Solicitação de Propostas. nos
Pela inexecução total ou parcial do prev
descumprimento das obrigações
'l'ermos de Referência ou ainda pelo
de Mobilidade do Distrito Federal
contratuais. a Secretaria de Estado
de aplicar à Contratada as sanções
SEMOB/DF se reserva do direito
de
ticas de Seleção e Contratação
administrativas dispostas nas Poli
,
nto
vime
Interamericano de Desenvol
Consultores Financiados pelo Banco
nº 26.851/2006 e demais legislações
BID. na Lei nº 8.666/93, no Decreto
nto.
ção escrita. com prova de recebime
distritais vigentes. mediante notifica
ou
ação
situ
dias úteis regularize a sua
para que no prazo de 05 (cinco)

apresente a sua defe'sªlf
almente pela Secretaria de Estado de
0 Conn-ale poderá ser rescindido unilater
OB/DF. nos termos da Lei aplicável.
Mobilidade do Distrito Federal - SEM
co) dias úteis.

da decisão no prazo de 5 (cin
podendo a contratada recorrer
Mobilidade ,
rmédio da Secretaria de Estado de

0 Distrito Federal por inte
de
do Contrato. indcpcndentememe
SEMOB/DF promoverá a rescisão
l. quªndo a contratada:
interpelação judicial ou extrajudicia
obrigações contratuais;
(a) não cumprir qualquer uma de suªs
ou em pane; ou
(b) transferir os serviços. no rodo
rescisão. nos
(c)

hipoteses ensejadoras da
incidir em quaisquer das demais

i

termos da Lei aglicável.
nsporte Urbano
ento do Programs de Trª
iam
enc
Ger
de
al
eci
Esp
e
Unldad
A CEP: 70.075-900
ar - Sala 1510. Brasilia-DF
And
15°
ti,
Buri
do
o
áci
Pal
Anexo do
uegp©semob.df.gov br
Telefone: (61) 3322-5002 ,
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/"v

É Z //

GOVERNO D0 DISTRITO FEDERAL

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

Responsabilidades da Contratadaz
lhos
Nomear um consultor responsável pela coordenação dos traba

a)

por parte da Contratadª;
docentes.
Alocar a equipe de consultoria e de especialistas e
hos:
trabal
dos
zação
monitores e instrutores exigidos para reali
docentes e dos
c) Prover os materiais didáticos para uso dos
. bem como os
participantes. o material de escritório. certificados
curso.
equipamentos multimídia necessários à realização do
e estadia dos
to
camen
d) Prover as condições necessárias para deslo

b)

s em outras
participantes no caso de visitas técnicas programada

. alimentação e
cidades, incluindo passagens aéreas, hospedagem
transporte interno;
e insumos necessários ao
c) Obter junto a Contratante as infomações
equipes na realização
desenvolvimento dos trabalhos e envolver suas
urando um processo
e acompanhamento das atividades. asseg
participativo e sinergieo entre as partes;
encontros internos e externos
l) Solicitar () agendamento de reuniões e
ando datas e horários
ao de interesse parª o trabalho. apont
convenientes:
prestados e cumprir os prazos
g) Zelar pela qualidade dos serviços

l

l

prevrstos;
údos exigidos;
Apresentar os produtos na forma e nos conte
de conteúdos e formatos
Promover os ajustes e as complementações
quando solicitadas pela
dos produtos por ela apresentados
Contratante.
as informações a que tiver acesso
j) Manter coniidencialidade sobre
sobre os seus resultados. que
para a realização dos trabalhos e
e reproduzidos. total ou
somente poderão ser divulgados
da Contratante.
parcialmente. com a prévia aprovação
seguintes:
*Os riscos e as coberturas serão os
to dos
e civil contra terceiros a respei
lidad
nsabi
seguro de respo
(a)
al ou
Pesso
seu
e
Empresa Consultora
veículos motorizados utilizados pela
uma
com
no pais do Contratante.
pelos Subconsultores e seu Pessoal
h)
i)

3.4

(cem mil reais);
cobertura mínima de R$ l0000000
tura
contra terceiros. com uma cober
seguro de responsabilidade civil
(b)

mil reais);
mínima de R$ 10000000 (cem
gador e seguro de compensação
seguro de responsabilidade de empre
(c)
de
Empresa Consultora :: Subeonsullores.
contra acidentes do Pessoal da
os
como
assim
aplicável.

da lei
acordo com as disposições pertinentes
segurado de no minimo R$ 3000000
seguros de vida/acidentes. com capital
pessoa.

3.5 (CL
3.7

saúde por
(trinta mil reais) por pessoa e seguro
APLICA
As demais ações são: NAO SE
arquivo
cificações, projetos, relatorios,
espe
os,
enh
Todos os planos, des
outros documentos re arados

ma éticos.

as com uwcionais e

nsporte Urbano
ento do Programa de Tra
Unid ade Especial de Gerenciam
ia—DF - CEP: 70075-900
15° Andar — Sala 1510, Brasil

Anexo do Palácio do Buriti,

p©semob.df.gov,br
Telefone: (61) 3322-5002 — ueg
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rão a ser &: permanecerão
pelos Consultores na execução dos Serviços passa
s deverão. no mais tardar
sendo propriedade do Contratante. e os Consultore
gar todos estes documentos
no encerramento ou término deste Contrato. entre
dos referidos documentos.
ao Conuatame junto com o inventário detalhado
entos. mas não poderão
Os Consultores poderão reter uma cópia de tais docum
ato sem zi aprovação prévia.
usá—los para ﬁns não relacionados com este Contr
por escrito, do Contratante.
Responsabilidades da Contratante:
nciamento do contrato de
a) Designar os responsáveis pelo gere
das

e supervisão
prestação de serviços e pelo acompanhamento

atividades desenvolvidas pela Contratada:
b)

ssários para cumprimento
Prover as infomações c os insumos nece
de

e)

organismos públicos
Propiciar (: acesso da Contratada a pessoas e

efetivar os principios
integral dos serviços pela Contratada e
s para a prestação dos
trabalho participativo e sinérgica estabelecido
serviços;
to de trabalho;
demandados para cumprimento do obje

de Conclusão de Curso;
Assinar solidariamente os Certificados
ros para contribuir no planejamento e

d)

Designar técnicos de seus quad
a implementação do Curso:
ados pela contratada. indicar
Analisar os produtos e relatórios apresent
lementação e aprovei-los.
as necessidades de sua revisão e comp
s no contrato;
quando for o caso. nos prazos estabelecido

e)
t)

g)
h)

dos à contratada. conforme
Autorimr e efetuar os pagamentos devi
previsto no contrato.
técnicos designados de seus
Selecionar. mobilizar e liberar os

quadros para participar do curso.
Não se Aplica.
6.l

(ªº)

i

J

poderá exceder o Preço do Contrato
O pagamento total à Empresa Consultora
os calculados nos termos indicados
no valor correspondente aos reajustament
res dos pagamentos em Moeda

s nos valo
a seguir, que venham a ser efetuado
destas
na Subcláusula de referência 6.4
osto
nacional de acordo com o disp
CEC.
Não se Aplica.
inhentos e
nacional é de: R$ 56332.80 (qu
O montante máximo em Moeda
doze reais e oitenta centavos).
sessenta e três mil quinhentos e
Os números das contas são:

ional:
Para pagamentos em Moeda nac
es e Representação Ltda.
ENGIMIND Brasil — Consultor
BRB - 070

Agência nº 023

5

Conta Corrente nº 023.003,680-

no
ma de Transporte Urba
renciamento do Progra
0
-90
075
70.
:
CEP
Unidade Especial de Ge
DF
a 1510, BrasiliaSal
—
ar
And
15°
ti,
Buri
— uegp©semob.df.gov r
Anexo do Palácio do
Telefone: (61) 3322-5002
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r

_]

.
Instituto de Mobilidule c Educnçio Plano Lulu
BRB - 070
Agência nº 023
Coma corrente nº 023.003679-1

ejlmenlo e Representações
COMA? - Consultoria erketing, PI-n
Ltdu.
BRB - 070
Agência nº 023

Coma Corrente nº 023.003.676-7
mbolso/pagamentos se darão nos
A entrega dos produtos e o respectivo dese

termos da tabela a seguir,

l

Etapa 2 — Elaboração do Curso »

, , ,,

, _

25%
'

j

'

P 3 — Relatório Mensal 1

05 + 56 dias

30%

- P 4 — Relatório Mensal 2

os + so dias

desembolso

OS + 1 16 dias

20%

05+] 50 diﬂs

liº/o

o

.
LÁ

'

os ”1"“?

limpa.? — Execução do Curso
3

10%

OS * 8 dias

Etapa 1 - Plano de Trabalho

2 Plano Detalhado

Desembolso [

Pram

Produtos

Nº

P S — Relalório Mensal 3

Etªpa 4 4 Relatório Final.

Nª“ have”

o.
()S = Emissão da Ordem de Serviç
no item 9
da contratação está especificado
() pagamento dos serviços objelo
da nota
to
30 (trinta) dias após o recebimen
dos Termos dc Referência. em até
ﬁscal. devidamente atestada.
ularidade ﬁscal u
s mediante comprovação dc reg
‘
Os pagamentos serão realizado
93.
termos do art, 29 da Lei nº 8,666/
e trabalhista da contratada. nos

*
Reajustamemo:
em
ze) meses
láveis pelo período de 12 (do
Os preços são ﬁxos e irreajus
es os pregos1
mes
ra. Após os 12 (don)
revalidação da proposta financei
o Consércio.‘
tados, desde que solicitado pel
jus
rea
ser
o
erã
pod
is
tua
tra
con
ta financeira.
a da revalidação da propos
tomando-se por base a dat
Consumidor
ao
Índice Nacional de Preço
09/02/2017. pela variação do
Amplo - IPCA.
no
ma de Transporte Urbª
renciamento do Progra
0
-90
075
70.
:
CEP
unidade Especial de Ge
DF
— Sala 1510, Brasília—

15° Andar
ãê
— uegp©semob.df.gov.
Anexo do Palácio do Buriti,
Telefone: (61) 3322-5002
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No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

Riªl—lu]
[º

.onde:

R = Valor do reajuste procumdo
dam ﬁnal estabelecida para n
lu : indice inicial — correspondente ao mês da

entrega da proposta
rsário anual da proposta
l= indice ﬁnal — correspondente ao mês de anive
stados
V = valor contratual dos serviços a serem reaju

s expressos em real, uma
Somente estarão sujeitos a mjustamento os preço
as terão variação cambial
vez que os valores indicados em outras moed
automática.

r do 13“ mês após a data-limite
Eventual aplicação d0 reajuste se fará a parti
de preços. desde que solicitado
da apresentação da revalidação da proposta
a aplicação

al (calculado com
pelo Consórcio. sendo que o seu valor percentu
por l2 meses. e assim sucessivamente a
da fórmula acima) se manterá lixo
cada l2 meses.

al Eletrônica , NF—e. em conlbnnidade
É obrigatória a emissão de Nota Fisc
ro de ml 3.
com a Portaria nº 259, de 09 de dezemb
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Plano de Curso detalhadn (Produto 1] será :mrcgu: até u Isª din,
º) M&M
l ll (cento e deu) dms canudos | punir do ltrmim dn Eupn 2,05
Kelalorios Mensais de Acompanhamentº e AWE-ale Plrcinl de Resuludos

4pmdmos LA c 5) seda entregues a ada 30 (trims) dia,
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profissionªl sênior. escohndedcr nívell
*

superior. fem-9:0 em numha-il.,
arquilelura ou equivulcme,

»

w

‘Wﬁssi‘m senior/pk“ “uma“;
ível superior. formadoe-mpedagogit. —
*Qsmolugjaouguivllimg

,

,
I 1.1

s unos em tecnºlogiª educa-Unna! '
“P“rº'ªªªssionªl ª
“”W“"
"'“ , ,,;

Equip: de Imlrumm/Fuilindom a. Ann-dial“:

'c

r

' ‘

cm

s

e

7'
Expcnencm mmma dc 5 7arms
em

Conforme cometidos cspeciﬁcos a

P317![ico : ZPENYÍZÍZÍÍJSYZZZTZ;

. Xi ª _

serem dcﬁnidns no Pluna de Curso .
[mel.bomdo

v,

"

7 7 “'

ªm,:ã': d . 1 J
'

** ººº" “'

' Numm a. pml'mmnhis {mm-Gm. mim": neceuidldes explimm no Plum a: L mu x um.-num
de aprendizagem mbrltcidos Lin-indo pel- um hmm rel-nu . em tem de mmm.» taken .1
ud: mmm um em um ou mm ilms de cartum. conforme . sua rspzcmiidldr

11.3

Equipe de Apoio Técnica/Adminmnxiru
A Equipe de apolo lécnico-Idminimmivo devemser composla de. nu mlmmo'

‘

« o..-mmm J
_, , ,
Iru-uo- ur hen-u.
,.
' Técnico de .Nnel “id-o , Oper-ção a: Equip-memos Mulumndm, mm [eur_w
2
* nos msmnnrn/ílmliudwes/mmlmres .- nos pmícvpnmes. my»; a: cala-u den ,

, infnnmçõcs. mim de Mas. arpmuçio de mm: mame. gemª gumas

|
1

Apoio Admin'mlivn — lemma ms pmcimms. spew udmmm’tallm ..“;
inslmlmwfurlludolwmilms : ms punido-nus, dixmhmao : cºntrol: de
mam-1 emma e de escrílório. aigmm de documentos. repruylﬁu.
dentre
mm,
. pesignu yiﬁcn — críldo : pmmg de nulcrílis unem

pm Inn do;
J Instrutora : dosjmmplmes. de ml.-(Mos. romenos. humm:vimos
c um; pm,

,

W

Mª

'
u

/'
Ul/
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretavia de Estado de Mobilidade
Unloade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

ll.

Obviglnﬂn dl! Vines

m. Rnpnnuhilidxdﬂ a. (mum.
Nu pmodu d: \Egénud do Comum : dr, acºrdo com cmmyama
estabelecido. caberá a Camralada

a) Nomear um consultor responsável pela cmrdcnwlo dos lrabalhos por
pane da C nmmada:

h. \ iªn a “Mae .1: Consultoria e de espeta-listas : docenm. mummres :
*

ufc» _xigrdoª mm realizªção dos Imhalllos.

i » 1 "Hr! «».» materiais mdmcos para um dm ducenies e dos pªrticipantes, n

ummm dc L‘smxano umﬁcndm ”sum-dus em conjunlo mm a
)LMUB). bem como 05 equlpamenws nluhumdm neccssnnm u reuliluãiv
do curso.

a. Frm-zi .» condições necessarias pm desiocumenw : esmllu do:
pamupumcs no can d: visius tecnicas progmnudls em cums cid-des.
incluindo passagens ums. ﬂawed-gem. din-Ammo : mspon: imzmo:
ei Ublel Junio a Conn-mm ls informa:: e insumos necessárius BD

dgsenvolximzmu divs nub-mos : euvolxer sus equipes na reniuaciu e
.:wmpunhamenm d1: mummies. usegunndn um ymcessu panicipamu c

umuglco entre as pmes:
vx ioimm n ngendumenm d: maniacs : encomms inlemos : exames de
iniciem: para o trabalho. aponmndo duns : horarios convemgntes;

g) [ciar pci- quliidlde dos serviços presudos e cumprir os pulos previstos,
hl Aprcscnur os pmduius na fomu e nos cºnteúdos exigidºs:

|) Promover os ijustes : is complemenuoóes de conteúdos e fonnums dos
produtos por ela npnscmados quando soliciudns peln Contratante;
;] Mania- confidencialidad: subi! ns infomuções a que tiver acesso para n
ruiu/ncia dn» lrahnihn— : mim os seus mulladus, qu: )Omªnl: podermy

m dixuigaiim : repmduudus. mui ou pminlrnmle, cum & próvm
army-ção da ( nnunmmz.
l2.2.

Rnponsnhilidldu dl (unir-nu!:
Caberá & Camamu:
a) Designa os nxpannveix pelo gerem-memo do commo de prestigio de

serviços

:

pelo

nampmhlmema

:

supervisão

da

advidadcs

desenvolvia-s pel. Cenni-dn,

m From a: informagacs r.- as Insumos ncccxwirios pm cumprimemo imagrul

dos serviços peu Lonumdl e efetivar 05 pnmipms de “mum
pmicipniw c sinérgica subelccidas pm a munch dos services:
c) Propiciªr a nessa dn Comm-lda ! pessoas : organismos públicºs

demundldos pan: cumprimento do objeto de lnb-lho;
dl Assu-mr sandman-mm: os Ceniﬁudos de Cuncluxlo de Curso;

u Design:: técnicas de seus quldms pm contribuir no plmejammw : a
vmplemmlxçãn do rum.

Folha nª- ªªi
Proc—no Ilª: 090.0020m15
Manicuh: 2816584

Rubrica: «&
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

f) Analisar os produtos : almir-ias miados pel. contratada. indicar as

necessidade: de suª mmo z complmemzcxo : apmvá-Ios guandu for _.
uso. nos pms Mia's no mm;
3) AWecfm-awde—idmim Mfume pfeusln

no m.
h) Sekdu.mﬁliueﬁhatasmwdremqmdmsm
mic-"pu do curso.

13.

Conudmcou fin-is
As duvidns c divergências telinhas a tsw Tcmms de Rating

..4 scram ::wh nl.“

junto & Unidlde Especial de Gesuo M Projeto -L HRP — da Summa de r
Mobilidld: - SEVIOB. pela telefone (HDMI-3498 ou pcm cndcrcçn

n u:cn

mgpstdf‘ggmailmm .
A Secreuril de Estado d: Mobllidldc - SEMOB :Mncuru .] dupnsxçãn da

Commun os documenws leais que podem; subsidia o Plano dc lnbalho : ..
plnn=jamenm do cursoI Plim) Diretor de Tmnspone Urb-no : Mobilidade do DF lpmvldo pela Lei

nº 4.566001 l:
' thlórios Técnicos : Relilório Fin-1 do Pºm/"DY;
I Lei nª 4.01 112007, que dispõe sobre 0 Sislzrna dc T'nnsponc Pubhco

[alum/u do DF:
e Lei nº 4.3972009. que dispõe sobre o sislzm: ciclovia-Ao no DF:
I Regimentos : numas dos orgies c cumprem vmuuiau'm à Salem... .1:
M de Mabilidadc Urbana.

Emilia. US dc fevereiro dc :lªlb

Elabondc por:

” ih”
Dlily “ml,

ml Bu!»

Consultor: UE P/P'I'UADF

,'N
,
Aprovadº por

"'/_ , 4 , ,A
,

DEW “GERA SOARES

Suhsecmanu Ká Elu'ejamcnw dn Mobuhdade

4

u,
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de Transporte Urbano
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1510, Brasília—DF - CEP: 70.075-900
Anexo do Palácio do Buriti, 15° Andar — Sala
y.br
Telefone: (61) 3322-5002 — uegp©semob.df.gç
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4.2. B- PLANO DE TRABALHO

A seguir são apresentadas as fases que serán desenvolvidas no trabalho.
Fas l: Apresentação à SEMOB o plano do curso e das visitas técnicas. seus DbJCÚVOSÇ geral e
específicos. proposição da grade de módulos. conteúdos (descritos abaixa)» detalhados,
metodologias. técnicas de avaliação e acompanhamento. cronogramª (feriados locais. ajustes

nos calendários entre outras atividades) e relatórios conforme Produtos cspccitrcadus na
Solicitação de Proposta.
Fase 2: Ajustes ao Plano dc Trabalho com os cronogramas definidas para todas atividades.

Fam- 3: Formação das turmas de participantes. definição de perfis. eluburaçãu de quusliunárius.
avaliação e seleção com a participação do órgão contratante.

Fase 4: Definição sobre os aspectos operacionais e logísticos para execução das atividades
(sala. infraestrutura aos prºfessºres, equipamentos. café.) inclusitc dandu iniciu à preparação
das visitas técnicas (contatos com cidades sobre a visita).
Fue 5: Execução do Cursn

Fast- 6: Entrega de ceniﬁcados aus participantes com a presença de gestores dos órgãos
participantes com dinâmica de encerramentº de curso cnm os alunos,

Iªn.—i— 7: Elaboraçãn : cnviu de relatórios de Acompanhamento cunt'ormc detinidu na Fase l c
na Solicitaçãu de Proposta.

Fast- 8: Visitas Técnicas e Seminário

»

dc Proposta.
Fls: '): Elaboraçãu de relatório Final conforme especificado na Sulicitaçãu

A Figura a seguir ilustrª as Fases que serão desenvuh idas no projeto,
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ENGIMlNÓ

A seguir apresentamos uma sugestão dos conteúdos dos módulos que podem ser revisados na
elaboração do plano de trabalho. FASE [. em conjunto com o contrªtante.
MÓDULO l: 'I'RÃNSI'I'O, TRANSPORTES, «' [SO IN) 50H) 4 haras/aula
.

EMENTA:

Izsluhulcuu u ruluçíw dirclu (iu mm imcnmçím dah pcnuux c carp» nu uliIi/uçãn dos mçiw dc
lmnspurlçs c seu.» çl'ciws nu Ibrmuçàu du lrúusiw u no impanu lm meiu nmhícnlc ' n'nculm'i/u
us L‘iX‘ClriIL‘S pum u I'unuiuuumcnln harmónico do,» .sislcmua c .malixu an> inn—gx ,"cx du.» pnhlicun

pública»
.

OBJETIVOS

I-hrncccr m cum-eim. pl'CnÚSth .: lumiumçnlus para n plunqumcnln dm n'unspurlux. do

piuncjumcnlu do um du mlo. mm ;| imcgruçún dah puinic > urhunm dc mobilidade.
lmrnmnicumcmc in [mum .s ambientais.
.

('untcúdoprugramálicu

r

Relação do usv Jn sul-1. ll'ínhim. lmnsponcs.

r

lmpm'lixnciu dv plunqimnunlu inl

r

l‘lzmo du'clul' cmmv induuu' du den-num Imcnhv urhunu

r

lnHu-I'nciu da,» cdiﬁcugﬁcs .: u um du wlu nu» \ iuguns \n'mlmx,

[du da.» pnlnic.» |“)me ".| goiixu Am ainda,

ÁÉÃ

MÓDULO

.

2:

c <3’Cu-ur IN!

GESTÃO

DA

DEMANDA

E![3MI¢5

DO TRANSPORTE

MOTORIZADO

IhlllVllN AL - 20 horas/aula

Ementa:
Conhecer e aplicar a I ' “slug-:10. u ('mlign de Irz'nhim Hr; ilen'n - (' | H e «xx Resuluçne . Ihrxn

e xeloeidude dn mm ímenu udexeleulnmnusx
~ .
' ih '
de nhel de serx içu: commie du uperueâu do lrﬁmiln: cslucionmncnlm imcgrndm e análise de
polus geradores de trânsito: lrulumcnm das dem éncius geomél ' uns e erilerms pnrn adequação
\ íári «mechas de pro-_;runmçãu senull'úri _ . (ud-u de Mais eríuw» vw. rm“ _ u dc ., \lcmcs
nus corredores de transporte culelím.
.

Objetivos

límhasur us conccims. direlri/es e limdumemuções nu enmpreensàu du ilherçãu rlu lrumpm'le
púhlien nn x' 'Icmu \inriu. u inlegmçào lísicu de usmciunumcnlm cum u lrumpurle pilhlien e n
rmnspone nim mumri/udu. mil _ r us mus .s dos cangu-sxiunumenm.» de únihu» Lunn eum
prujcms que deem prefe
; it eirculuçãu de ônihm em eurredoxx. . . ixnx e um exellhixm
nu nu sua circulação e purudu nus \ius secundárias. prcscnnndu «eu espaço para embarque e
desembarque de passageira».
('unlcúlln prugmmálicn
('nneeilus. Ieyiskueãn: &' I I; e Rex-viu

>inullluçim. flu.“— : \ c‘nuhiudc. eluniíkuçim do

.Icnm \ iario. nix el de sen içn. pcsquihux h al ieas e lipm de pruxeln.
('nnlrule dn m'msilu: Overueãu. pulnims de &“hlucinllàllnulllo

I'nlus ger dere» de lrúnxlm , P(i'l .
] Iemenmx geumelrieu.» pum wrojelu \ iuri".

Prugrumuçãu semulbricu com roeu nu priori/alça" Ll“ ‘I'lunapuu le ('meuxn
Segurança e llulde/ no lra‘msnu e rmmpunes.

e,_/
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MODELO 3: MELHORIA I)O TRANSPORTE PÚBLICO A PARTIR DA
PRIORIDADE AO TRANSPORTE ("OLLIIVO V0 PLANEJAMENTO Ii NA .Sl A

I

Ementa:

Mmlcrni/ur n.» >i1~lcum> npçruçiunuis c &me dz! <lici * i.; .;m Hindu» J.; l'“ IIINPUTIC publico
dcp 'na.» cunlmlar us nixcis dc scruçn: embasar nu lçgixincãu c na.». pnlinu « puhllczi— us
cniicc>súcs du .wniços pum u lmnspnrlc puhlicv: zuplicuçfxu d.; cnnccilm: wnhcccr as
deli Enuinx um" (N dc [H.‘Nlulsih pum cnnlwciincniu da demanda rcprilnid.»: .ininçàu .ic muiiikls
de engenharia na priºrização dn lrlllh'pUl'IC mlclim pur liiixus c \‘iux cxuium m' a importância
do plunqiumcnlu upumcionul: sistema.— cliciunlc.» dc inl “' .lçiiu nmuui c dc c~luuonumcnlu~.
c

()hjclims

()l'crcccr cunhccimcnlu dns ciumentos lccnicns pum ;x melhoria dn lrunsporlc publico.
ulcndcndn u demanda cxislcnic um“ cliciênciu. cunlkwm : quzilidiidc,

___—_..—
o

('unlcúdoprogramático
agr—uv“:

uxi, mani. (rum, ("nim—.

'.__ ,-<____.

j /
V _, .

r

\r1mln.~ dc transport

'

l-crruincnins dc gcºlãu c ;mihuçán do x'islcmu.

r

[)iugnosliuu dm «ixlcmus: int ;xçim Inlcrmudul: unnlrnlu (k- Minimun—v. «vnrruçnu
.susicniux »
> »: aim-ar.. dc umnpcnxa 'n ..nn'nrm.

r

Kim, npc! in. liscxili/uçfxn. segurança Hume/. lcrminuis
izmimmmcnm c cuuccium. 'n.
«lc inlch fm. calculo dn ml.—cidade cnmcrciul.

r

I‘luncinmunm c Iiinmuimmnwnln du from: pn ";unnçàn dc Imhnx de ônibus: indices
npcrncinnuis: usual <- dimcnsinnumcnlu dc puma! npcmciunul u imei Ac «[1 içu.

r

Iªxigéncius menina,» pum inlcgruçãm modelos opcruciun;

«ac-nu r

'

|.um—.. r»
u
&

«li,

|

ncia cnn'c pnnlm dc

parada: an.-lise dc pcrdus no nincn'mo: pcsqunsu (1c \clocldudc c i'cmrdznncnin: parámetros

uperucinnzns: pnraimclrus çcnnúmicm c Iinzmccirnx.

'

Vins c I'uivu cwluxh ::>: adequações gcnniún'iç , \Iulhoriux npcmwnnznx de trâmiiu pura
rcduçãn dc percursu: prós c cunlru: dn cnnim liuxu; HR I.

r

lulu-__

'

Indicadores upcrucinnm udmmis'irulíws: ucnnónncn iinunucn'm análise .in nnui de
,( ,
cunl'urlu du .xisicmu c conlrnlc da mclhnriu du quniidndc dn sisicmu

jim modal.

c iuri

'1: terminais dc ini
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Ic' uçím. AspL-L'um leg—ab de contratação publim. Par cria.» publica primdu.
dircilu Lin “> riu.
[.iL'imçã

MODlILO J: TRASSI’OR “ª: NÃO “O I'ORIZADU - 8 haras aula

I

Ementa:

Mcludnlngiu pum uummcnlu du melhoria da caininlInhillanIc Llu pule—irc L'nqunnln {mum
Imldriu dos [Inihus c Ju L'ix'culug... >cgu1'za c L‘IIIIIKII'mwl Jus ;ZL. .L». . . .ciu Liml‘icmc LI U
lrIInspurlc nãn mumrimdu: sislcmus \ii'Irius dus [\cd 'slz'L‘s pu \L‘im calçadas C dus ciclistas:
scuuruuuçu prin)"idndL‘ nu mul‘ilidudc du lermpurIL' min Humm/Lulu.
.

()hjclivua

('nncciluur 2i mobilidade Llu pcdcslrc I: du cicli>lu nu meiu urhunu L'IIIII (nw nu ma wvurzuwu.
:Iprc 'nIuIIdn mcmdulngiu para II ciuhuruga‘m dc prvgrunms cspccuícux para Us um; im "mis

vulncrmcis do xix‘lunm IriIIIsiIII Irunsponc,
.

('nntcúdnprogramátwu

r

Mobilidade dns pL'dL'slrL'sl cnncnilus dc L'znninlmh Jade: «» “unspoilt LI p." _- II Em LiL‘
nmhilidudc: segurança L' circulaçãn du pedestre nas cnlçudm L' IIII< (I'm cx<i:l\ JL“ pede,—' 'cs
L'm nncl .: um pa 'surcl' ». L'onllilu cnlrc \L'iL'uiII L- pudcx‘lru nu IllL'iU Kin: InIL'riL'rL' uh»
IL‘AIN I: cnnl'onu: ('I'Idigu LII: lriInRilu Brasiicii’u~ (“TH L- u palm-Ire: C(‘X‘lL'CiUV\ do Hum.
dcnsidudc L‘ niwl dc >ch içu: prioriaw u d:! circuluçàu scguru L' L—nmlvníu L‘i do pudcslrc,

'

BiL'iL'lclu comu \‘isiL-IIILI LxllLrnuxim dL lucnnmçuu L-er um d: 14/leçumclcnsticah dus
diwrsus u.\u;Iriu.\ ciclul'uixw L' L‘iclmmx bIL'IL‘iL'lurius .- pumcwlm. mlegrnçãu LI .1 vs N
Licmui: >i~lcmus dc lrxmxpnrlc: \gundu 2i L' .| cidade »uxlcnlm cl
/'4
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MÓDULO 5: ('ARGA E DESCARGA
TRANSPORTE. 4hnras/aula
'

l'RBANA

ENGIMINIS“

NOS

CORREDORP

’1—

DF.

Ementa:

Conceituação _xnbn: u ºcmçàu dc \ iugcns de carga. >eu» punk—> dc origem. dcxlim c dos seus
hmm ue cur—'n c dcxcux'gu. m cl'çm» uia iu Slim ue lrunspurmx nc unr-l .1cmImlmcluxnu\ml‘m.
nu S
rança u no l'iwu rcgionul u c5~c~ intui». .1ch“ du impacto da c.“ gu u descm gn iumu am

cum-dores de u-unspnnc público.
-

()hjrtix u.—

('onhcccr melhor 11 demanda c reduzir (» impacta ncgalíw da circul m dus wiculus de carga
L‘ drscurgu jumo nus varredura.» de ónilwux' considerando as nec» . dudcs dc uhuslcuimumn du
cidade que \nrin cnnl'nrmc «» lipo da carga. :| r _ » c m Iipux dc \m'culm qm {El/um a
di, rihuiçãu das mercadorias u buns.
.

('onlcúdu programático

r

I’ulilicus do transport: urbano de puss: in» c u dc uurgd. :nwrnmdulidudc e
mullinmdalidadc: transport: c nmhilidudc urbana-: xmnsponu dc cur-5;: c uso do «do. '.ipns
“uªm-u- nu cidade.
de m *" c disxz'íbuíç;

'

Luo-.:». .‘wxmjm dc
lmcrwnçfm» du.— "mm.-> d..- ufnmiu. um“—.:..» & dmuuhuiçà. .* u
usmuiunzmlcnln v: v 'culzlçãu. legislaçãu para cur; : cum-sw du pew dm xclcuhu: rixuos

uu mein umhiunlc; dcl'miçõm de carga \uimln < ISO FUHUI Rudd Iran]: 5:1ch}

'\

- ma: <P cun-AF M

ENGIMINIS

MÓDULO (:: FERRAMENTAS DE (GESTÃO — th
Euu-nm:

'XPI'CN'CIHIU' I'crrdmcmzl.‘ :Iplican ch nus guxmw dr lrz'lmiln u tmnxpnrtcx. tttuhnmin ns mndclus
'slflh. plztttcjztmcntu estratégia): pcsqllistlh dc tt'ímsttu c
dc sintuluçãn. dc cuntrolv d
lmttspot'lca: uttmuntcuçítu cum 0 usnuriu.

Objetivos
()hlcr rusulludus puz—itix us cum u utili/ttçãn das ferramenta.» de gc—lím. nu qtulidudc UPC! c mnttlt
in nu cmccugﬁu dus >i>tcmu>,
cl'tciénciu c :13
.

Conteúdoprogramática

'

stàu de transportes uc pass-agent». uhtcnçàn dc dlldUS.
Modulos aplicados ;:
*dn<tslc|t1;t.ttttúli,sc dc rcsttltadm u dunmnsll'ncﬁn dc mws
carregamento. da rede. rndu
práticos.

x/
<

r

I'ipus dc pcxluisus’ pun: u ultthnmçàu nu rC\i~{|u dc um [ªluno l)trctur dc Ircttupm'tcs
Puhitcm

r

Planciztmcntncstrtttcgtcu

r

Prugrunm da quulidudc nos sistemas trítnsitn c ll'unspul‘lcx.

r
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43. c — ORGANIZAÇÃO E DOTAÇÃO DE PESSOAL
As empresas eonsmeiuda» possuem lar-__u L\eriL-11L'i.1 nu L1rL'L1 11L- llzuhpmiex L uíumiln e
iunlarum- 1: p;1r;1111LrL‘L'1:1 11 ineihm >.L'1'\ i\;11 LlL uluuni/uçãn e L'\L'1:111;{111 Lm.» 111111111111» wlieimdm

neki L'unlrulanie.
() consome sem enmpns'lv pur equipe ulluinenle Lillaililieule, »endn endu um das memhrns das
equipes p11 lideres individualmente d1: experiencias emnplemenmres que se inleLi 15111 uu
lnngn Llu undmnenm do 1111111111111. .\ equipe técnica derem experiene' ls na área que enriquece Jo
11 comendo Llu Cum». na medida em que .xuus exlwriencius >L 1111

nadas" 1111 nluneiumenm. nu

exeeueím dos enrws e 1111 alemnpnnhmnenlo dih' \iugcns léeme <. 11 in xi>1u que Lª justamente
11L111'11L'L11JL'1111111111; (“vcx mh
sm re'. Ax. que 11 aprendi/" '11 ;wJe '»euner Lle Comm mui» Unida.
A.» equipex 111: .11111111 e IngiNiL'u leram pessual hzlhill ;idn 1: 1'L'xp1111xz'11c1 . .1 1113.1111/111' ai
1
im'ruesiruiura adequada uu eursn e .um .1Iun11.~. eumideramdu umh— -.1 pune 1L- li\11£1\.11;1111: L111l11
e nos materiais didálieos pedagogicns. eninn ::> apresentamos L' u.» '.]PUN'IiIL“ que SL Z111
distribuida“ um 11|111111\_
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(('unrdenndnr (iemh enm .'1 contratante, mpre<enladn lznnhem por 1111111 ennlrupnrie que

uemupunhurú 1111111 11 de enmlxilnemn dos lrahulhus e 11i11d11r1‘1 “.| rewlxer 11> problemas que
pad 11 :11 11'
.111 iungn Lin proeexw de x1111 exeeuçfm.
N11 quadru u scguir Cxlãn relaxeinnudns os pmiis. innuis que es . £111 'L1I1»L~;11111~ nn trabalha e cuja
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Insumos: Durante a execução do curso — Etapa 3 — a contratada deverá fornecer
minimamente os seguintes insumos:

a) Equipamentos de multimidia adequados às ªtividªdes didáticas a serem
desenvolvidas. devidamente instalados na(s) sala(s) de aula:

b) Material didático de qualidade para cada um dos participantes. adequado aos
objetivos do curso e ao perfil dos participantes;

e) Lanche diário' em horário a ser definido quando da programação do Curso.
composto de suco. café com e sem açúcar. biscoitos salgados e doces ou similares.
para. pelo menos. 50 pessoas.

d) Água mineral. café com e sem açúcar. ªdoçante e copos descartáveis disponíveis do
inicio ao final das atividades programadas.
:) Passagens aéreas. 3 (três) diárias de hospedagem individual em hotel executivo.

alimentação e transporte para as visitas técnicas para até 2U (vinte) participantes. a
serem realizadas em cidades com até L200 km de distancia (via aérea) de Brasília.
Deverão ser consideradas as cidades de Goiânia (GO). Curitiba (PR). São Paulo
(SP) e Rio de Janeiro (RJ). com alternativa para Belo Horizonte (MG).

0 As visitas técnicas serão feitas por quatro grupos de cinco panicipantes. cada grupo

acompanhado por um monitor alocado pela Contratada. de acordo com cronograma
e critérios próprios a serem estabelecidos quando da programação do Curso.
forem
g) l’omccimemo de Certificado de Conclusão aos punicipantes que. para tanto.
da
considerados aptos mediante critérios próprios a serem estabelecidos quando

programação do Curso,
Lucul da Prestigio dos Serviços
Planejamento e
As atividades inerentes às Etapas l , Plano de Trabalho; 2 4
do Trabalho — deverão
Viabilização e 4 - Relatório Final. previstas no item 4 , Escopo

ada, Sempre que
ser realizadas no escritório da empresa de consultoria contrat
com a
s
l quando da realização de reuniões ou oficina de trabalho

necessário' em especia
ções da Semob ou da
participação da equipe da Contratante, serão utilimdas as instala
estes órgãos as providências
DF'l'rans. ou do DER/DF ou da NOVACAP, cabendo a

cabíveis e em datªs previamente agendadas.
o espaço fisico.
Para a Etapa 3 — Execução do Curso caberá à Contratada alocar
local acessível.
em
as.
o mobiliário e os equipamentos necessários às atividades didátic
programação do Curso. Os
adequado e compatível com critérios definidos quando da
mente pela Contratante.
espaços a serem utilizados serão vistoriados e aprovados previa
do que 8 (oito)
0 local de realimção do Curso não poderá distar mais
.
pantes
panici
dos
quilômetros das sedes dos órgãos públicos de origem
Programa de Transporte Urbano
Unidade Especial de Gerenciimento do
70.075-900

1510, Brasilia—DF — CEP:
Anexo do Palácio do Buriti, 15° Andar — Sala
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Apêndice 8 - Requisitos para . apresentação de relatórios
Relulórios:

Ao ﬁnal dos Irabalhos será elaborado um relatorio circunstanciado e detalhado
da execução do Curso. incluindo a descrição das atividades e a discriminação dos
panicipanles envolvidos em cada uma delªs. a especificação dos métodos e Iécnicas
utilizados, a demonstração. em quantidade e quªlidade. dos resultados auferidos c a
indicação de sugestões e recomendªções pam conlinuidade do processo de capacitação,
Serão anexados ao Relatório Final cópias das apostilas e outros materiais instrucionais
ulilimdos.

Apêndice C — Pessoa|-chave e Subconsullores

.

Coordenação Geral

Roberto Antonio Farah - [MEP
.

Coordenldor Técnico e Professor
Pedro Kassab - COMAP
Washington Luis Reis - COMAP

'

Coordenadoru Psicopedagógica e Professora
Maria da Penha Pereira Nohrc - [MEP

.

Professores
Vanderlei Coffani - IMEP
Maria Ermelina Brosch Malalesla - lMEP
Rubem Penleadn de Melo — [MEP
Renato Correa - IMEP

Carlos Albeno Panella — [MEP
Andréia Guerra - IMEP

Andre Remédio - ENGIMIND
Carla Oliveira - ENGIMIND
Celso Comm Di Celio , COMAF

rama de Transporte urbano
Unidade Especial ce Gerenciamento do Prog
Brasilia-DF A CEP: 70075-900
Anexo do Palácio do Buriti, 15° Andar — Sala 151D.
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Apêndice D - Discriminação do Preço do Contrato em Moeda estrangeira
Não utilizado
1

Preços mensais do Pessoal estrangeiro (Pessoal—chave e demais quadros);

2

Despesas reembolsáveis.

|Nota: Este apêndice será utilizado exclusivamente para determinar a remuneração de
serviços adicionais.]

Apêndice E — Discriminação do Preço do Contrato em Moeda nacional
Não utilizado
]

Preços mensais do Pessoal (Pessoal-chave e outros).

2

Despesas reembolsáveis. Não se aplica.

ação de
INota: Este apêndice será utilizado exclusivamente para determinar a remuner
serviços adicionais]

Apêndice F — Serviços e Instalações proporcionados pela Contratante
Não utilizado

pruporciunar
[Nota: Detalhar aqui os serviços e instalações que o Contratante devera
ao Consultor]

Apêndice G — Formulario de Garantia bancária do adiantamento
Não utilizado
das CEC.]
[Nota: Vide Subcláusula 6.4 das CGC e Subcláusula de referência 6.4

rama de Transporte Urbano
Unidade Especial de Gerenciamento do Prog
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Garantia hlncáril do :dinntnmento — NÃO SE APLICA
_[inserir nome do banco e endereço da agência que emite a garantia]?
Beneficiá

: _[insen'r nome e endereço do Contratante]?

Dota: 7[inserir data]—

GARANTIA POR PAGAMENTO ADIANTADO Nº: _[inserirjw
Fomos infonnados que Ílinserir nome da Empresa Consultora]? (doravante
denominada “'Consultor") celebrou o Contrato Nº *Unserir número de referência do
Contrato]? de __[inscrir data]? com os senhores. para a prestação de Ílinserir breve
descrição dos Servicos]_ (doravante denominªdo "Contrato“).
Além disso. entendemos que. de acordo com as condições do Contrato. será efetuado um
pagamento adiantado na quantia de _[inserir valor em cifras c por extenso]? contra uma

garantia do adiantamento.
A pedido do Consultor. 0 _[inxerir o nome do Banco]_ por meio da presente garantiu
se obriga irrevogavelmente a lhes pagar uma soma ou somas. que não excedam a soma
total de' _[inserir valor em cifras e por extenso]_ contra seu primeiro pedido por
escrito. acompanhado de uma declªração escrita. manifestando que os Consultores estão
violando suas obrigações nos termos do Contrato porque utilimram o pagamento
adiantado para outros lins que não os estipulados para a prestação dos Serviços objeto
do Contrato.
Para fazer qualquer reclamação e pagamento nos termos dessa garantia. e' uma condição

que o pagamento adiantado acima referido tenha sido recebido pelos Consultores em
o do
sua conta número _[inserir número dª conta]__ no flinserir nome e endereç
Banco] .
to
0 valor máximo desta garantia será reduzido progressivamente pelo valor do pagamen
tos
pagamen
de
cópias
nas
indicado
e
adiantado devolvido pelos Consultores confon-n
assim
mensais ceniiicados que deverão nos apresentar. Esta garantia cxpimrá. o mais tardar.
rum
que recebemos cenificação do pagamento mensal indicando que os Consultores rcslitui
primeiro.
integralmente a quantia do adiantamento. ou emª _[inserir data]_. o que ocorrer

expressa na(s) moedats) do
' 0 Fiador deverá inserir uma quantia que represente o pagamento adiantado

convurtibilidadc
pagamento antecipado. conforme estipulado no Contrato, ou em uma moeda de livre
te.
aceitável ao Contratan
para o término do Contrato, u
: inserir a data de expimção prevista, Se houve uma prorrogação do pulo

solicitação deverá ser por
Conlralanle terá que solicitar ao Fiador uma prorrogação desta garantia, Essa
garantia. o Contratante
esta
preparar
Ao
garantia.
na
de expimção esmbelecida

escrito e ªnterior à data
. "0 Fiador concorda com
pode agregar o seguinte texto ao formulário no final do penúltimo parágrafo
meses] [um ano]. cm respnsm a
uma só prorrogação desta garantia por um prazo não superior a [seis

ao Fiador antes que
uma solicitação dc prorrogação por escrito do Conti-arame, que será apresemada

,

expire a garantia."

‘\.

'
>
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Consequentemente. devemos receber neste escritório qualquer reclamaçãº de pagamento
nos termos dessa garantia até essa data.

Esta gamntia está sujeita às Uniform Rules for Demand Guarantees. Publicação Nº 458 da
ICC.
7[apôr assinalura(s)]_
_[inserir nome e cargo de quem assina]_

Apêndice H — Formulário “Cenil'lcado do Fornecedor" NÃO SE APLICA
CERTIFICADO D0 FORNECEDOR
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Seção 7 — Plises Elegiveis
l List: dos Pains Membros
(2) Países Mutuários:

Argentina. Bahamas. Barbados. Belize. Bolivia. Bmsil. Chile. Colômbia, Costa
Rica. F.! Salvador. Equador. Guatemala. Guiana. Haiti. Honduras. Jamaica.
México, Nicarágua. Panamá. Parªguai. Peru. República Dominicana. Suriname.

Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.
(b) Paises Nin Mutuários:

anha,
Alemanha. Áustria, Bélgica. Canadá. Croácia. Dinamarca. Eslovênia.
Estados Unidos, Finlândia. França. Israel. Itália, Japão. Noruega. Países Baixos.
Portugal. Reino Unido. República da Coreia (Coreia do Sui). República Popular
da China. Suécia e Suíça.

Z Critérios para determinaçãº da naeionalídnde e origem de bens e serviços

(a) Nacionalidnde
(aJ) Um indivíduo é considerado como tendº a nacionalidade de um pais

membro do Banco se ele ou ela satisfaz um do seguintes requisitos:

(i) e' cidadão de um país membro do Banco:
(ii) tiver estabelecido seu domicílio em um pais membro do Banco como

residente de boa fé e estiver legalmente autorizado a trabalhar no
referido país tem outra qualidade que não a de funcionário
internacional).

Unidade Especial de Gerenciamento do Program: de Transporte Urbano

Anexo do Palácio do Buriti, 15" Andar — Sala 1510, Brasília—DF - CEP: 70.075-900
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(82) Uma empresa é considerada como tendo a nacionalidade de um pais
membro do Banco se ela satislizer a ambos os seguintes requisitos:
(1) está legalmente constituída ou incorporada em conformidade com as
leis de um país membro do Bªnco; e
(ii) mªis de 50% (cinquenta por cento) de seu capital social é de
propriedade de uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas de paises
membros do Banco,

Todos os membros de uma PCA e todos os Subconsultores devem atender aos
critérios de nacionalidade acima estabelecidos.
(b) Origem dos bens

Os bens são originários de um pais membro do Banco se eles foram extraídos.
cultivados. colhidos ou produzidos em um pais membro do Banco. Um bem é
produzido quando. mediante manufatura, processamento ou montagem. resulta
.
um artigo comercialmente reconhecido. cujas caracteristicas b

funcionamento ou propósito de uso são substancialmente diferentes dos de suas
partes ou componentes,
No caso de um bem que seja constituido por diversos componentes individuais
que precisem ser interconectados (seja pelo fornecedor. pelo comprador ou por
terceiros) para que o bem possa funcionar. e sem importar a complexidade da
interconexão. o Banco considera que esse bem e' elegível para o seu
financiamento se a montagem dos componentes foi efetuada em um pais
membro do Banco. independentemente da origem dos componentes. Quando o

bem e' constituído por uma combinação de vários bens individuais que são
normalmente embalados e vendidos comercialmente como unidades singulares.
considera—se que o referido bem tem origem no pais onde o conjunto de bens
individuais foi embalado e despachado pam () comprador.
Para fins de determinação de sua origem. bens identificados como "produzido na
União Europeia" serão considemdos elegíveis sem necessidade de identiticação

do correspondente pais específico da União Europeia.
A origem dos materiais. partes ou componentes dos bens ou a nacionalidade da
empresa produtora. montadora, distribuidora ou vendedora dos bens não
determina a origem desses bens.
(e) Origem das serviços

O pais de origem dos serviços e' o mesmo do indivíduo ou da empresa que presta
os serviços. conforme os critérios de nacionalidade acima estabelecidos. Este
critério e' aplicado aos serviços conexos ao fornecimento de bens (tais como
transporte. seguro. carregamento. montagem. etc.). aos serviços de construção e
aos serviços de consultoril a.
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