GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Q
I — TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 03/2017

DATA: 26/06/2017

Processo Nº 0090—001668/2015

SDP Nº 002/2015 de 09/06/2016

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 nº 26.851/2006.

4,

Objeto: Contratação de consultoria especializada para elaboração de DiretrizesI
para 0 Plano de Mobilidade de Pedestres do Distrito Federal.
Prazoa:
De Conclusão dos Serviços: 120 (cento e vinte) dias, a partir da emissão da

Ordem de Serviço.
De Vigência do Contrato: 240 (duzentos e quarenta) dias. a partir da data de sua
assinatura,
Valor do Contrato ern moeda nacional:
Valor dos Serviços: R$ 566.533,17 (quinhentos e sessenta e seis mil quinhentos e
trinta e três reais e dezessete centavos);

Valor dos Impostos: R$ 23.605,55 (vinte e três mil seiscentos e cinco reais e
cinquenta e cinco centavos);
Valor Total em Reais: R$ 590.138,72 (Quinhentos e noventa mil cento e trinta e
oito reais e setenta e dois centavos).
Dotação: A despesa correrá a conta das seguintes dotações orçamentárias:
I — Unidade Orçamentária: 26101

II — Programa do Trabalho: 26122621619680023
III — Natureza da Despesa: 449035

IV - Fonts do recursos: 136

‘

O empenho referente ao exercício de 2017 e no montante de R$ 566.533,17
(quinhentos e sessenta e seis mil quinhentos e trinta e três reais e dezessete
centavos), conforme Nota de Empenho nª 2017NE00205, em favor da empresa

IDOM Brasil Consultora Ltda, às fls. 3740, emitida em 13/06/2017, sob o evento nª
400091, na modalidade 2, proveniente de recursos do Banco Interamericano de

Desenvolvimento — BID.
I- Unidade Orçamentária: 26101
ll — Programa do Trabalho: 26122621619680023
Ill — Natureza da Despesa: 449035
IV — Fonte de recursos: 100
O empenho referente ao exercício de 2017 e no montante de R$ 23.605,55 (vinte e
três mil seiscentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Nota de

Empenho nº 2017NE00217, em favor da empresa IDOM Brasil Consultora Ltda.. às
fls. 3745/3746, emitida em 21/06/2017, sob o evento n“ 400099, na modalidade 2,
&
proveniente de contrapartida do Distrito Federal.
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O presente TERMO DE CONTRATO doravante denominado Contrato
celebrado em 26 de junho de 2017, entre, o Distrito Federal, de um lado, por meio
da Secretaria de Estado de Mobilidade — Semob/DF, inscrita no CNPJ nº
00.394,726/0001-56, situada na Praça do Buriti, Zona Cívico Administrativa. Anexo
do Palácio do Buriti, 15° Andar, Brasilia/DF - CEP 70.075—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, Consórcio IDOM
PLANMOB Pedestres. inscrito no CNPJ nº 27.932442/0001-22, às fls. 3753/59,
com sede na Avenida Angélica. 2491, cj 72, CEP 01227-200. Consolação. São

Paulo-SP. 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: IDOM Ingeniería y Consultoría S.A., sociedade
constituída sob as leis do Reino da Espanha, inscrita no Código de Identificação
Fiscal sob o nº A48/283964-3 e CNPJ/MF nº 05.455.189/0001-20. com sede a
Avenida Zarandoa 23, 48.015 Bilbao, Espanha, representada por David Moncholi
Badillo, espanhol, solteiro. engenheiro. portador da cédula de identidade para
Estrangeiros RNE nº V748919, cédula nacional de identidade nº 52706478T. inscrito
no CPF nº 234.954,928—0. representante do Consórcio e IDOM Consultora Ltda,

inscrita no CNPJ nº 03.062.164/0001-31, com sede a Avenida Angélica, 2491, cj. 72.
CEP 01227-200. Consolação, São Paulo—SP. representada por David Moncholí
Badillo, acima já qualificado, doravante denominado Empresa Consultora,

CONSIDERANDO
(a) que o Contratante solicitou à Empresa Consultora a prestação de
deteminados 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 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 financiamento;
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;
(b) Condições Especiais do Contrato;
(c) os seguintes Apêndices:
Apêndice A:
Apêndice B:
Apêndice C:
Apêndice D:
Apêndice E:
Apêndice F:
Apêndice G:
Apéndice H:
2

Descrição dos Serviços;
Requisitos para a apresentação de relatórios;
Pessoa|-chave e Subconsultores;
Discriminação do Preço do Contrato em Moeda estrangeira: Não
utilizado:
Discriminação do Preço do Contrato em Moeda nacional: Não
utilizado;
Serviços e Instalações proporcionados pelo Contratante: Não
utilizado;
Formulário de Garantia bancária do adiantamento: Não utilizado;
Formulário “Certificado do Fornecedor": Não utilizado.

Os direitos e obrigações mútuos do Contratante e da Empresa Consultora serão
os estipulados no Contrato, em particular os seguintes:
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, e Partes celebram este Contrato em seus nomes
respectivos na data antes indi da.
Representando a Secretaria
Estado de Mobilidade — Semob/DF:

David
Consórcio IDOM

&

adillo
OB Pedestres ,“,

Lªlª?“
Testemunha:
CPF:

Testemunha:?RÁNClm m»)

CPF: buga—kg .4;
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ll — Condições Gerais do Contrato
1 Disposições gerais
1.1 Dehnições

A menos que o contexto exija de outra forma, quando utilizados
neste Contrato. os seguintes termos terão os significados que se
indicam a seguir:
(a) “Lei aplicável" significa as leis e quaisquer outras
disposições que tenham força de lei no pais do Contratante
ou no país que se especifique nas Condições Especiais do
Contrato (CEC) e que
aprovadas e estar vigentes;

periodicamente

possam

ser

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

de Desenvolvimento;
(c) “Consultor" ou “Empresa Consultora" significa qualquer
entidade pública ou privada, incluindo uma Parceria.
Consórcio 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
1, 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 em vigor. conforme a 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 o governo do pais do 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 todas estas empresas;
(l) “Pane" signiﬁca o Contratante ou a Empresa Consultora,
conforme o caso, e "Partes" significa ambos;

(m)“Pessoal" significa os profissionais e pessoal de apoio
contratados pela Empresa Consultora ou

por qualq
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Empresa Subconsultora e 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, o Consultor ou um
Subconsultor,
1.2 Lei que rege
o Contrato

1.3 Idioma

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

Este Contrato e 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 deverà
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.
142 Uma

Parte pode

mudar

seu

endereço

para estas

comunicações informando por escrito à outra Parte sobre

esta mudança do endereço indicado nas CEC.
. 1.5 Lugar onde

Os Serviços serão prestados nos lugares indicados no Apêndice

serão

A; quando não estiver indicado o lugar onde se deve cumprir

prestados os
Serviços

uma tarefa especifica. esta se cumprirá no lugar que 0
Contratante aprove. seja no país do Contratante ou em outro
lugar,
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1.6 Faculdades
do Integrante

encarregado

Se o Consultor for uma Parceria. Consorcio 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,
Os funcionários indicados nas CEC poderão adotar qualquer
medida que o Contratante ou o Consultor deva ou possa adotar

1.7
Representantes
autorizados

nos termos deste Contrato. e poderão assinar em nome destes

qualquer documento que conforme este Contrato deva ou possa
ser assinado.
1.8 Impostos e

encargos

1.9.1 Práticas
Proibidas

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 incluido no Preço do
Contrato.
0 Banco requer que todos os Mutuários (incluindo Beneﬁciaries 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. fomeoedores 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)
práticas coercitivas; (iv) práticas colusivas; e (v) práticas
obstrutivas, 0 Banco estabeleceu mecanismos para denúncia de

suspeitas de Práticas Proibidas. Qualquer denúncia deverá ser
apresentada ao Escritório de Integridade Institucional (Ell) do

Banoo para que se realize a devida investigação, O Banoo

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 (
termos indicados a seguir:
(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar receber
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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 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 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 parte:

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

uma pratica 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 parte 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

o

exercício de inspeção e dos direitos contratuais do
Banco referidos no parágrafo 1,9.1 (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, 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:
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(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)

(iii)

suspender os desembolsos da operação se for
determinado, em qualquer etapa. que um empre ado,
agência ou representante do Mutuário, do
rgão
Executor ou do Organismo Contratante cometeu uma
Prática Proibida;
declarar uma contratação não elegível para
financiamento do Banco e cancelar elou 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 indivíduo uma carta

formal censurando sua conduta;
(v)

declarar um que uma empresa. entidade ou indivíduo

e inelegível, permanentemente ou por um perlodo

determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou
participação em atividades financiadas pelo Banco; e
(ii) designação como subempreiteiro, subconsultor ou
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 competentes,
encarregadas de fazer cumprir as leis; e/ou
(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às
circunstâncias do caso, inclusive multas que
representem para o Banco um reembolso dos custos

referentes às investigações e processo; essas sanções
podem ser impostas adicionalmente ou em substituição
às sanções acima referidas.
(c) O disposto nos incisos (i) e (ii) do paragrafo 1.91 (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
deﬁnitive em um processo de sanção ou qualquer outra
resolução.
,4
(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pe
Banco, conforme as disposições anteriormente referidas,
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será de caráter público.
(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou indivíduo
atuando como licitante ou participando de uma atividade
financiada pelo Banco, incluindo, 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
tinanceira internacional aplicável à resolução de denúncias
de Práticas Proibidas.

(O O Banco exige que os consultores, seus requerentes,
licitantes,

empreiteiros,

representantes.

pessoal,

subempreiteiros. 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. 0 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 atividades financiadas pelo Banco
por um período 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
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representantes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,

fornecedores

de

bens,

prestadores

de

serviços

e

concessionários que tenham conhecimento das atividades

financiadas pelo Banco estejam disponíveis 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,
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 investigação por
parte do Banco. 0 Banco, a seu critério, 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

Agéncia

Especializada, todas as disposições da Subcláusula 1.9.1
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 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

1.9.3

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,
l
&
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
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que constam neste documento» e se obrigam a observar as
normas pertinentes;

(b) não incorreram em nenhuma
descritas neste documento;

das Práticas Proibidas

(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 (IFI) 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 (IFI) 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 Banco: e
(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 1.9.1
(b).
1.10

Os Consultores e seus Subconsultores deverão ser originários de

El9gibilidade

países membros do Banco. Çonsiderar—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 país
membro do Banco. se satisfizer um dos seguintes requisitos:
')

,

(i)

for cidadão de um pais membro: ou

(ii)

tiver estabelecido seu domicílio em um país membro
como residente de boa fé e estiver legalmente
autorizado para trabalhar nesse país,
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(b) Uma empresa será considerada nacional de um pais
membro do Banco se satistizer 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 países 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 é 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 fomeoedor, comprador ou um terceiro), para que o bem

possa operar, e sem importar a complexidade da interconexão, o
Banco considera que este bem é 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
só 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" serao elegíveis sem necessidade de identificar o
correspondente país 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

"Certificado

deverá
do

fornecer

Fornecedorª“

o

formulário

(Apêndice

H).

denominado
contido

nos

Formularios do Contrato. declarando que os bens e serviços
conexos têm sua origem em um país membro do Banco. Este
formulário deverá ser entregue ao Contratante como condição
para que se realize o pagamento dos bens. O Contratante se
reserva o direito de pedir à Empresa Consultora informação
adicional com o objetivo de venfcar que os bens e serviços

conexos são originários de países membros do Banco
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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
prestação

dos Serviços
2.3 Vencimento
do Contrato

A Empresa Consultora começará a prestar os Serviços dentro
do prazo após a Data de entrada em vigor do Contrato indicado
nas CEC.
A menos que seja rescindido antes, conforme disposto na

Subcláusula 2.6 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 Os termos e condições deste Contrato. incluindo o escopo dos
ou mudanças 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.
2.5.1

Força

Maior

Definição

2.5.2 Força

Maior

Para os ﬁns deste Contrato.

“Força Maior" significa um

acontecimento que escapa ao controle razoável de uma das

Partes. não é previsível. e inevitável e 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.
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

Não violação do

Contrato

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 tim de cumprir os termos e
condições deste Contrato; e (ii) tenha informado a outra Pane
tão prontamente quanto possivel acerca da ocorrência desse

evento.
2.5.3
Prorrogação do

O prazo dentro do qual uma Parte deva realizar uma atividade
ou tarefa nos termos deste Contrato será prorrogado por um
período igual àquele durante o qual esta Parte não tenha

Prazo
podido realizar tal atividade como consequência de um evento

de Força Maior.
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2.5.4
Pagamentos

Durante o período de incapacidade para prestar os Serviços
como resultado de um evento de Força Maior, a Empresa
Consultora terá direito a 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
periodo.
2.6.1 Término
antecipado
do Contrato

O Contratante poderá dar por terminado este Contrato se
ocorrer qualquer dos eventos especificados nos parágrafos (a) a
(f) desta Subciáusula 2.6.1 das CGC, Nesta circunstância, (:

Pelo Contratante

Contratante enviará uma notificação de término por
Empresa Consultora com pelo menos 30 (trinta)
antecedência em relação à data de término, e
(sessenta) dias de antecedência no caso referido no
(e) desta Subcláusula:

escrito à
dias de
com 60
parágrafo

(a) se a Empresa Consultora não sanar a situação de
inadimplênca 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;
(o) se o 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;

(e) se o Contratante. a seu critério e por qualquer razão, decidir
rescindir este Contrato:
(f) 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 Término
antecipado

do Contrato

Pela Empresa
Consultora

A Empresa Consultora poderá rescindir este Contrato, mediante
uma notificação por escrito ao Contratante com não menos de
30 (trinta) dias de antecedência, se ocorrer um dos eventos
especificados nos parágrafos (a) a (c) desta Subcláusula 2.6.2
das CGC:
(a) se o Contratante deixar de pagar um valor devido à Empresa
Consultora nos termos deste Contrato, não sendo tal valor
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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;
(b) se a Empresa Consultora, como consequência de um
evento de Força Maior, não puder prestar uma parte
importante dos Serviços durante um período não inferior a
60 (sessenta) dias;
(c) se o Contratante deixar de cumprir qualquer decisão final
resultante de um procedimento de arbitragem ou processo
judicial, conforme o caso. de acordo com a Cláusula 8
destas CGC.

2.6.3
Pagamentos no
término do
Contrato

Ao término deste Contrato, conforme estipulado nas
Subcláusulas 2.6.1 ou 2,62 destas CGC, o Contratante efetuará
os seguintes pagamentos à Empresa Consultora:
a)

pagamentos nos termos da Cláusula 6 destas CGC a título
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, o 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

A Empresa Consultora prestará os Serviços e cumprirá suas

obrigações nos termos do presente Contrato com a devida
Padrão de
diligência, eficiência e economia, de acordo com normas e
desempenho
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 devera proteger e

defender os interesses legítimos do Contratante em todas as
suas negociações com Subconsultores ou com Terceiros.
Os

3.2

Consultores devem

outorgar

máxima

importância

aos

interesses do Contratante, sem consideração alguma a respeito
Conflito de
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interesses

de qualquer serviço futuro. e evitar rigorosamente todo conflito
com

outros

serviços

ou

com

seus

próprios

interesses

corporativos.
3.2.1

A remuneração da Empresa Consultora nos termos da Cláusula

Pro-gag:
Consultora

6 destas CGC constituirá o único pagamento em conexão com
este Contrato; sujeito ao disposto na Subcláusula 3.2.2 das
CGC, a Empresa Consultora não aceitará em benefícro próprio

de aceitar
comissões

nenhuma comissão comercral, desconto ou pagamento similar
em relação com as ativrdades estipuladas neste Contrato, ou no

descontos“
etc
'

cumprimento de suas obrigaçoes; alem disso. a Empresa
Consultora fará todo o possrvel para assegurar que os

'

Subconsultores,

seu

Pessoal

e

agentes

igualmente

não

recebam pagamentos adicionais deste tipo.
3.2.2
Proibição à
Empresa
Consultora e
às suas
ﬁliais de
participar em
certas

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
desqualmcados para fornecer bens, construrr obras ou prestar
servrços (com exceção de Sewiços de consultoria) resultantes
dos servrços prestados pela Empresa Consultora para a
preparação ou execução do projeto ou diretamente relacionado
aos mesmos.

atividades
3.2.3
Proibição de
desenvolver
atividades
conflitivas

A Empresa Consultora não poderá participar, e deverá fazer
com que seu Pessoal. assim como seus fSuhconsultores e
respectivo Pessoal. não particrpem, direta ou Indiretamente, em
qualquer negocm ou atividade proﬁssmnal que entre em conflito
com as ativrdades atriburdas a eles neste Contrato.

3.3

A Empresa Consultora e seu Pessoa|, exceto com prévio

Confidencialidade

consentimento por escrito do Contratante. não poderão revelar
em nenhum momento a qualquer pessoa ou entidade nenhuma

informação confidencial 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
Se uros uea
9
q
Empresa

A Empresa Consultora: (i) contratará e manterá, assim como fará
com que todos os Subconsultores contratem e mantenham. a sua
custa _(ou do Suboonsultor, conforme o caso) e nos termos
e
.
.

Consultora

condiçoes aprovados pelo Contratante-seguros contra os riscos e

deverá
contratar

nas coberturas indicadas nas CEC; e (n) a pedido do Contratante,
apresentará cºmprovantes de que estes seguros foram
contratados e são mantidos e que os prêmios vigentes foram
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pagos.
3.5

A Empresa Consultora deverá obter por escrito aprovação

Ações da

prévia do Contratante para tomar quaisquer das seguintes

Empresa
ações: 4
_
Consultora
(a) assrnatura de um subcontrato para a execuçao de qualquer
que requerem
parte dos Serviços;
aaprovação
prévia do

(b) nomeação de membros do Pessoal cujos nomes não
tenham sido incluídos no Apêndice C; e

Contratante

(c) qualquer outra ação que possa estar estipulada nas CEC.

3.6
Obrigação de

apresentar
relatórios

3.7
Propriedade dos
documentos
preparados

A Empresa Consultora apresentará ao Contratante os
relatórios e documentos que se especificam no Apêndice B. na

forma,]quantidade e prazos estabelemdos nesse Apêndice. Os
relatórios finais deverão ser apresentados em mídia digital, além
das cópias impressas indicadas no Apêndice.
Todos os planos. desenhos, especificações, projetos,
relatorios. outros 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

pela Empresa
estes
documentos
juntamente
com
um
inventário
Consultora
pormenorizado. no mais tardar na data do vencimento do
Contrato.

A Empresa Consultora

poderá conservar uma

copia 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
sistemáticos a respeito dos Serviços. de acordo com princípios

'
Inspeção e

contábeis aceitos mternacronalmente, em tal forma e pormenor

Auditoria

que identifique claramente todas as mudanças por unidade de
tempo e custos. e o fundamento dos mesmos; e (ii) permitirá
que o Contratante, ou seu representante designado e/ou o
Banco periodicamente os inspecione, até 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.
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4 Pessoal da Empresa Consultora e Subconsultores
4.1
Descrição do
Pessoal

A Empresa Consultora contratará e designará Pessoal e
Subconsultores corn 0 nivel de competência e experiência
necessários para prestar os Serviços. O Apêndice C descreve
os cargos, funções e qualificações mínimas individuais de todo o
Pessoathave 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 Subconsultores
enumerados por cargo e nome no Apêndice C.

4.2
Remoção elou
substituição
do Pessoal

(a) Salvo se o 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
médica, entre outros. for necessário substituir um
integrante do Pessoa|-chave. a Empresa Consultora o
substituirá por outra pessoa com qualificações iguais ou
superiores às da pessoa substituida.

(b) Se 0 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 Consultora, a
pedido por escrito do Contratante expressando os motivos
para isso, deverá substitul—Io por outra pessoa cujas
qualificações e experiência sejam aceitáveis para o
Contratante.
(c) A

Empresa Consultora

não poderá

reclamar custos

adicionais ou incidentais originados pela remoção e/ou

substituição de quadros do Pessoal,
5 Obrigações do Contratante

5.1

O Contratante fará todo o possível a ﬁm de assegurar que o
Governo conceda à Empresa Consultora a assistência e

Assrstencia º
isenções

isenções especificadas nas CEC.

5.2
Modificação da

Se, após a data deste Contrato, houver qualquer mudança na
Lei aplicável em relação aos impostos e encargos que

Lei aplicável

resultaram no aumento ou redução dos gastos em que incorra

a

Empresa

Consultora

na

prestação

pertinente

dos
.

.

Serviços,

a

,

.

.

aos

remuneração e as Despesas reembolsaveis pagaveis a

.

Empresa

impostos e
encargos

Consultora

nos

termos

deste

Contrato

serão

aumentados ou diminuídos ' se 9 undo corres p onda .p or acordo
entre as Partes, e se efetuarão os correspondentes ajustes dos
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montantes estipulados nos parágrafos 6.2 (a) ou 6.2 (b) destas
CGC, conforme o caso.
5.3 Serviços e
instalações

O Contratante colocará a 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

0 pagamento total a Empresa Consultora não deve exceder o
Preço do Contrato, que é um preço global que inclui todos os
gastos requeridos para executar os Serviços descritos no
Apêndice A. Salvo o estipulado na Subcláusula 5.2. o Preço do
Contrato somente poderá ser aumentado acima dos montantes
estabelecidos na Subclàusula 6.2 se as panes 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) 0 preço pagável em Moeda nacional está estabelecido nas
CEC,

6.3
Pagamento por
Serviços
Adicionais
6.4 Prazos a
condições
de
pagamento

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,
Os pagamentos serão efetuados na conta da Empresa
Consultora e de acordo com o cronograma de pagamentos
estabelecido nas CEC. O primeiro pagamento será efetuado
contra a apresentação pela Empresa Consultora de uma

garantia bancária do adiantamento. na mesma quantia, salvo
indicação em contrário nas CEC, e esta deverà ser válida pelo
período estabelecido nas CEC. Esta garantia deverá ser
apresentada na forma indicada no Apêndice G, ou em outra
forma que o Contratante tenha aprovado por escrito. Qualquer
outro pagamento será efetuado depois que se tenham
cumprido as condições enumeradas nas CEC para este
pagamento. e a Empresa Consultora tenha apresentado ao
Contratante as faturas especificando o montante devido.
6.5 Juros sobre
pagamentos
atrasados

Se o Contratante atrasar os pagamentos mais de 15 (quinze)

dias depois da data estabelecida na Subcláusula 6.4 das CEC.
deverá pagar juros a Empresa Consultora por cada dia de
atraso a taxa estabelecida nas CEC,
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7 Boa fé
7.1 Boa fé

As Partes 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

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

8.2 Solução de

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

controvérsias

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.
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III - Condições Especiais do Contrato

32:23:32

Modiﬁcagées e complementos das Cláusulas das Condições
Gerais do Contrato

das CGC
1.1 (a)
Definições

A expressão “no pais do Governo" muda para “Brasil"
O contrato será regido pelos seguintes normativos:
Contrato de Empréstimo nº 1957/0C—BR; GN 2350-7 do BID e
subsidiariamente, a Lei Federal n° 8666, de 21/06/93 e alterações
introduzidas pela Lei Federal nº 8.883. de 08/06/1994 e demais

legislações pertinentes à matéria no Brasil, em especial o Decreto

nº 26,851/2006.
1.3 Idioma

O idioma é o português do Brasil.

1.4

Os endereços sáo:

Notificações

Contratante: Secretaria de Estado de Mobilidade — Semob/DF
Anexo do Palácio do Buriti. 15° Andar. Sala 1501.
Cidade: Brasília/DF
Estado: Distrito Federal

CEP: 70075800 - País: Brasil
Atenção:
Fábio Ney Damasceno. Secretário de Estado de
Mobilidade do Distrito Federal.

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte
Urbano — UEGP/PTU/Semob

Tel: 55 (61) 3322-5002
e-mail: uegg@semob.df.gov.br
1.6 Faculdades Empresa Lider Consultora:

dº'mªº'ªmª
ªnºªr'ªºªdº

IDOM Consultora Ltda, Avenida Angélica. 2491, cj. 72, CEP
01227-200. Consolação. São Paulo—SP.
Atenção: David Moncholi Badillo

Tel.: 55 (11) 2589-4023
e-mail: dmoncholiQidomvcom
1.1

Os representantes autorizados são:

Representantes No caso do Contratante: Fábio Ney Damasceno, Secretário de
autorizados
Estado de Mobilidade do Distrito Federal,
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte
Urbano — Uegp/PTU/Semob.

No caso da Empresa Lider Consultora: David Moncholí Badillo,
representante legal da empresa IDOM Consultora Ltda.
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1.8 Impostose
encargos

Os impostos, encargos, gravames e demais tributos, conforme
especificados na lei aplicável. estão estimados no preço do
Contrato.

1.9

Em atenção ao comando do Decreto Distrital nº 34.031/2012:
“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com

Fraude e

a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060".

Corrupção

E proibido o uso de mão de obra infantil.

E vedado o Nepotismo.
E proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores
de 18 (dezoito) anos ou de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14
(quatorze) anos.
É vedada a participação de pessoas jurídicas suspensas
temporariamente de participar em licitação e de qualquer forma
impedidas de contratar, bem como as declaradas inidôneas para
licitar e contratar com a Administração Pública de todos os Entes
da Federação.
2.1 Entrada
Em vigor do
Contrato

O Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura.

2.2 Começo da

O prazo para inicio dos Serviços será imediatamente após a

prestação dos
Serviços

emissão da Ordem de Serviço. ou em outra data acordada por
escrito entre as Partes,

2.3

O prazo de execução do Contrato será de 120 (cento e vinte)
dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço. incluindo os
.
,
.
prazos para analise e aceite dos produtos. desde que os Servrços
tenham sido completados e os pagamentos referentes aos
mesmos tenham sido efetuados.

.
Vencrmento
do Contrato

O prazo de vigência do contrato será de 240 (duzentos e
quarenta) dias, a contar da assinatura do contrato.
Esses prazos poderão ser prorrogados nos termos legais.

2.4
Modificações

Não será permitida subcontratar total ou parcial os serviços objeto
deste contrato.

ou mudanças

2.5.2
N ão violação
do Contrato

Pela inexecução total ou parcial do previsto na Solicitação de
Propostas. no Termo de Referência ou ainda pelo descumprimento
das obrigações contratuais, a Secretaria de Estado de Mobilidade
. .
.
_
se

reserva do direito de aplicar a Contratada

as sançoes

administrativas dispostas nas Politicas de Seleção e Contrataçã&
de Consultores Financiados pelo Banco interamericano
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Desenvolvimento — BID. na Lei nº 8666/93. no Decreto nº
26.851I2006 e demais legislações distritais vigentes, mediante
notificação escrita, com prova de recebimento. para que no prazo
de 05 (cinco) dias úteis regularize a sua situação ou apresente a
sua defesa.
O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Secretaria
de Estado de Mobilidade do Distrito Federal — SEMOB/DF, nos

2.6.1
Pelo
Contratante

termos da Lei aplicável, podendo a contratada recorrer da decisão

no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

2.6.1 (5)
Pelo
Contratante

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

3. Obrigações
da
Empresa
Consultora

Responsabilidades da Contratada:
a) Atender os prazos e obrigações contidos na lei e neste Termoi
de Referência;
b) Comparecer, sempre que convocada. ao local designado pela
Contratante:
c) Nomear um consultor responsavel pela coordenação dos

trabalhos;
d) Alocar a equipe de consultoria exigida para a realização dos
trabalhos;
e) Obter junto a Contratante as informações e os insumos
necessários ao desenvolvimento das atividades;
f) Subsidiar a Contratante de informações necessárias ao fiel e
integral cumprimento contratual:
g) Solicitar o agendamento de reuniões. encontros internos e,
externos de interesse para o trabalho, indicando datas e horários
convenientes;

h) Zelar pela qualidade dos serviços prestados;
i) Apresentar os produtos na forma e conteúdo exigidos;
j) Promover os ajustes e complementações de conteúdos e
formatos dos produtos apresentados quando solicitado pela
Contratante;
k) Manter,

durante

toda

a

execução

do

contrato,

em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
I) Subsidiar a Secretaria de infomações necessárias ao fiel e
integral cumprimento contratual;
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m) Manter a conﬁdencialidade sobre as informações a que tiver
acesso e sobre

os

resultados,

que

somente

poderão

ser

divulgados e reproduzidos, total ou parcialmente, com a prévia
aprovação da Contratante;
n) Disponibilizar equipamentos necessários à equipe de trabalho
para o desempenho adequado das funções no cumprimento do
escopo dos serviços. Havendo necessidade de parte dos
trabalhos serem desenvolvidos na sede da Secretaria de Estado
de Mobilidade ou em campo, tais como levantamentos de pontos
de repetidoras, análises do espectro eletromagnético na área de
interesse, elaboração de áreas de coberturas, vistorias, bem como
toda atividade necessária a elaboração do Projeto. a Contratada
será inteiramente responsável por providenciar os equipamentos
(notebooks, celulares, instrumentos de medição, ferramentas,
veiculos, etc.) necessários às atividades;

o) Comunicar à Secretaria toda e qualquer ocorrencia que interfira
na execução do contrato;
p) Responsabilizar—se por todas as despesas referentes à estadia,
passagens, veiculos,
combustivel. alimentação,
salários,
impostos, indenizações, dentre outros relacionados às equipes
envolvidas na atividade objeto deste Termo de Referência;
q) Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou

a terceiros. decorrentes de sua culpa e dolo.
3.4
Seguros que a
Empresa/
Consultora
deverá

contratar

Os riscos e as coberturas serão os seguintes:
(a) seguro de responsabilidade civil contra terceiros a respeito
dos veículos motorizados utilizados pela Empresa Consultora
e seu Pessoal ou pelos Subconsultores e seu Pessoal no
país do Contratante, com uma cobertura mínima de R$
10000000 (cem mil reais);
(b) seguro de responsabilidade civil contra terceiros, corn uma

cobertura minima de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
(o) seguro de responsabilidade de empregador e seguro de
compensação 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.
3.5 (c)

As demais ações são: NÃO SE APLICA

3.7

Todos os planos, desenhos, especificações, projetos, relatórios,
arquivos magnéticos, programas computacionais e outros
documentos preparados pelos Consultores na execução dos
Serviços passarão a ser e permanecerão sendo propriedade do
Contratante, e os Consultores deverão, no mais tardar np

Propriedade
dos

documentos
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preparados
pela Empresa
Consultora

encerramento ou término deste Contrato, entregar todos estes
documentos ao Contratante junto com o inventário detalhado dos
referidos documentos. Os Consultores poderão reter uma cópia
de tais documentos. mas não poderão usa-los para fins não

relacionados com este Contrato sem a aprovação prévia, por
escrito, do Contratante.
5.
Obrigações
Do
Contratante

Responsabilidades da Contratante:
a) Designar um gestor do Contrato;
b) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob
o aspecto quantitativo e qualitativo, de acordo com os padrões
de qualidade definidos neste Termo. devendo recusar qualquer
serviço. no todo ou em parte. que não esteja de acordo com as

especificações deste instrumento;
c) Analisar os produtos apresentados pela Contratada, indicar as
necessidades de revisão e complementação. e aprova-los,
quando for o caso. nos prazos estabelecidos;
d) Prover as infomações e os insumos necessários para o
cumprimento integral dos serviços pela Contratada;
e) Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de

Referência;
f) Propiciar o acesso da Contratada a pessoas e organismos
públicos demandados para o cumprimento do objeto do
trabalho;
9) Proporcionar infraestrutura de informática e de comunicação
para o uso da equipe da Contratada nas ocasiões em que os
trabalhos forem desenvolvidos na sede da Secretaria de 4
l

Estado de Mobilidade, o que não inclui equipamentos, tais

como notebooks. modens e
responsabilidade da Contratada:

celulares,

que

são

de

h) Certiﬁcar a entrega satisfatória dos produtos contratados;
i) Autorizar e efetuar os pagamentos devidos à Contratada,
conforme previsto em Contrato,

5.1 Assistência

Não se Aplica.

e isenções
6.1
Pagamento
por Preço
Global

O pagamento total à Empresa Consultora poderá exceder o Preço
do Contrato no valor correspondente aos reaiustamentos
calculados nos termos indicados a seguir, que venham a ser
efetuados nos valores dos pagamentos em Moeda nacional de‘
acordo com o disposto na Subcláusula de referência 6.4 destasi

CEC.

' )

6.2 (a)
6.2 (b)

Não se Aplica.
O montante máximo em Moeda nacional é de: R$ 590.138,72
(Quinhentos e noventa mil cento e trinta e oito reais e setenta e

dois centavos),
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O nome e número da conta, para pagamentos em Moeda

6.4

Nacional:
Prazos e
condições de
pagamento

IDOM Consultoria Ltda.
CNPJ 03.062.164/0001-31
Banco de Brasilia — 030
Agéncia: 023
Coma Corrente nº: 003671-6

A entrega dos produtos e o respectivo desembolso/pagamento se
darão nos termos da tabela a seguir.
Produto

Prazo

Preço (%)

(dias)

VTPIano de Trabalho i 7

É 04+ 01

10 %

2 - Diagnóstico

45

30 %

3 — Relatório de Trabalho

4O

20 %

30

40 /°

120

100 %

4 - Documento de
Referencia para a Política
de Mobilidade para
Pedestres no DF
Total

0

O pagamento dos serviços objeto da contratação está especificado
nos itens 10 e 11 dos Termos de Referência, em até 30 (trinta)
dias apos o recebimento da nota fiscal, devidamente atestada,
Os pagamentos serão realizados mediante comprovação de
regularidade ﬁscal e trabalhista da contratada.
Reajustamento:
Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12
(doze) meses da apresentação da revalidação da proposta
financeira. Após os 12 (doze) meses os preços contratuais
poderão ser reajustados, desde que solicitado pelo Consórcio,

tomandovse por base a data da apresentação da revalidação da
proposta financeira, 17/02/2017 e pela variação do Índice Nacional
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de Preços ao Consumidor Amplo - lPCA.
No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

Rªr—[ª]
]”

,onde:

R = Valor do reajuste procurado
ID = indice inicial — correspondente ao mês da data ﬁnal

estabelecida para a entrega da proposta (revalidação da proposta)
I = índice ﬁnal — correspondente ao mês de aniversário anual da
proposta
V = valor contratual dos serviços a serem reajustados
Somente estarão sujeitos a reajustamento os preços expressos em
real, uma vez que os valores indicados em outras moedas terão
variação cambial automática,
A aplicação do reajuste se fará a partir do 13° mês após a data da
revalidação da proposta de preços. 17/02/2017, desde que
solicitado pelo Consórcio, sendo que o seu valor percentual
(calculado com a aplicação da fórmula acima) se manterá fixo por
12 meses. e assim sucessivamente a cada 12 meses,
É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica — NF-e, em

conformidade com a Portaria nº 259, de 09 de dezembro de 2013.
Para ﬁns de pagamento é necessária a abertura de conta bancária
no Banco de Brasília — BRB, em conformidade com o Decreto
Distrital nª 32.598, de 15 de dezembro de 2010.
6.5

A taxa de juros é de: Os pagamentos não realizados no prazo

Juros sobre
pagamentos
atrasados

previsto serão atualizados e compensados ﬁnanceiramente
mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
— INPC para títulos federais. a partir da data prevista para o

pagamento até a data do efetivo pagamento.

8.2

O Contrato será regido pelas normas do BID e, subsidiariamente,

Solução de

pelas leis do Brasil. Toda controvérsia surgida deste Contrato que
as Partes não possam solucionar de forma amigável deverá ser

controvérsias
submetida a processo judicial conforme a lei do Brasil, no foro da

Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, com expressa renúncia
das Partes a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais
privilegiado que seja.
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Termo de Referencia para contratação de Consultoria para

Elaboração de Duretrixes para o Plano de Mobilidade de Pedestres do DF

1. Objeto:
Contratação de consultoria especralrzada para elaboração de estudo que apresente as

duemzes e requnsnas para a pro|etação construção e qualllrcação das calçadas e
passelos pubhcos e privados

no ammo do Drsrnlo Federal

como Instrumento de

estimulo a mobrlrdade pedonal O estudo devera considerar as dl'erenças e
especulrcxdades das localidades do Dlslmo Federal bem como as normas de
acessrbthdaoe UanEYSªl e dara ongem a um Documento de Relerencra Qara catçadas
do DF

2.

Objetivo:

Cnaçào de drretnzes enter-os & classrllcações para as calçadas dos nucleos urbanos

do Dlstnto Federal

3. Fundamentos Legais:
A Secretarra de Estado de Mooxhdaoe e o orgão publico da Admrnustração Durela do

Governo ou Drstnto Federal responsavel pela polutrca de Mobrlxdade e de Transporte
Publrco Colettvo no DF Em abnt de 2011 tor aprovada a LeI nª 4 5660011 que trata da
polttlca de mobrhdade no DF O Plano Diretor de Transporte Urbano do DF —
PDTU/DF

estabeleceu a adoção do concerto de rnobrlrdade urbana susIEnlavel em

subsmurcao ac entooue reslmo de planelamemo do transporte e dc transno
anterxormente adotado onorlzanuo dentre as pom-cas de transporte e Circulação a
moblhdade das pessoas e não somente dos veiculos de forma a possrbmtar o acesso

amplo e democranco ao espaço urbano e aos menos coletlvos e nao motonzados de
transporte (Relator-o Fmal PDTUIDF p 48]

Dentre as duretrrzes nacnonals de mobilidade mstrturdas pela Politica Naclonal oe
Moollrdaoe Urbana aprovada pela Ler Federal nº 12 587/2012 consta que o modo
‘andar a pe deve ser pnondade em relação aos outros modos assum também dellmdo

pelo Coctgo Brasrlerro de Transito (ler leoerat nª 9 503/1997)
Este Termo de Referéncra baseia-se tambem no Plano Diretor de Ordenamento
Terntonal oo DF- PDOT (Lei Complementar nº 803/2009 alterada pela Ler
Complementar nª 854 de 15 de outubro de 2012lque estabeleceu em seu artlgo 18 a
garanna da acessibilidade unzversal dos usuarlos ao sistema de transporte coletivo a
promoção da prioridade para o transporte coletivo e para o transporte não motorizado
em relação ao motorizado mdw-dual a universallzação do atendimento respeitando os
direitos e dwulgando os oeveres dos usuanos do snstema de transporte e a promoção
da rmptemenlação da rntegraçào multimodal dos servrços do srstema de transporte

coletwo entre outros
O Decreto n“ 33 741 de 20 de agosto de 2012 e alterações (Decreto nº 36 227 de 31
de dezembro de 2014) que regulamenta o artigo 20 da Let Complementar nª
803/2009 no que drz respeno as normas manas concedes gerars e parametros para
almensronamento de Sistema warlo urbano para o Dlanelamento

elaboração &
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modificação de projetos urbanistlcos, estabelece em seus amgos 42 a 47 ==, We? es
para Implantação de calçadas no DF e art 76 para casos em que não houve
vtabihdade técnica de aplicação dos parâmetros estabeleCIdos
Não menos Importante é a observação aos preceltos tnsutuidos pela NBR 9050 ua

Assomação Brasllelra de Normas Técmcas » ABNT e pelo Decreto—leu nº 5 296 de 2 de
dezembro de 2004 que regulamentou as Lens n“ 10 048, de 8 de novembro de 2000. e

10 098 de 19 de dezembro de 2000 A primeira dá prioridade de atendimento as
pessoas com dehcrénclas e a segunda estabelece normas gerals e crlténos básicos
para a promoção da acessmlhdade A Iegnslaçàu 'ederal e complementada, no Dlstnlo

Federal pela Le: nº 4 377 de 09 de abnl de 2009 pelo Códlgo de Edlllcações do DF e
decretos regulamentadores

4. Justificativa:
A mobulidade Inerenle ao ser humano permite a escolha de (atuação em 360 graus a

parada a volta e o retorno de maneira natural e unstantánea movnmentos que os
veículos não podem lazer com a mesma faculdade Os custos de construção de uma
calçada são comparatxvamente menores e mais slmplmcados que aqueles destinados

a was para o tra'íego de veiculos Além dissº todo deslocamento por qualquer modal
de transporte, InlCIª e lmaluza com o mdw-duo como pedestre

Entretanto a implantação de calçadas e passelos no DF tem sudo sustematlcamente
desconslderada como parte da Intraesrrutula de Circulação vua'na o que se reflete nas
poucas rotas de pedestres e precárias condições das existentes se comparadas a
grande quantidade de espaços publicos

O conceito de ma Insmuido pelo Movimento Moderno propôs a separação entre a
cumulação lenta dos pedestres e aquela ÍáDldª. dos veículos Para os modernos a
separação de Circulação vnána pelo tipo de tráfego era fundamental para a fluidez do
trafego de pessoas e mercadonas tão necessária a «dera de progresso
“Ja e lempo de remedial por mero de medidas
apropnadas uma srluaçào que cammha para ao

desastre A primeira medida um sena separar
radicalmente. nas anenas congestionadas. o cammho
dos pedestres e o dos veiculos meca'mcos A segunda

da! as cargas pesadas um leito de :::/pulação pamcular A
!ercerra considerar. para a grande circulação. was de
!!ánsrlo Independenles das was usuais dest/nadas
somente à pequena pneu/ação

(Carta de Atenas 1941 an 60)
O Mowmento Moderno propôs a hierarquia das was de acordo com a volume de
trafego para as quais taram pfºjelªdas, e retirou de suas margens e possubllxoade de
trânsno dos pedestres acolhidos em vua excluslva os passeios ou calçadas

No Plano Piloto de Ellasma

cup prqeto e tnbulano do Movnmenlo Moderno de

Arqulletura as calçaoas e passeios loram oonstruldos separadamente das mas em

traçados retulineos e ortogonaus. que ora se aprox-mam, ora se atastam das was
desunadas aos veículos e também dos lotes. com raras exceções como das ruas dos
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pedes: &
comercnos Iocars cu13 aproprxação cotidiana tornou detvnmvc o trajetc :.".
|unto à vxa em (rente as mas
Distrito Federal. também
Muitos dos mans de trinta núcleos urbanos que compõem o
os do Movumento Moderno
(oram prolerados e construidos tambem sob os prmcipl

Brazlândia &
como Celtànola Samambara Sobradinho Gama. Guara Ja Planalnna
s por calçadas e
Taguatinga vossuem areas de traçado tradicional com ruas ladeada
seja um
acesso direto aos lotes — a rua corredor Aguas Claras. por exempto embora
a
aproxrm
se
que
raçáo
conhgu
dos mars novos nucleos urbanos (1992) apresenta uma
lotes
pelos
adas
dellmut
oa cidade tradnclonal. com o resgate da rua e da avenida
resrdencxals e comercuals
precarlas condições das
No entanto todas estas locahdades tem em comum as
mento dos pedestres
desloca
de
ades
camadas e observam-se atualmente as drhculd

F
conforme diagnóstrco elaborado por ocasuão da lormulação do PDTUID
As condrçães da :nlraeslrulura para pedeslrcs na area :12

estudo do PDTU/DF eslán, de modo geral, em mau esmo!) Em
rrlurlos locals sequel exlslem calçadas ou passaros .: que
deseslrrmrla () pedeslre impondo-Ine cam/ulnar sobre grama

terra ou sobre leria carraçavel, o que aumenta u rrsco rh:
' s ")
dcldenles Are/n urssa. as calçadas em gera
haanimus
da
quente
sol
ao
e
expóevs
e
arborrzadas e o pedestr
“,os
excecães como as Sape/quadras res:dencrars de Emma

passaros possuem lana verde na lateral da calçada com
grandes árvores e onde o percurso e mas agradavel

(Relatcno llnal PDTU 2011 p 42)
de mobmdade
Dxanle desse quadro e premente o estabelec-mento de uma pollllca
e. que Incorpore
voltada para o pedestre calcada em dlretnzes e cntenos de ouahdad

es de
não so o desenho universal voltado a acessrbllldade, mas tambem as condiçõ
rdade
contunu
e
encxa
travessias e mtevseções seguras atratuvudade. conforto convenl
das rotas pedonals
Assum

vrstas a
o obletlvo deste estudo e a detlnrçào de dwetnzes e cnlenos com

a partir ae um
classlhcacão das tipologias de calçadas dªs cudades do Dlstnto Federat
cada nucleo
de
cmades
dragnostlco geral da sntuação e levando em conta as especxll
a ser uhhzado
urbano tendo como produto tuna! um conjunto de modelos de calçadas
por todos os atores envolvvdos no tema

5. Premissas e Diretrizes
Alem das drretrlzes constantes da legislação crtada no Mem 3

es1e Termo de

estudo aquela
Reteréncla adota como uma das dlretnzes na execução do presente
de Transporte
estabelecida pela Comlssão de Melo Amb-ente da Assocraçào Nacnanal

de Passagewos- ANTP

-

Pnonzar a curculacéo de pedestres garanhndo a mfraeslrulura necessana e
conalções adequadas de segurança e conforto nas calçadas e nas travessnas
manas mesmo que em detrimento da fluidez do transporte munvrdual
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Adotara tambem como premissas a detlnrçào e os drsposrtrvos de desenho umversal
estabelecldos na lcgrslação federal e dxslmal Vigente, relativa à acessrbllndade
O estudo devera estabelecer cntenos para a detmução de rotas pedonals, baseados
em critérios para medição dos níveis de sew-co das calçadas. como por exemplo

aqueles definidos por SARKAR (1993)‘, que correspondem à segurança. a; ccm‘cdo
a cunveméncna‘ à contmuldade do trajeto e à atratrvrdade para o pedestre

6,

Área de Abrangêncra:

A area de abrangêncra compreende os núcleos urbanos do D-stnto Federal Com ;
propósrta de objetivar o diagnóstico. os dwersos núcleos urbanos serão agrupados.
por semelhança de hpolcgla por sua Singular-dade ou outro enterro a ser proposta
pela Contratada no Plano de Trabalho e avaliado pela equipe técnica da Contratante
Como exemplo apresentamos abalxo uma Irsta de áreas urbanas a serem
pesquisadas

.

Águas Claras

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ptano Plloto de Brasiha
BrazlandIa/PIanallma
Candangolandla
Cenéndla
Cruzewo (Octogonal
Gama
Guara Il Guara |I
Jardrm Botânico
Lago Sul ILago None
Núcleo Bande-rante
Paranoa‘

.

Parkway

.
.
-

Recanto Das Emas! Riacho Fundo lI/Santa Mana
Riacho Fundo I
Samambala
São Sebastlâo

'

SCIA / SIA

'

Cidade Estrutural

.

Vicente Pires l Armquelras

7. Atividades/Produtos:
a, Produto 1: Plano de Trabalho:
Deverá ser apresentado em até 4 (quatro dias) contados a partir da assrnatura da
Ordem de Servrco um Plano de Trabalho contendo a descnçâo da metodologia a ser

' Segundo Carvalho. o Melodo ae Avduaçãc Qualuama de Calçadas dcsenvolvmo por Se. «a! (1993) (ev?
a memo a» projetar carcaca; (- mtorsccões que prºuorclunem manor licrlrdadu r: manor segurança nos
deslotamenlw do pecleslni In (an/alho. M G V S A

um Modelo para Dlmenslonarreniu de Camamu

Lens-Gerando o vaet de Saudação do Pedestre Tese (numerado), USP São Car os, IGC-ã
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utmzada na elaboração dos produtos subsequentes. os núcleos urbanos a serem
pesquisados que servirão de base para os modelos trpológicos. bem como o
cronograma de trabalho contendo o detalhamento dos produtos e das atlvrdades a
serem executados No 5ª (qurnto) dra, 0 Plano de Trabalho será disculldo e ajustado

com c Executor do Contrato e a eqmpe técnica a serem desrgnados pera Contratarte
b. Produto 2: Diagnóstico:
Será elaborado um diagnóstico contendo. no mimmo.
-

Anal-se do Sistema de CIÍCLIIªÇãO de Pedestres no DF a par:" de dad»:secundarios obtidos nos Órgãos públrcos do DF responsavers pelo
planeamento e pelos prolelas de sistema Viana. de vrstunas e de estudo de

Imagens de satélite
.

Levantamento dos caminhos preterencrals e avaliação das condições de
conservação do Sistema de Crrculacéo de Pedestres no DF, dos níveis de
servrço das calçadas das prmcrpals Vlas comercrars ou no entorno de pelos
geradores de Viagens Identificando as áreas pnonta‘nas para reforma e
manutenção no entorno dos pólos geradores de Viagem:

-

Descrição sumarra da orgamzação das ações no DF voltadas para o srslema
de Circulação de pedestres e dos órgãos envolvzdos.

c.

Produto J: Relatório de Trabalho:

O Retalono de Trabalho deverá conter no mrmmo
'

Mapa das calçadas a serem recuperadas. Indicando etapas de execução
srtuações prlonlánas, Dara execução em curto prazo (em torno dos pólos
geradores de vragens ou sutuações com pmr condição de conservação)

situações secundárias que deverão ser executadas em etapas posteriores
-

Mapa de
existentes
comércio
rehglosos

calçadas a executar. bem como complementação das rotas
nos trajetos entre pªradas e terminais de transportes. áreas de
atrações turistrcas equipamentos públicos em geral e templos
e demais oólos geradores de Viagens Iocalrzados nas áreas de

estudo descritas no Item 5 e dehnldas no Plano de Trabalho
-

Estabelecrmento de tipologias de calcadas—defrmçãc e complementação de

rotas pedonals nas áreas urbanas do DF. vrnculadas ou não a was. de acordo
com a tunção de cada àrea a ser atendlaa A vra resrdenclal local. comercro
local. avenida de atrvrdades avenida de crrcuiação etc consrderando larguras
adequadas aos respectivos nivels de servrço com base em crltenos e
concertos prevramente dehmdos

d. Produto 4:Documemo de Referencia para a Política de Mobilidade para
Pedestres no DF:
'

Estabelecimento de modelos de rota pedonal. para as npologlas de calçadas

defrnrdas no Relatono Técmco (Produto 2).
-

Proposta de dlretnzes para a Polihca de Mobilidade para Pedestres. contendo
programas plano de ações e Indicadores de metªs.
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Recomendações para a gestão do Sistema de Circulação de Pedestres

Prazos de Execução dos Serviços:

O cronograma de execução dos servnços e produtos acrma especuhcados devera
respeitar os seguintes prazos
a.

Produto 1- Plano de Trabalho: Oªtquatro) duas contados a pamr oa data de
assunatura da Ordem de SENIÇD mars 01mm) ma para a discussão conlunta
com o Executor do Contrato e equrpe tecnica da Contratante

b. Produto 2 — Dragnostico : 45 (quarenta e cmco) duas contados a pamr da data
de assmatura da Ordem de Servrço
:.

Produto 3- Relatório de Trabalho: 40 (quarenta) dzas contados a Dann da

data de aceite do Produto 2
d. Produto 4-Documemo de Referencia para a Politica de Mobilidade para
Pedestres no DF: 30 (tnnta) was conlados a pan" da data de acerte do

Droduto 3
O prazo total para execução dos servuços sera de 120 (cento e vrnte) duas a contar da
data de assinatura da Oroem de Servuço mclutdo o prazo para analise e acerte dos
modules

0 Produto 1 será apresentado e discutrdo em reunião com a Contratante Secretaua de
Estado de Mobrhdade responsavel pete acompanhamento dos trabalhos ate o 5" dxa

aoos a assinatura da Ordem de Sen/Ico
sera rncorporado ao produto 1 ﬁnal

O resultado da anahse e das recomendações
e apresentado em até 01mm) ma depols da

reumao
Os

prazos

acuna

convemencna

dehmdos

poderão

ser

ajustados

para o bom andamento dos trabalhos

no cronograma

conforme

a

Entretanto o prazo total de

execução dos sen/Ices não podera ser modrhcado

9. Apresentação e Entrega dos Produtos 0 Recebimento do Serviço:
Os produtos descnlos no vtem 7 deverão ser apresentados no lormato de arouwos

signals elaborados em processadores de textos do upo Microsott Word 2007 ou
compativel com planilhas em Excet 2007 ou compatível em mldla do (loo CD ou DVD

rdentlÍICBdO
Devera tambem ser tornecudo todo o mater-al rmpresso e encadernado, no ato da
entrega do produto em 2 (duas) was para lms de anatrse As Impressões de textos
relatorios

especrttcações de serwços orçamentos e memonals serão de pnmerra

ouahdade realizada com papel alcalmo de7ãg/m' com Impressora laser ou lato de
hntas

de boa

qualvdade

em

padrão A4

Os

mapas apresentados deverão

ser

Impressos em padrão A3 pelo menos
Os produtos aprovados pela Contratante e devrdamente flnalrzados serão entregues e
«mpressos e encadernados em tres was. e tambem em três unidades de mIdIa drgttat

Todos os trabalhos e produtos realizados e documentos tecnicos Impressos —
cadernos relatorios

plantas e outros - devem Indicar em local propno referencza a
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Secretaria de Estado de Mobmaade do DF e ao Banco Interamericano
Desenvotvlmento — BID

de

10. Preços

O valor total estimado dos serviços a serem contratados sera de R$ 908 76'. 25
(novecentos e orlo mil. setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos)

O valor total dos semços será dlstnbundo conlorme Tabeta | abalxo

Tabola 1
Produto

Prazo

Preço (%)

(dia)

1- Plano dc Trabalha

04v 01

10 "In

Z - Diagnóstico

45

30 %

ª — Relatorlo d' Trabalho

40

20 %

30

ao %

120

100 %

4 - Documento de Rehrancia para I
Politica de Mobilidade para

Pndeltnl no DF

Total
' Nae nc‘ur o prazo para analrse dos produtos

11. Critérios de medição e pagªmento
A Contratante terá 5(cmco) dias úteis para analisar e emmr Parecer Técnico acerca de
cada produto entregue, exceto o Produto 1. que devera ser analisado em 01(um) dia

Os produtos serão entregues a Contratante e analisados pelo Executor do contrato
que emltwra Parecer Técnico circunstanciado e concluswo. com ACEITE ou não Os
produtos ACEITOS serão considerados prontos para med-ção e poderão ser (alurados
em ate 10 duas apos (: “Aceite" Aqueles NÃO ACEITOS deverão ser revusados. nos
termos dehnldos no Parecer Técnico do Executor e reemmdos para analise (mal no
prazo de ate 5 (Cinco) dlas úteus do receblmento do Parecer

sem que tal rewsào

mcorra em custos adicionais No caso de rewsào do Produto 1, este deverá ser
substituído em 01(um) dia

12. Execução ªo Contrato
O gerenciamento e a execução do contrato

bem como a sua avahação, serão

exercidos pera Unldade Especual de Gerenaamento do Programa - UEGP da
Secretaria de Estado de Mobilidade Os produtos entregues serão obrigatoriamente
submetldos à apreclaçãc da UEGP A Contratante desugnará o Executor do Contrato
antes da assnnatura da Ordem de Servtço,
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O executor podera soIICltar (: apelo de equipe técnica de acompanhamento a se:
anelalmente aesugnada

13. ºbrigações da Contratante
São obrigações do Contratante
.

Pagar pontualmente pelos Servrcos prestados

.

Comunicar a Contratada por escrito e em tempo háDrl. qualsquer lnslruções ou
procedlmentos a adotar sobre assumes relacronados a este Conlralo

.

Desugnar um representante aulonzado Dara acompanhar

o andamento dos

Serwços luscaltzar e dlllmll' as posswens (luv-das exrstentes
-

Pamcnpar de reuniões prev-amente agendadas com o coordenador nomeado pela
Contratada ou com a equrpe tecnica deste

14, ºbrigações da Contratada:
São obrigações da Contratada
o

Arcar na qualidade de empregadora com todas as obrigações legais em relação
ao

pessoal por ela utilizado na prestação dos

Servrços

tais como salancs

contrubutçâo previdencrana FGTS encargos trabalhistas seguro de v.03 e
acndentes de trabalho e outros qualsuuer exlmmdo a Contratante de toda e
qualquer lesponsabrlrdade

-

-

Garantlr para tomos os eleitos legals e contratuais que não na qualque: wnculo
empregatlcuº entre a Conlralanle e o pessoal da Contratada alocado na prestação
dos Servuços

Delender e manter a Contratante rncólume de todo processo e/ou ação |udlual uu
admmlsualwa rervmdlcações de seus empregados reclamações trabalmslas e'“.
geral e demanuas de terceiros (InCIUSlVe e especualmenxe relativas a lesões
pessuals mone perda patnmomal perdas e danos em geral. multas honoranos
advocalICIos

e

custas

processuais) decorrentes

direta

ou

mduretamenle

relação de emprego por ela mantida sendo neste particular
cvrcunstâncras considerada como umca e excluswa empregadora
.

da

em qualsquer

Responsabmzar-se pela execução dos Sen/Ices com Integral observance das

dtsposrções contratuais
pela Contratante

obedecendo rigorosamente as mlormações tornecrdas

em estrita obedténcra as lens e exrgéncras das autonuades

(ederars e drstrrtats

Isentando : Contratanle de qualquer responsabilidade pelo

seu descumprumento
.

Responder por qualquer dano ou D'ejulZO causado a Contratante ou a Iemeuos
por ação ou omissão culposa ou dolosa de seus prepostos
empregados

em

decorrencra da execução dos

Sen/«ços

subcontratados erou
apos apuração de

responsablhdades
-

Respeltar e Cumprlr todas as drsposrções da legrslação amulental

urgente

responsabrhzanda-se perante a Contratante os órgãos ambtentals e lercelrcs por
lodo e qualquer dano ou pre|uxzo que porventura cause ao meu) ambiente
.

Credencrar perante a Contratante. por escrito pessoa de seu proprio quadro que
atuata como Interloculor para tratar de assuntos relacionados ao Obie") deste

Contrato
&

9
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.

Utilizar das lécmcas disponiveis para a realização das atwldades contratadas

empregando seus melhores eslorços na consecução do conlvam.
-

Duspomblhzar uma equipe tecnicamente capacuada para a reanzaçàc de pescuases

e desenvolvimento do projeto no âmbito da matena da consultoria,
.

Nomear

um

coordenador desta

equipe

responsável

pela

admmustração

das

alwvdades
-

Pamclpar de reuniões prevnamenle agendadas com o executor do contrato ou com

a equlpe lécnlca desxgnada pela Comralanle, pot melo do coordenador dos
sevvrçcs designado

15. Considerações Finais
A empresa conlralada não poderá. em nenhuma hnpolase. alegar desconhecimento
das localidades que conshmem a àrea de abrangêncna do Estudo

As dúwdas e dwergéncras serão resolwdas juniº à Unidade Especial de Gestão do
Projeto —UEGP - da Secrelana de Eslado de Mobilidade pelo teleione {61)3441-3498
ou pelº endereço eletrônico ue

sld!

man com

Brasilia 27 de agoslo de 201 &:

Elaborado por

Cecilia M runs Plerei a
Arquiteta CA IDF nº A55903-2
\
'

Aprovado por

!

(
José dn Ritalin-[Rocha de Góos
Subsecretaria de Palihcas e Estudos de Mobil-dade
Engª Clvll CREA 1677-D/MA
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Proposta do Consórcio:

J
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano
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2. PLANO

hºmº Willem moms:
:... ...,—...,

TRABA HO

foi
IDOM propõe realizar os trabalhos descritos no apartado de metodolºgia em 4 meses, como
:
cronograma
no
descreve-se
solicitado nos termos de referência e como

“um...

[m vermelho: Reuniões de enuega de Produlos.
Em verde reuniões de "amino (minimas)
do
IDOM propõe uma reuniãº de entregue ao final de cada produto. IDOM apresentará duas cópias
impressos
serão
s
documento
relatório e um CD ou DVD com as informações em formato digital. Os
no formato A-4 e os planos nos formato A-3.

Depois da entregue de um produto, a Secretaria de Estado de Mobilidade terá 5 dias uteis para
emitir a parecer técnico do relatório e a IDOM terá 5 dias uteis para revisar o documento nos termos

do documento de parecer técnico e remitir para à Secretaria e documento final,
de
Os documentos finais, devidamente aprovados, serão entregues à Secretaria de Estado

Mobilidade em tres copias e também em três CD ou DVD. No formato digital, além dos relatórios
lDOM apresentará todas as in'ormações geradas para o desenvolvimento dos trabalhos (banco de
dados das pesquisas, GIS, Dws, fotografias).
Depois de o documento ser aceito. a Secretaria realizará a medição do produto e IDOM poderá emitir

a fatura em até 10 dias.
1 J C Ll
Koin- n' 4x
A continuação IDOM apresenta o Plano de trabalho detalhado por produtos

Prnduto 1: Plano de Trabalho

ºww um
I
LC I
Bum”

! E

Malrlhiia AUS..— l.

Produto 1 Plano de Trahalho
1.1, Reunião de inicio do projeto
1.2. Apresentação do Plano de Trabalho

0 Produto 1 Plano de Trabalho tem uma duração de uma semana. O plano de trabalho conterá
descrição das atividades, detalhando—se a metodologia, as etapas e os recursos humanos e materiais

que irão ser utilizados, IDOM apresentará, de acordo mm as estipulações do Edital, um cronograma

NI do Empréstimo 1957/0055!

Diretrhes para o Plano de Mobilidade de Pedestres do DF

Pàzlui 31 de 40

isé-, tºª mom axiomª
físico-financeiro, a ser aprovado pela Direção técnica do projeto (Governo do Distrito Federal),
discriminando todas as etapas,
Para apresentar o plano de trabalho, 4 dias depois da assinatura da Ordem de serviço, lDOM
realizará a Reunião de Inicio do projeto, onde apresentará ao Governo do Distrito Federal a equipe

principal do Plano de mobilidade de pedestre.
Produto 2. Diagnóstico

Aﬂvldldtl

Produln I.
2.1 Análise dados secundários
2 1 Imnlaric umano Levinumentocammhos reievenciais
2,1 Pes will 0D de Pedestres

2.4 Ma ªmento Gisdo Plano de Mºbilidade Pedestre
2 5. Dia

stim

O diagnóstico é uma fase de trabalho sumamente imponente porque de ele depende os resultados
do plano de Mobilidade de pedestres.
Na reunião do plano de Trabalho se realilarà a coordenação e avaliações dos trabalhos de campo
(semana 1) e sera solicitada a informação secundária, que a Secretaria terá que remitir para lDOM no

pram máximo de uma semana. Os dados secundários serão analisados durante as duas primeiras
semanas de trabalho.

A segunda e terceira semana de trabalho IDOM realizará os trabalhos de campo descritos na
metodologia (Pesquisas CD a pedestres e inventario urbano), IDOM terá no mínimo 5 pessoas
trabalhando em campo durante as duas semanas.

A comunicação entre a secretaria e IDOM tem que ser fluida e constante (telefone ou e-mail), mais
IDOM acha interessante, alem das reuniões de entregue de produtos, realizar reuniões de trabalho
periódicas, Na quarta semana, depois de finalizar os trabalhos de campo, lDOM propor uma reunião

de trabalho para mostrar os primeiros resultados da exploração de dados das pesquisas,
As semanas 4 e 5 IDOM iniciará os trabalhos de construção do GIS do projeto, com as informações
secundárias fornecidas pela Secretaria e com as informações dos trabalhos de campo.

A sexta semana IDOM fechará o Produto 2. Diagnóstico e será celebrada em Brasília a reunião de
entregue do produto.

U
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Produto 3. Relatório de trabalho
i

.

AWM.

Produto 3. Relatório de Trabalho

3,1.De1 lodeeslrar ' .o tivox
z z Ma daxca mas : serem re:
3.3 M: de ca dasauecmar

das

3.4, Ma de a as »
os urbanos: serem rec
das
3 SvDelln ão deli lo ias - Cl
:
3.5 Pro sta de eta s de exe: ão (
mento onentanvo
3.7. Relatório dz Trabalho

0 Produto 3 tem uma duração de 6 semanas. Na reunião de entregue do relatório 2 também serão
planejados os trabalhos da fase 3, que iniciaram na semana 7 com a definição estratégica e objetivos.
A semana 7 e 2 serão mapeadas as calçadas a serem recuperadas e as semanas 8 e 9 as calçadas a
executar. Por último a semana 9 serão mapeadas as praças ou espaços públicos. Ao ﬁnal da semana

9 as equipes terão uma reunião de trabalho para avaliar o andamento dos trabalhos do produto 3.

Depois da reunião de trabalho, as semanas 10 e 11 serão definidas as tipologias de calçadas e
durante a semana 11 serão (eito o cronograma de implantação e o orçamento,
Finalmente na semana 12, se realizará a reunião de entregue do relatório de trabalho (Produto 3),
Produto 4. Darumento de relerencia - Política de mobilidade pedestre

-~. .x, »,
Produto 4. Documento de relerenda- Politica de Mobilidade Pedestre
4.1, Modelo de rolls
anal
4 2. Dlretrlles: Pro
rua,
no de a ões : indicadores

4.3. Recomenda ões de

não

4.4, Relatório lina!

0 produto 4 tem uma duração de 4 semanas. A semana 13 IDOM realizará o modelo de rotas
pedonais, uns trabalhos que serão iniciados preliminarmente nos relatório 2 e 3, com o diagnóstico e
com a definição das calçadas a ser recuperadas e executadas. Por isso nesta semana de trabalho
basicamente serão elaboradas as fichas e os planos das rotas pedonais.
As semanas 14 e 15 serão para definir as diretrizes e os programas, plano de ações e indicadores e
metas. As semanas 15 e 16 será definido o modelo de gestão. No ﬁnal da semana 15 IDOM propõe a

realização da reunião de trabalho, onde poderemos discutir as propostas de rotas pedonaisrasX
diretrizes e a proposta inicial de modelo de gestão.

Finalmente a seguinte semana, (16) IDOM apresentará o relatório final.

Funan- «ul-(45
Pmms-on'c'jº. ºª g gufl [15
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N! de Empréstimo 1957/0C-BR

26

mell ] 55.53

Diretrizes para o Plano de Mobllidade de Pedestres do DF
Página 33 de 40
r\

l

\

H

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Apêndice 8 — Requisitos para a apresentação de relatórios
Os produtos deverão ser apresentados no formato de arquivos digitais,
elaborados em processadores de textos do tipo Microsoft Word 2007 ou

compatível, com planilhas em Excel 2007 ou compatível, em mídia do tipo CD
ou DVD identificado.
Deverá também ser fornecido todo o material impresso e encadernado. no ato

da entrega do produto, em 2 (duas) vias. para ﬁns de análise. As impressões
de textos, relatórios. especificações de serviços. orçamentos e memoriais
serão de primeira qualidade. realizada com papel alcalino de 7ãg/mª, com
impressora laser ou jato de tintas de boa qualidade. em padrão A4. Os mapas
apresentados deverão ser impressos em padrão A3. pelo menos.
Os produtos aprovados pela Contratante e devidamente finalizados serão
entregues e impressos e encadernados em três vias. e também em três

unidades de midia digital,
Todos os trabalhos e produtos realizados e documentos técnicos impressos —
cadernos, relatórios, plantas e outros — devem indicar em local próprio.
referência a Secretaria de Estado de Mobilidade do DF e ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID.

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano
Anexo do Palácio do Buriti, 15° Andar - Sala 1510, Brasilia-DF - CEP: 70.075-900
Telefone: (61) 3322-5002 ~ uegp.st.df@gmail.com
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Apêndice C — Pessoa|—chave e Subconsultores

Unldade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano
Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar — Sala 1510, BrasiliavDF » CEP: 70.075-900
Telefone: (61) 3322-5002 - uegp.st.df@gmail.com
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] Empresa
I (a) — Pessoal—chave (nível superior)
IDOM CONSULTORA, LTDA
David Moncholí

da

as)

de

campo

executar.

de calçadas a melhorar e

Supervisão das propostas

diagnóstico

-Analise de resultados e

(Pesq

trabalhos

-Elaboração do Plano de
Trabalho
dos
-Planejamento

de referência,

elaboração do documento

-Coordenação
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» Plano de trabalho
' ' ão de estratégia e

Secreta 'a de Estado de

« Coordenar as equipes de
trabalho
a
com
-Coordenação
' eção técnica do projeto,

] Atividade atribuída
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Engenheiro Sênior

Coordenador de Projeto
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FORMULÁRIO TEC-5 - COMPOSIÇÃO DA EQUIPE E ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES
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Xavier Sanver
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lDOM

I (b) - Pessoa| técnico complementar (nível superior)

Pedro Paes

IDOM CONSULTORA, LTDA
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de

as
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—Elaboração das diret izes:
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Sheila Audrey
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IDOM CONSULTORA, LTDA

Heloisa Barbeiro

Arquiteto
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e
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Apêndice D — Discriminação do Preço do Contrato em Moeda estrangeira

Não utilizado

[Nota: Indicar aqui os elementos de custo utilizados para detalhar o preço da
proposta expresso em Moeda estrangeira:
1

Preços mensais do Pessoal estrangeiro (Pessoa|-chave e demais quadros);

2

Despesasreembolsáveis.

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

Apêndice E — Discriminação do Preço do Contrato em Moeda nacional

Não Utilizado
[Nota: Indicar aqui os elementos de custo utilizados para detalhar o preço da
proposta em Moeda nacional:
1

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

2

Despesas reembolsáveis,

[Este apêndice será utilizado exclusivamente para determinar a remuneração
de serviços adicionais.]

Apêndice F — Serviços e instalações proporcionados pelo Contratante
Não Utilizado
[Nota: Detalhar aqui os serviços e instalações que o Contratante devera
proporcionar ao Consultor]

Apêndice G — Formulário de Garantia bancária do adiantamento
Não Utilizado
[Nota: Vide Subclausula 6.4 das CGC e Subcláusula de referência 6.4 das
CEC,]

Unldade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano
Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar ' Sala 1510, Brasília-DF » CEP: 70.075-900
Telefone: (61) 3322-5002 - uegp.st.df@gmail.com
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Garantia bancária do adiantamento — NÃO SE APLICA

_[inserir nome do banco e endereço da agência que emite a garantia]_
Beneficiário: _[inserir nome e endereço do Contratante]_
Data: _[inserir data]
GARANTIA POR PAGAMENTO ADIANTADO Nº: __[inserir]_
Fornos informados que _[inserir nome da Empresa Consultora]_ (doravante
denominada “Consultem celebrou o Contrato Nº _[inserir número de referência do
ContratoL de _[inserir data]_ com os senhores. para a prestação de _[inserir

breve descrição dos Serviços]__ (doravante denominado “Contrato").
Alem disso. entendemos que. de acordo com as condições do Contrato. será efetuado um
pagamento adiantado na quantia de Jinsen'r valor em cifras e por extensoL contra uma
garantia do adiantamento.

A pedido do Consultor. 0 _[inserir o nome do Banco]_ por meio da presente garantia
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 utilizaram
o pagamento adiantado para outros ﬁns 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 sua conta número _[inserir número da conta]_ no _[inserir nome e
endereço do Banco]_.

O valor máximo desta garantia será reduzido progressivamente pelo valor do pagamento
adiantado devolvido pelos Consultores conforme indicado nas copias de pagamentos
mensais certificados que deverão nos apresentar. Esta garantia expirará, o mais tardar.
assim que recebemos certificação do pagamento mensal indicando que os Consultores

restituiram integralmente a quantia do adiantamento. ou em2 _Iinserir data]_. o que
ocorrer primeiro

Consequentemente,

devemos

receber

neste

escritório

qualquer

reclamação de pagamento nos termos dessa garantia até essa data.

Esta garantia está sujeita às Uniform Rules for Demand Guarantees. Publicação

Nº 458 da ICC.
_[apôr assinatura(s)]_

_[inserir nome e cargo de quem assina]_
' O Fiador deverá inserir uma quantia que represente o pagamento adiantado expressa na(s) moedats) do
pagamento antecipado, conforme estipulado no Contrato. ou em uma moeda de livre convenibilidade
aceitável ao Contratante.
1 Inserir a data de expiração prevista. Se houve uma prorrogação do prazo para o término do Contrato. 0
Contratante terá que solicitar ao Fiador uma prorrogação desta garantia. Essa solicitação devera ser por
escrito : anterior à data de expiração estabelecida na garantia, Ao preparar esta garantia. :: Contratante
pode agregar o seguinte texto ao formulário no final do penúltimo parágrafo: “O Fiador concorda com

uma so prorrogação desta garantia por um prazo não superior a [seis meses] [um ano]. em resposta a
uma solicitação de prorrogação por escrito do Contratante. que será apresentada ao Fiador antes que

expire a garantia."
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano
Anexo do Palácto do Buriti, 15° Andar ~ Sala 1510, Brasilia-BF - CEP: 70.075-900
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Apêndice H — Formulário "Certificado do Fornecedor" NÃO SE APLICA

CERTIFICADO DO FORNECEDOR NÃO SE APLICA
(BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO)
PARA'

,

i

i
Cana de Crédito do Banco

Emissor Nº

__.

, 4 Nº de Referência do Banco

,

Senhores:
Entendemos que a venda dos bens incluídos na(s) fatura(s) descritas a seguir
poderão ser financiados em sua totalidade ou em parte com um empréstimo do
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO.
Se os senhores desejarem. apresenhremos o mais rápido possível informações
sobre a origem dos bens fornecidos. A definição do termo “origem" utilizado a
seguir é a que figura no Contrato.)
Pelo presente ceniﬁcamos que os bens dessa(s) fatura(s) provém do pais
indicado abaixo e que foram enviados ao país do comprador como segue:
FATURAS
CONTRATOS OU

ORDENS DE COMPRA
DATA

MOEDA

Gugª?“

DATA

TOTAL
INFORMAÇÃO DE EMBARQUE (preencher esta Darte conforme os INCOTERMS
TIPO DE ENVIO (X)

Ar

Tana

Mar

BANDEIRA DO

TRANSPORTADOR (País)

MOEDA

CUSTO DO

SUBTOTAL

NOME DO FORNECEDOR

ORIGEM DOS BENS

PAls

EOEDA

CUSTO DOS

BENS

ENDEREÇO (Nº RUA, CIDADE.

ESTADO, COD. POSTAL, PAIS)
Cerﬁﬁcamos, além disso, que, salvo

SUBTOTAL
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/,
<......

os

descontos

houver,

&

liquidações,

se

INFORMAÇÃO SOBRE SEGURO (se os

indicados nessas faturas,

termos são CIP)

ordens de compra ou contratos, não

pagamos, nem concordamos em
pagar nem originamos gagamenlos
ears 0 destinatário dessas faturas
ordens de compra ou contratos ou a

MOEDA

PAIS

CUSTO DO
SEGURO

whim—Duff: Lumen: nu nnh‘rlndn

NOME E TITULO DO SIGNATARIO
AUTORIZADO

SUBTOTAL
TOTAL
' O pais de origem dos serviços é o mesmo do
indivíduo ou empresa que presta os serviços
conforme os critérios de nacionalidade
estabelecidos no Contrato. Este critério se
aplica aos serviços conexos ao fornecimento
de bens (tais como transpone, seguro,
instalação, montagem, etc,) nos serviços de

construção e para os serviços de consultoria.
Países membros do BID:

ALEMANHA.
ARGENTINA.
AUSTRIA,
BAHAMAS, BARBADOS, BÉLGICA, BELIZE,
BOLIVIA.
BRASIL,
CANADA.
CHILE.
COLOMBIA, COSTA RICA,
CROACIA,
DINAMARCA, EL SALVADOR, ESLOVÉNIA,
ESPANHA, EQUADOR, ESTADOS UNIDOS,
FINLÃNDIA,
FRANÇA,
GUATEMALA.
GUIANA, HAITI, HONDURAS, ISRAEL.
ITÁLIA,
JAMAICA,
JAPÃO.
MÉXICO,
O certifícado de fornecedor deverá NICARÁGUA, NORUEGA, PAÍSES BAIXOS,
ser assinado por um funcionário ou o PANAMA, PARAGUAI, PERU, PORTUGAL,
Representante autorizado da
REINO UNIDO, REPÚBLICA DA COREIA

fºmecedºrASSINATURA

(COREIA
DO
SUL).
REPÚBLICA
DOMINICANA, REPÚBLICA POPULAR DA
CHINA. SUÉCIA, SUIÇA, SURINAME,
TRINIDAD E TOBAGO. URUGUAI E

VENEZUELA
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Seção 7 — Paises Elegiveis
1 Lista dos Países Membros
(a) Paises Mutuários:

Argentina. Bahamas. Barbados, Belize, Bolivia, Brasil. Chile, Colômbia,
Costa Rica, El Salvador, Equador, Guatemala, Guiana, Haiti. Honduras,
Jamaica. México. Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República
Dominicana. Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.
(b) Países Não Mutuários:
Alemanha, Áustria. Bélgica. Canadá. Croácia, Dinamarca, Eslovênia,
Espanha. Estados Unidos, Finlândia, França, Israel, Itália, Japão.
Noruega, Países Baixos, Portugal. Reino Unido. República da Coreia
(Coreia do Sul). República Popular da China, Suécia e Suíça.

2 Critérios para determinação da nacionalidade e origem de bens e
serviços
(a) Nacionalidade

(a.1) Um individuo é considerado como tendo a nacionalidade de um
país membro do Banco se ele ou ela satisfaz um do seguintes
requisitos:
(i) é cidadão de um pais membro do Banco;
(ii) tiver estabelecido seu domicílio em um país membro do Banco
como residente de boa fé e estiver legalmente autorizado a
trabalhar no referido pais (em outra qualidade que não a de
funcionário internacional).

(a.2) Uma empresa é considerada como tendo a nacionalidade de um
pais membro do Banco se ela satistizer a ambos os seguintes
requisitos:
(i) está legalmente constituida ou incorporada em conformidade
corn 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 físicas ou jurídicas de

países 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 país membro do Banco se eles foram
extraídos, cultivados, colhidos ou produzidos em um país membro do
Banco.

Um

bem

e

produzido

quando,

mediante

manufatura.
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processamento

ou

montagem,

resulta

um

artigo

comercialmente

reconhecido, cujas características básicas. 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 é elegível para o seu financiamento se a montagem dos
componentes foi efetuada em um país membro do Banco,
independentemente da origem dos componentes. Quando o bem é

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 para o
comprador.
Para ﬁns de determinação de sua origem, bens identificados como
"produzido na União Europeia" serão considerados elegíveis sem
necessidade de identincação 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 dos serviços
O pais de origem dos serviços é 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
consultoria,
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