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Seção I - Instruções aos Licitantes 

A. Geral 

1. Escopo da Oferta Em relação ao Aviso Especifico de Licitação, a Solicitação de Ofertas 
(SDO), especificado na Folha de Dados do Edital (FDE), o Contratante, 
conforme especificado na FDE, lança o presente edital de Licitação para 
o fornecimento de Bens e, aplicável, quaisquer Serviços Correlatos 
incidentais, conforme especificado na Seção VII, Requisisitos do Objeto. 

1.1 Aquisição e instalação de Rede Meteorológica composta de 23 
(vinte e três) Plataformas de Coleta de Dados Agrometeorológicos 
— PCD, com peças de reposição, reinamento, cercado de proteção e 
instalação completa, conforme especificado na Seção VII, 
Requisitos do objeto. 0 nome, a identificaçao (contrato) desta SDO 
encontram-se na FDE. 

1.2 Ao longo deste Edital de Licitação: 

(a) 0 termo "por escrito" significa comunicado na forma escrita 
(p.  ex.,  por correio,  e-mail,  fax, incluídas, se especificado na 
FDE, a distribuição ou recepção por meio do sistema 
eletrônico de compras adotado pelo Contratante) e entregue 
mediante confirmação de recebimento; 

(b) Se o contexto assim exigir, as formas nominais no "singular" 
também compreendem o "plural" e vice-versa; e 

"Dia" significa dia corrido do calendário civil, exceto quando 
especificado que se trata de "Dia Útil". Entende-se por Dia 
Útil qualquer dia oficial de trabalho do Mutuário, excluídos 
os feriados oficiais. 

2. Fonte de 
financiamento 

2.1 0 Mutuário ou Destinatário (o "Mutuário") especificado na FDE 
solicitou ou recebeu financiamento ("Fundos") do Banco 
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento ou da Associação 
Internacional de Desenvolvimento ("o Banco") no montante 
especificado na FDE, em favor do projeto designado na FDE. 
Mutuário pretende usar uma parte dos fundos para efetuar os 
pagamentos elegiveisnos nos termos do contrato para o qual este 
trata este Edital de Licitação. 

2.2 0 pagamento pelo Banco será feito somente a pedido do Mutuário 
e mediante aprovação do Banco, de acordo com os tetinos e 
condições do Acordo de Empréstimo (ou outro financiamento). 
Acordo de Empréstimo (ou outro financiamento) proibe saques da 
conta do Empréstimo com a finalidade de fazer pagamentos a 
pessoas fisicas ou jurídicas, ou para a importação de bens, 
equipamentos ou materiais, caso tal, pagamento ou importação seja, 
proibido por uma decisão do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas tomada de acordo com o Capitulo VII da Carta das Nações 

(c) 
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Unidas. Nenhuma outra parte, além do Mutuário, se beneficiará de 
quaisquer direitos do Acordo de Empréstimo (ou outro 
financiamento) ou terá qualquer direito sobre os recursos do 
Empréstimo (ou outro financiamento). 

3. Fraude e 	 3.1 0 Banco determina o cumprimento das Diretrizes de Combate A. 

Corrupção 	 Corrupção do Banco e as políticas e procedimentos vigentes do 
Sistema de Sanções do GBM são de cumprimento obrigatório, 
confottne o disposto na Seção VI. 

3.2 Ainda de acordo com essa politica, os Licitantes permitirão, e 
providenciarão essa permissão junto a seus agentes (declarados ou 
não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço, 
fornecedores e seu pessoal, que o Banco Mundial inspecione todas 
as contas, registros e outros documentos relacionados a qualquer 
processo de seleção inicial, processo de pré-qualificação, 
apresentação da Oferta e execução do contrato (no caso de 
adjudicação) e que esses documentos sejam auditados por auditores 
indicados pelo Banco Mundial. 

4. Licitantes 	4.1 0 Licitante poderá ser uma entidade privada, observado o disposto 
Elegíveis 	 na IAL 4.6, uma empresa ou instituição pública, ou qualquer 

combinação dessas entidades na forma de uma  Joint Venture  (JV) 
já constituída, ou que seus membros tencionem constituir, intenção 
que deverá ser demonstrada mediante apresentação de uma Carta de 
Intenções. No caso de uma  joint venture,  todos os membros 
responderão solidariamente pela execução de todo o Contrato, de 
acordo  corn  os termos do Contrato. A JV designará um 
Representante, que terá poderes para conduzir todos os negócios em 
nome de todo e qualquer membro da JV durante o processo de 
Licitação e, se a JV se sagrar vencedora, durante a execução do 
Contrato. Salvo especificação na FDE, a JV poderá ter qualquer 
número de membros. 

4.2 0 Licitante não deverá ter um conflito de interesses. Todos os 
Licitantes que apresentarem conflitos de interesses serão 
desclassificados. 0 Licitante será considerado em situação de 
conflito de interesses para os fins deste processo de Licitação, se: 

(a) direta ou indiretamente, controlar, for controlado ou estiver 
sob controle comum junto  corn  outro Licitante; ou 

(b) receber ou tiver recebido qualquer subsidio direto ou indireto 
de outro Licitante; ou 

(c) tiver o mesmo representante legal que outro Licitante; ou 

(d) tiver uma relação com outro Licitante, diretamente ou por 
meio de terceiros em comum, que o coloque em posição de 
influenciar a Oferta de outro Licitante ou as decisões do 
Contratante em relação a este processo de Licitação; ou 
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(e) se qualquer um de seus afiliados tiver participado como 
Consultor do processo de elaboração do projeto ou das 
especificações técnicas da aquisição do objeto desta Oferta; 
OU 

(f) se qualquer um de seus afiliados for contratado (ou indicado 
para ser contratado) pelo Contratante ou pelo Mutuário para 
a execução do Contrato; 

estivesse fornecendo bens, obras ou serviços técnicos 
resultantes ou diretamente relacionados a serviços de 
consultoria para a elaboração ou execução do projeto 
especificado na FDE IAL 2.1, por ele fornecidos ou 
fornecidos por qualquer um de seus afiliados que, direta ou 
indiretamente, controle, seja controlado ou esteja sob 
controle comum junto com aquela empresa; 

(h) 	tiver relação comercial ou familiar próxima com funcionário 
do Mutuário (ou da agência de implementação do projeto, ou 
de um beneficiário de parte do empréstimo), que: (i) esteja, 
direta ou indiretamente, envolvido na elaboração do Edital de 
Licitação ou das especificações do Contrato e/ou no processo 
de avaliação de Ofertas desse contrato; ou  (ii)  esteja 
envolvido na execução ou supervisão desse Contrato, a 
menos que o conflito decorrente dessa relação tenha sido 
resolvido de maneira aceitável para o Banco durante todo o 
processo de licitação e execução do Contrato. 

4.3 É vedado à empresa Licitante (seja individualmente ou como 
membro de uma JV) participar de mais de uma Oferta, exceto no 
caso de Ofertas alternativas permitidas. Essa vedação também se 
aplica à sua participação como subcontratado em outras Ofertas. Tal 
participação importará a desclassificação de todas as Ofertas em que 
a empresa estiver envolvida. É permitido à empresa que não seja 
Licitante ou membro de uma JV participar como Subcontratada em 
mais de uma Oferta. 

4.4 0 Licitante poderá ter qualquer nacionalidade, observadas as 
restrições previstas na TAL 4.8. Para todos os efeitos, a 
nacionalidade do Licitante  seed  a do pais em que tiver sido 
constituído, formado ou registrado, ou cuja legislação obedeça, 
conforme demonstrarem seus atos constitutivos (contrato social, 
estatuto social ou ato equivalente) e a documentação de registro, 
conforme o caso. Este critério será aplicado também para 
determinar a nacionalidade de subcontratados ou subconsultores 
propostos para qualquer parte do Contrato, inclusive Serviços 
Correlatos. 

4.5 0 Licitante que tenha sido objeto de sanção por inobservância das 
Diretrizes de Combate à Corrupção do Banco, aplicada consoante as 
políticas e procedimentos de sanções vigentes do Sistema de 
Sanções do Banco Mundial, conforme o disposto na Seção VI, 

(g)  
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parágrafo 2.2 (d), ficará inelegível para os processos de pré-
qualificação, seleção inicial e apresentação de Oferta, ou para 
adjudicação de contrato financiado pelo Banco, ou de auferir 
beneficio de contrato financiado pelo Banco, seja financeiro ou de 
outro tipo, durante o período de tempo determinado pelo Banco. A 
relação de pessoas fisicas e jurídicas impedidas está disponível no 
endereço eletrônico especificado na FDE. 

4.6 Os Licitantes que sejam empresas ou instituições estatais no Pais do 
Contratante somente serão elegíveis para concorrer e vencer um ou 
mais Contratos se puderem comprovar, de maneira aceitável para o 
Banco, que (i) são jurídica e financeiramente autônomas,  (ii)  operam 
sob as normas do direito comercial e  (iii)  não estão sob supervisão 
do Contratante. 

4.7 0 Licitante não ficará suspenso de participar de Licitação por 
determinação do Contratante, em virtude de Declaração de Garantia 
da Oferta, em sentido amplo. 

4.8 Poderão ser inelegíveis as pessoas fisicas e jurídicas dos países 
indicados na Seção V quando (a) por força da legislação ou de 
normas infralegais, o pais do Mutuário proibir relações comerciais 
com aquele pais, desde que o Banco considere que tal exclusão não 
impede uma concorrência efetiva no processo de aquisição de bens 
ou contratação de obras ou serviços necessários; ou b) no 
cumprimento de uma decisão do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, tomada de acordo com o Capitulo VII da Carta das Nações 
Unidas, o pais do Mutuário proibir a importação de bens ou a 
contratação de obras ou serviços desse pais. 

4.9 0 Licitante deverá fornecer ao Contratante os documentos que 
demonstrem a contento sua condição de elegibilidade, conforme o 
Contratante razoavelmente solicite. 

4.10 A empresa punida pelo Mutuário com sanção de impedimento de 
adjudicação de contrato é elegível para participar deste processo de 
aquisição, a menos que o Banco, a pedido do Mutuário, fique 
convencido de que o impedimento: 

(a) está relacionado a fraude ou corrupção 

(b) é consequência de processo judicial ou administrativo em 
que foi garantido à empresa seu direito de defesa. 

5. Bens Elegíveis e 	 5.1 Todos os Bens e Serviços Correlatos a serem fornecidos 
Serviços 	 conforme o Contrato e financiados pelo Banco podem ter 
Correlatos 	 como origem qualquer um dos países sujeitos as restrições 

especificadas na Seção V, Países Elegíveis. 

5.2 Para os fins desta TAL, o termo "Bens" inclui  
commodities,  matéria-prima, maquindrio, equipamentos 
e instalações industriais; e "Serviços Correlatos" incluem 
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serviços como seguro, instalação, treinamento e 
manutenção inicial. 

5.3 0 termo "Origem" significa o pais de onde os bens foram 
extraídos, criados, cultivados, produzidos, fabricados ou 
processados; ou outros artigos reconhecidos 
comercialmente que, por meio de fabricação, 
processamento ou montagem, apresentam alto grau de 
divergência nas características básicas de seus 
componentes. 

6. Seções do Edital 
de Licitação 

B. Conteúdo do Edital de Licitação 

6.1 0 Edital de Licitação compreende as Partes 1, 2 e 3, com todas as 
seções indicadas abaixo, que devem ser lidas em conjunto com 
quaisquer Aditivos emitidos de acordo com a TAL 8. 

PARTE 1 	Procedimentos de Licitação 

• Seção I - Instruções aos Licitantes (TAL) 

• Seção II - Folha de Dados do Edital (FDE) 

• Seção  III  - Critérios de Avaliação e Qualificação 

• Seção IV - Foitnuldrios de Licitação 

• Seção V - Fraude e Corrupção 

PARTE 2 	Requisitos de Fornecimento 

• Seção VI — Lista de Requisitos 

PARTE 3 	Contrato 

• Seção VII - Condições Gerais do Contrato (CGC) 

• Seção VIII - Condições Especiais do Contrato (CEC) 

• Seção IX — Formulários do Contrato 

6.2 0 Aviso Especifico de Licitação - Solicitação de Ofertas (SDO) 
publicado pelo Contratante não constitui parte integrante deste 
Edital de Licitação. 

6.3 0 Contratante não será responsável pela integridade do documento 
do Edital de Licitação, pelas respostas aos pedidos de 
esclarecimento, pela ata da reunido pré-licitação (se houver) ou 
pelos Aditivos ao Edital de Licitação, de acordo com a IAL 8, a 
menos que tais documentos tenham sido obtidos diretamente dele. 
Em caso de contradição, prevalecerão os documentos obtidos 
diretamente do Contratante. 

6.4 0 Licitante deverá ler com atenção todas as instruções, 
formulários, termos e especificações do Edital de Licitação e 
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incluir na sua Oferta todas as informações e documentação exigidas 
pelo Edital de Licitação. 

7. Esclarecimentos 	7.1 0 Licitante que deseje esclarecimentos sobre o Edital de Licitação 
sobre o Edital de 	deverá comunicar-se, por escrito, com o Contratante, no endereço 
Licitação 	 especificado na FDE. 0 Contratante responderá por escrito a todas 

as solicitações de esclarecimentos recebidas até o encerramento do 
prazo para a apresentação de Ofertas, dentro do período 
especificado na FDE. 0 Contratante deverá encaminhar cópias de 
sua resposta a todos os Licitantes que adquiriram o Edital de 
Licitação, conforme a TAL 6.3, incluindo uma descrição da 
consulta, porém sem identificar a fonte. Se assim for especificado 
na FDE, o Contratante deverá também publicar prontamente sua 
resposta no website identificado na FDE. Se do esclarecimento 
resultarem mudanças nos elementos essenciais do Edital de 
Licitação, o Contratante procederá à alteração desse Edital 
conforme o procedimento estabelecido na TAL 8 e IAL 22.2. 

8. Alteração do 	8.1 0 Contratante poderá, a qualquer momento até o encerramento do 
Edital de 	 prazo para apresentação de Ofertas, alterar o Edital de Licitação 
Licitação 	 por meio da emissão de aditivos. 

8.2 Qualquer aditivo emitido deverá fazer parte do Edital de Licitação 
e deverá ser comunicado por escrito a todos os que obtiveram o 
Edital de Licitação do Contratante de acordo com a TAL 6.3. 0 
Contratante também publicará imediatamente o aditivo em seu  
web site,  como determina a TAL 7.1. 

8.3 0 Contratante poderá prorrogar o prazo para apresentação de 
Ofertas para dar aos possíveis Licitantes acréscimo de tempo 
suficiente para incluir a análise de um aditivo na elaboração de suas 
Ofertas, de acordo com a TAL 22.2. 

C. Elaboração de Ofertas 

9. Custo das 	9.1 0 Licitante arcará com todos os custos relacionados com a 
Ofertas 	 elaboração e apresentação da sua Oferta; em hipótese nenhuma o 

Contratante assumirá a responsabilidade ou arcará com eles, 
independentemente da condução ou do resultado do processo de 
Licitação. 

10. Idioma da Oferta 10.1 A Oferta, assim como todas as correspondências e documentos 
trocados pelo Licitante e Contratante relacionados à Oferta, 
deverão ser redigidos no idioma especificado na FDE. Os 
documentos de apoio e bibliografia impressa que fazem parte do 
Contrato poderão estar em outro idioma, desde que acompanhados 
de uma tradução fiel dos trechos relevantes para o idioma 
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especificado na FDE, o qual prevalecerá em relação ao outro 
idioma, para fins de interpretação da Oferta. 

11. Documentos 
constitutivos da 
Oferta 

11.1 A Oferta incluirá os seguintes documentos: 

(a) Carta-Oferta elaborada de acordo com a TAL 12; 

(b) Planilha de Preços: preenchidas de acordo com as TAL 12 
e TAL 14, confoime especificado na FDE; 

(c) Garantia da Oferta ou Declaração de Garantia da 
Oferta, de acordo com a TAL 19.1; 

(d) Oferta Alternativa, se permitido, de acordo com a TAL 13; 

(e) Autorização: confirmação por escrito autorizando o 
signatário da Oferta a assinar pelo Licitante, de acordo com 
a TAL 20.3; 

(f) Elegibilidade do Licitante: documentos comprobatórios, 
de acordo com a TAL 17, que atestem a elegibilidade do 
Licitante para participar da licitação; 

(g) Qualificações: documentos comprobatórios, de acordo com 
a TAL 17, que atestem as qualificações do Licitante para 
executar o Contrato caso sua Oferta seja vencedora; 

(h) Conformidade: documentos comprobatórios, de acordo 
com a TAL 16 e IAL 30, demonstrando que os Bens e 
Serviços Correlatos estão em conformidade com o Edital de 
Licitação; 

(i) Elegibilidade de Bens e Serviços Correlatos: documentos 
comprobatórios, de acordo com a TAL 16, demonstrando 
a elegibilidade dos Bens e Serviços Correlatos a serem 
fornecidos pelo Licitante; e 

(j) qualquer outro documento exigido na FDE. 

11.2 Além dos requisitos da TAL 11.1, as Ofertas apresentadas por uma 
JV deverão incluir uma cópia do Contrato de  Joint Venture  
assinado por todos os membros ou uma carta de intenção de firmar 
um Contrato de  Joint Venture  caso vença a licitação, assinada por 
todos os membros, juntamente com uma cópia do Contrato 
proposto. 

11.3 O Licitante deverá incluir na Carta-Oferta informações sobre 
comissões e gratificações, se for o caso, pagas ou a serem pagas aos 
representantes ou a qualquer outra parte interessada em função da 
Oferta. 
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12. Carta-Oferta e 	12.1 A Carta-Oferta e as Planilhas de Preços deverão ser elaboradas com 
Planilhas de 	 base nos formulários disponíveis na Seção IV, Fortnulários de 

Preços 	 Licitação. Os formulários deverão ser preenchidos sem nenhuma 
alteração no texto, e nenhum substituto será aceito, ressalvado o 
disposto na TAL 20.3. Todos os espaços em branco deverão ser 
preenchidos com as informações solicitadas. 

13. Ofertas 	 13.1 Salvo especificação em contrário na FDE, as Ofertas alternativas 
Alternativas 	 serão desconsideradas. 

14. Preços e 	 14.1 Os preços e descontos apresentados pelo Licitante na Carta-Oferta 
descontos da 	 e no Cronograma de atividades e na Planilha de Preços deverão 
Oferta 	 atender aos requisitos abaixo especificados. 

14.2 Todos os contratos e itens deverão ser listados e precificados 
separadamente nas Planilhas de Preços. 

14.3 0 preço apresentado na Carta-Oferta, de acordo com a TAL 12.1, 
será o preço total da Oferta, excluídos quaisquer descontos 
oferecidos. 

14.4 0 Licitante deverá citar quaisquer descontos e indicar a 
metodologia para sua aplicação na Carta-Oferta, de acordo com a 
TAL 12.1. 

14.5 Os preços apresentados pelo Licitante serão fixados durante a 
execução do Contrato pelo Licitante e não estarão sujeitos a 
variação sej a por que motivo for salvo especificação em contrário 
na FDE. A Proposta apresentada com uma cotação por preço 
ajustável será tratada como desconforme e será rejeitada, de acordo 
com a TAL 29. No entanto, se, de acordo com a FDE,os preços 
apresentados pelo Licitante forem sujeitos a ajustes durante a 
execução do Contrato, a Proposta apresentada com um preço fixo 
não será rejeitada, mas o ajuste de preço será tratado como zero. 

14.6 Se especificado na TAL 1.1, serão aceitas Propostas para lotes 
individuais (contratos) ou para qualquer combinação de lotes 
(pacotes). Salvo especificação em contrário na FDE, os preços 
cotados deverão corresponder a 100% dos itens especificados para 
cada lote e a 100% das quantidades especificadas para cada item 
do lote. Os Licitantes que desejarem oferecer descontos para a 
adjudicação de mais de um Contrato deverão especificar em sua 
Proposta as reduções de preço aplicáveis a cada pacote ou, 
alternativamente, a Contratos individuais dentro do pacote. Os 
descontos deverão ser apresentados de acordo com a TAL 14.4, 
desde que as Propostas para todos os lotes (contratos) sejam abertas 
ao mesmo tempo. 

14.7 Os termos EXW, CIP e outros termos semelhantes serão sujeitos 
às regras prescritas na edição atual dos Incoterms, publicada pela 
Câmara Internacional de Comércio, como especificado na FDE. 
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14.8 	Os preços deverão ser cotados conforme especificado em cada 
Planilha de Preços incluída na Seção IV, Formulários de 
Licitação. A desagregação de componentes de preço será 
exigida apenas no intuito defacilitar a comparação das Propostas 
pelo Comprador. Isto não limitará, de modo algum, o direito do 
Comprador de contratar de acordo com qualquer um dos termos 
oferecidos. Ao cotar os preços, o Licitante terá liberdade para 
usar o transporte por meio de transportadoras registradas em 
qualquer Pais Elegível, de acordo com a Seção V, Países 
Elegíveis. Da mesma forma, o Licitante poderá contratar 
serviços de seguro de qualquer Pais Elegível, de acordo com a 
Seção V, Países Elegíveis. Da mesma forma, o Licitante poderá 
contratar serviços de seguro de qualquer Pais Elegível, de 
acordo com a Seção V, Países Elegíveis. Os preços deverão 
ser especificados da seguinte forma: 

(a) 	Para Bens fabricados no Pais do Comprador: 

(I) 	o preço dos Bens cotados EXW  (ex-works,  de 
fábrica, de armazém, de exposição, oupronta entrega, 
conforme o caso), incluindo todas as taxas alfandegárias 
e impostos incidentes sobre vendas e outros impostos já 
pagos ou a pagar sobre os componentes e matéria-prima 
utilizados na fabricação ou montagem dos Bens;  

(ii) qualquer imposto sobre vendas do Pais do 
Comprador e outros impostos que serão devidos sobre os 
Bens se o Contrato for adjudicado ao Licitante; e  

(iii) o preço do transporte terrestre, seguro e outros 
serviços locais necessários para transportar os Bens até o 
seu destino final (Local do Projeto) especificado na FDE. 

(b) 	Para Bens fabricados fora do Pais do Comprador,a 
serem importados: 

(i) o preço dos Bens, Transporte e Seguro pagos até 
o local de destino designado, no Pais do Comprador, 
conforme especificado na FDE;  

(ii) o preço do transporte terrestre, seguro e outros 
serviços locais necessários para transportar os Bens do 
local de destino designado até o seu destino final (Local 
do Projeto) especificado na FDE; 

(c) 	Para Bens fabricados fora do Pais do Comprador,jd 
importados: 

(I) 	o preço dos Bens, incluindo o valor de importação 
original dos Bens; mais qualqueraumento (ou desconto); 
mais qualquer outro custo local correlato, taxas 
alfandegárias e outros impostos de importação já pagos 
ou aserem pagos sobre os Bens já importados; 
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(ii)  as taxas alfandegárias e outros impostos de 
importação já pagos (que precisam ser 
acompanhados de 	documentos 
comprobatórios) ou a serem pagos sobre os Bens já 
importados;  

(iii) o preço dos Bens, que corresponde A, diferença entre (i) e  

(ii)  acima;  

(iv) qualquer imposto sobre vendas do Pais do Comprador e 
outros impostos que serão devidos sobre os Bens se o 
Contrato for adjudicado ao Licitante; e 

(v) o prego do transporte terrestre, seguro e outros serviços 
locais necessários para transportar os Bens do local de 
destino designado até o seu destino final (Local do 
Projeto) especificado na FDE. 

(d) 	para os Serviços Correlatos, exceto transporte terrestre 
e outros serviços necessários para transportar os Bens 
até seu destino final, sempre que tais Serviços 
Correlatos forem especificados na Lista de Requisitos, 
o preço de cada item que compõe os Serviços 
Correlatos (incluindo quaisquer impostos aplicáveis). 

15. Moedas da 
Oferta e do 
Pagamento 

16. Documentos 
determinantes da 
elegibilidade e 
conformidade 
dos Bens e 
Serviços 
Correlatos  

15.1 A(s) moeda(s) da oferta e a(s) moeda(s) dos pagamentos deverão 
ser as mesmas. 0 Licitante deverdcotar na moeda do Pais do 
Comprador a parte do Preço da oferta que corresponder aos gastos 
incorridos nessa moeda, salvo especificação em contrário na 
FDE. 

15.2 0 licitante poderá expressar o Preço da oferta em qualquer moeda. 
Se o Licitante desejar ser pago em uma combinação de quantias 
em diferentes moedas, poderá cotar seu preço dessa foinia, mas 
não deverá usar mais que três moedas estrangeiras além da moeda 
do Pais do Contratante. 

16.1 Para determinar a elegibilidade dos Bens e Serviços 
Correlatos de acordo com a IAL 5, os Licitantes deverão 
preencher as declarações do pais de origem nos 
Fonnuldrios de Planilhas de Preços constantes da Seção 
IV, Formulários de Licitação. 

16.2 determinar a conformidade dos Bens e Serviços 
Correlatos com o Edital de Licitação, o Licitante deverá 
apresentar, como parte de sua oferta, os documentos 
comprobatórios de que os Bens estão em conformidade 
com as especificações técnicas e os padrões especificados na 
Seção VII, Lista de Requisitos. 

16.3 Os documentos comprobatórios poderão estar na fauna de 
literatura, desenhos ou dados, e deverão conter uma 



17 
Seção  II — Folha  de Dados do Edital (FDE) 

17. Documentos que 
comprovam a 
elegibilidade e as 
qualificações do 
Licitante 

descrição detalhada, item por item, das características 
técnicas e de desempenho essenciais dos Bens e Serviços 
Correlatos, demonstrando o alto grau de conformidade dos 
Bens e Serviços Correlatos com as especificações técnicas 
do Edital de licitação e, se aplicável, uma declaração de 
desvios e exceções as disposições da SeçãoVII, Lista de 
Requisitos. 

16.4 0 Licitante deverá fornecer também uma lista com 
detalhes completos, incluindo fontes disponíveis e preços 
atuais de peças sobressalentes, ferramentas especiais,  etc.,  
necessárias para o funcionamento adequado e continuo 
dos Bens durante o período especificado na FDE após o 
inicio do uso dos Bens pelo Comprador. 

16.5 Os padrões adotados para mão de obra, processo, material e 
equipamentos, bem como referências a nomes de marcas 
ou números de catálogo especificados pelo Comprador na 
lista de requisitos, deverão ser descritivose não restritivos. 0 
Licitante poderá oferecer outros padrões de qualidade, 
nomes de marcas e/ounúmeros de catálogo, desde que 
demonstre, a critério do Comprador, que as substituições 
garantem equivalência elevada ou que são superiores 
àquelas especificadas na Seção VII, Lista de Requisitos. 

17.1 Para determinar a elegibilidade do Licitante de acordo com 
a TAL 4, os Licitantes deverão preencher a Carta-Oferta 
constante da Seção IV, Formulários de Licitação. 

17.2 Os documentos comprobatórios das qualificações do 
Licitante para executar o Contrato, se sua Oferta for 
vencedora, deverão determinar, à satisfação do 
Contratante, que: 

(a) se for exigido na FDE, o Licitante que não fabrica ou 
produz os Bens que oferece deverá apresentar a 
Autorização do Fabricante, usando o founulário 
constante da Seção IV, Fonnuldrios de Licitação, para 
demonstrar que foi devidamente autorizado pelo 
fabricante ou produtor dos Bens a fornecer tais Bens no 
Pais do Contratante; 

(b) se for exigido na FDE, no caso de um Licitante que não 
atue no Pais do Comprador, o Licitante é ou será (se o 
Contrato for adjudicado) representado nopais por um 
Representante devidamente equipado e capaz de 
cumprir as obrigações de manutenção, reparo e 
reposição de peças sobressalentes do Fornecedor, 
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18. Período de 18.1 
Validade das 
Ofertas 

18.2 

18.3 

conforme as Condições do Contrato e/ou 
Especificações Técnicas; e 

(c) 0 Licitante atende a cada um dos critérios de 
qualificação especificados na Seção  III,  Critérios de 
Avaliação e Qualificação. 

A validade das Ofertas  sera  a do Período especificado na FDE. 
Período de Validade da Oferta começa a contar na data definida 
como prazo para a apresentação da Oferta (informado pelo 
Contratante de acordo com a IAL 22.1). As Ofertas com validade 
inferior serão consideradas desconformes e rejeitadas pelo 
Contratante. 

Em circunstancias excepcionais, antes da expiração do Período de 
Validade das Ofertas, o Contratante poderá solicitar sua extensão 
aos Licitantes. A solicitação e as respostas deverão ser feitas por 
escrito. Se uma Garantia da Oferta for solicitada de acordo com a 
cláusula IAL 19, ela também deverá ser prorrogada por 28 (vinte e 
oito) dias além do prazo do período de validade estendido. 0 
Licitante poderá recusar a solicitação sem perder sua Garantia da 
Oferta. Não  sera  solicitado, nem permitido, ao Licitante que 
conceder a solicitação não terá a obrigação ou permissão para 
modificar sua sua Oferta, salvo conforme disposto na IAL 18.3. 

Se a adjudicação for adiada por um período superior a 56 
(cinquenta e seis) dias após a expiração do período inicial de 
validade da Oferta, o preço do Contrato  sera  determinado da 
seguinte for 	ma: 

(a) no caso de contratos por  prey()  global, o preço do Contrato  
sera  o Preço da Oferta ajustado pelo fator especificado na 
FDE; 

(b) no caso de contratos a preços ajustáveis, nenhum ajuste  sera  
feito; ou 

(c) em qualquer caso, a avaliação da Oferta  sera  feita com base 
no Preço da Oferta, sem levar em consideração a correção 
aplicável nos casos indicados acima. 

19. Garantia da 	19.1 0 Licitante deverá apresentar, como parte de sua Oferta, ou uma 
Oferta 	 Declaração de Garantia da Oferta ou uma Garantia da Oferta, 

conforme especificado na FDE, na versão original e, no caso de 
uma Garantia da Oferta, no valor e na moeda especificados na 
FDE. 

19.2 A Declaração de Garantia da Oferta deverá ser feita com base no 
formulário constante da Seção IV, Formulários de Licitação. 
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19.3 Se uma Garantia da Oferta for especificada conforme a IAL 19.1, 
essa garantia deverá ser um dos seguintes tipos de garantia de 
primeira demanda, à escolha do Licitante: 

(a) uma garantia incondicional emitida por um banco ou 
instituição financeira não bancária (garantia ou fiança); 

(b) uma carta de crédito irrevogável; 

(c) um cheque administrativo ou certificado; ou 

(d) outra garantia especificada na FDE, 

de uma entidade respeitável de pais elegível. Se uma garantia 
incondicional for emitida por uma instituição financeira não 
bancária localizada fora do Pais do Contratante, essa instituição 
emissora deverá ter uma instituição financeira correspondente 
localizada no Pais do Contratante para executar a garantia, a menos 
que o Contratante tenha concordado por escrito, antes da 
apresentação da Oferta, que não será exigido instituição financeira 
correspondente. No caso de uma garantia bancária, a Garantia da 
Oferta deverá ser apresentada com base no Formulário de Garantia 
da Oferta disponível na Seção IV, Formulários de Licitação, ou em 
outro formato com alto grau de similaridade, aprovado pelo 
Contratante antes da apresentação da Oferta. A Garantia da Oferta 
será válida por um período de 28 (vinte e oito) dias além do período 
de validade original da Oferta, ou além de qualquer período de 
extensão, se solicitado de acordo com a IAL 18.2. 

19.4 Se uma Garantia da Oferta ou Declaração de Garantia da Oferta for 
especificada conforme a IAL 19.1, qualquer Oferta não 
acompanhada de uma Garantia da Oferta ou Declaração de 
Garantia da Oferta com alto grau de conformidade será considerada 
desconforme e rejeitada pelo Contratante. 

19.5 Se uma Garantia da Oferta for especificada de acordo com a IAL 
19.1, a Garantia da Oferta dos Licitantes vencidos será devolvida o 
mais prontamente possível após a assinatura do Contrato pelo 
Licitante vencedor e apresentação da Garantia de Execução de 
acordo com o TAL 46. 

19.6 A Garantia da Oferta do Licitante vencedor deverá ser devolvida o 
mais rapidamente possível, assim que o Licitante vencedor assinar 
o Contrato e apresentar a Garantia de Execução exigida. 

19.7 A Garantia da Oferta poderá ser executada: 

(a) se o Licitante retirar sua Oferta durante o Período de 
Validade da Oferta especificado por ele na Carta-Oferta, ou 
durante qualquer extensão concedida pelo Licitante; ou 

(b) se o Licitante vencedor deixar: 
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(i) de assinar o Contrato de acordo com a IAL 45; ou  

(ii) apresentar uma Garantia de Execução de acordo com a 
IAL 48. 

19.8 A Garantia da Oferta ou a Declaração de Garantia da Oferta de uma 
JV deverá estar no nome da JV que apresentar a Oferta. Se a JV 
não tiver sido legalmente constituída até a data da Oferta, a 
Garantia da Oferta ou a Declaração de Garantia da Oferta deverá 
estar em nome de todos os futuros membros, conforme indicado na 
carta de intenção mencionada na IAL 4.1 e IAL 11.2. 

19.9 Se a Garantia da Oferta não for exigida na FDE, de acordo com a 
IAL 19.1, e; 

20. Formato e 
assinatura da 

20.1 

Oferta 

20.2 

20.3 

(a) se o Licitante retirar sua Oferta durante o Período de 
Validade da Oferta especificado por ele na Carta-Oferta; ou 

(b) se o Licitante vencedor deixar de: assinar o Contrato de 
acordo com o IAL 45, ou apresentar uma Garantia de 
Execução de acordo com o IAL 46; 

o Mutuório poderá, se previsto na FDE, declarar o Licitante 
inelegível para adjudicação do contrato pelo Contratante durante o 
período indicado na FDE. 

0 Licitante deverá apresentar uma via original da documentação 
que compõe a Oferta, conforme descrito na IAL 11, e identificá-la 
claramente com a palavra "ORIGINAL". As Ofertas Alternativas, se 
permitidas de acordo com a IAL 13, deverão estar claramente 
identificadas com a palavra "ALTERNATIVA". Além disso, o 
Licitante deverá enviar cópias da Oferta, no número especificado 
na FDE, que deverão estar claramente identificadas com a palavra 
"CÓPIA." Em caso de qualquer discrepância entre a original e as 
cópias, a original prevalecerá. 

Os Licitantes deverão identificar em suas Ofertas com a palavra 
"CONFIDENCIAL" as informações que sejam confidenciais para 
o seu negócio. Isso poderá incluir informações protegidas, sigilos 
comerciais ou informações comerciais ou financeiras reservadas. 

0 original e todas as cópias da Oferta deverão ser digitados ou 
escritos com tinta indelével, e deverão ser assinados por uma 
pessoa devidamente autorizada a assinar em nome do Licitante. 
Essa autorização se dará na forma de confirmação escrita, 
confoune especificado na FDE, e deverá ser anexada à Oferta. 0 
nome e cargo de cada pessoa que assina a autorização deverá ser 
digitado ou escrito em letras de follna abaixo da assinatura. Todas 
as páginas da Oferta que contiverem notas ou forem objeto de 
alterações deverão ser assinadas ou rubricadas pela pessoa que 
assina a Oferta. 
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20.4 Se o Licitante for uma JV, a Oferta deverá ser assinada por um 
representante legal de uma das empresas participantes, devendo 
esta pessoa ser autorizada mediante documento assinado por todos 
representantes legais de todas as empresas que formam ou 
formarão a JV, autorizando a prática desse ato em nome de todos 
os signatários. 

20.5 Quaisquer entrelinhas, rasuras ou sobrescritos somente serão 
válidos se forem assinados ou rubricados pela pessoa que assina a 
Oferta. 

D. Apresentação e abertura de Ofertas 

21. Lacre e 	 21.1 0 Licitante deverá entregar a Oferta em um único envelope lacrado 
identificação das 	(processo de Licitação com um único envelope). Dentro do 
Ofertas 	 envelope único, o Licitante deverá colocar os seguintes envelopes 

separados e lacrados: 

(a) em um envelope identificado com a palavra "ORIGINAL", 
todos os documentos que compõem a Oferta, conforme 
descrito na IAL 11; e 

(b) em um envelope identificado com a palavra "UlmAs", todas 
as cópias obrigatórias da Oferta; e 

(c) se Ofertas alternativas forem permitidas de acordo com a IAL 
13; e se for o caso: 

(i) em um envelope identificado com a palavra "ORIGINAL 
- OFERTA ALTERNATIVA", a Oferta alternativa; e  

(ii) em um envelope identificado com a palavra "Cbms - 
OFERTA ALTERNATIVA", todas as cópias obrigatórias 
da Oferta alternativa. 

21.2 Os envelopes interno e externo deverão: 

(a) ter o nome e o endereço do Licitante; 

(b) ser endereçados ao Contratante de acordo com a IAL 22.1; 

(c) fazer referência especifica a este processo de Licitação 
indicado na IAL 1.1;e 

(d) conter um aviso de não abrir antes da hora e data de abertura 
das Ofertas. 

21.3 Se houver algum envelope que não esteja lacrado e identificado 
conforme necessário, o Contratante não assumirá responsabilidade 
pelo extravio ou abertura prematura da Oferta. 
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22. Prazo para envio 22.1 As Ofertas deverão ser recebidas pelo Contratante no endereço e, 

das Ofertas 

	

	 no mais tardar, na data e hora especificadas na FDE. Conforme 

especificado na FDE, os Licitantes poderão ou não enviar suas 
Ofertas por meio eletrônico. Os Licitantes que enviarem as Ofertas 
por meio eletrônico deverão seguir os procedimentos eletrônicos 
de envio de Ofertas especificados na FDE. 

22.2 0 Contratante poderá, a seu critério, estender o prazo para 
apresentação de Ofertas, mediante alteração do Edital de Licitação 
de acordo com a IAL 8, caso em que todos os direitos e obrigações 
do Contratante e dos Licitantes anterionnente sujeitos ao prazo 
antigo estarão sujeitos ao novo prazo. 

23. Ofertas 	 23.1 0 Contratante desconsiderará qualquer Oferta recebida após o 
atrasadas 	 prazo para apresentação de Ofertas, de acordo com a IAL 22. 

Qualquer Oferta recebida pelo Contratante após o prazo para 
apresentação de Ofertas será declarada atrasada, rejeitada e 
devolvida fechada ao Licitante. 

24. Retirada, 	24.1 0 Licitante poderá retirar, substituir ou modificar sua Oferta após 
substituição e 	 ter sido enviada mediante envio de aviso por escrito, devidamente 
modificação de 	assinada por um representante autorizado, nela devendo incluir 
Ofertas 	 cópia da autorização, de acordo com a IAL 20.3 (com exceção dos 

avisos de retirada, que não requerem cópias). A substituição ou 
modificação correspondente da Oferta deverá acompanhar o 
respectivo aviso por escrito. Todos os avisos deverão ser: 

(a) elaborados e enviados de acordo com a IAL 20 e IAL 21 
(com exceção dos avisos de retirada, que não requerem 
cópias) e, além disso, os respectivos envelopes deverão 
estar claramente identificados com a palavra "RETIRADA", 
"SUBSTITUIÇÃO" ou "MODIFICAÇÃO"; E"; e 

(b) recebidos pelo Contratante dentro do prazo estabelecido para 
apresentação de Ofertas, de acordo com a IAL 22. 

24.2 As Ofertas cuja retirada for solicitada, de acordo com a IAL 24.1, 
serão devolvidas fechadas aos Licitantes. 

25. Abertura de 
Ofertas 

24.3 Nenhuma Oferta poderá ser retirada, substituida ou modificada no 
intervalo entre o prazo para apresentação de Ofertas e a expiração 
do Período de Validade da Oferta especificado pelo Licitante na 
Carta-Oferta ou qualquer extensão desse período. 

25.1 Com exceção dos casos especificados nas IAL 23 e IAL 24.2, o 
Contratante deverá abrir publicamente e ler em voz alta todas as 
Ofertas recebidas até a data e hora e no local especificados na 
FDE, na presença dos representantes designados dos Licitantes e 
qualquer pessoa que deseje comparecer. Todos os licitantes, seus 
representantes e qualquer parte interessada poderão comparecer à 
sessão pública de abertura das Ofertas. Quaisquer procedimentos 
eletrônicos, específicos e obrigatórios de abertura de Ofertas, se o 
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envio de Ofertas por meio eletrônico for permitido de acordo com 
a TAL 22.1, deverão ser feitos de acordo com o disposto na FDE. 

25.2 Primeiramente, os envelopes identificados com a palavra 
"RETIRADA" deverão ser abertos e lidos em voz alta, e o envelope 
com a Oferta correspondente não deverá ser aberto, mas sim 
devolvido ao Licitante. Somente  sera  permitida a retirada de Oferta 
quando o aviso de retirada correspondente contiver autorização 
válida para solicitar a retirada e seja lida em voz alta na sessão de 
abertura das Ofertas. 

25.3 Em seguida, os envelopes identificados com a palavra 
"SUBSTITUIÇÃO" serão abertos, lidos em voz alta e trocados com a 
Oferta substituida correspondente, e as Ofertas substituidas não 
serão abertas, mas sim devolvidas aos Licitantes. Somente  sera  
permitida a substituição de Oferta quando o aviso de substituição 
correspondente contiver autorização válida para solicitar a 
substituição e seja lida em voz alta na sessão de abertura das 
Ofertas. 

25.4 Em seguida, os envelopes identificados com a palavra 
"MODIFICAÇÃO" serão abertos e lidos em voz alta com a Oferta 
correspondente. Somente será permitida a modificação de Oferta 
quando o aviso de modificação correspondente contiver 
autorização valida para solicitar a modificação e seja lido em voz 
alta na sessão de abertura das Ofertas. 

25.5 Em seguida, todos os envelopes restantes serão abertos, um de cada 
vez, procedendo-se à leitura: do nome do Licitante e mencionando 
a modificação, se houver; do preço total da Oferta, por lote 
(contrato), se aplicável, incluindo eventuais descontos e Ofertas 
alternativas; da existência ou falta de uma Garantia da Oferta ou 
Declaração de Garantia da Oferta, se necessário; e de quaisquer 
outros detalhes que o Contratante julgar necessários. 

25.6 Somente as Ofertas, as Ofertas alternativas e os descontos que 
forem abertos e lidos em voz alta na sessão de abertura das Ofertas 
continuarão a ser considerados na avaliação. A Carta-Oferta e o 
Cronograma de atividades com Preços deverão ser rubricados 
pelos representantes do Contratante presentes na sessão de abertura 
das Ofertas, na forma especificada na FDE. 

25.7 0 Contratante não discutirá os méritos de nenhuma Oferta, nem 
rejeitará nenhuma Oferta (com exceção das Ofertas atrasadas, 
conforme a TAL 23.1). 

25.8 0 Contratante deverá manter um registro da abertura das Ofertas, 
que incluirá, no mínimo: 

(a) 	o nome do Licitante e a menção a uma retirada, substituição 
ou modificação; 
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(b) o Preço da Oferta, por lote (contrato), se aplicável, 
incluindo quaisquer descontos; 

(c) a existência ou falta de uma Garantia da Oferta ou 
Declaração de Garantia da Oferta, conforme necessário; e 

(d) quaisquer ofertas alternativas. 

25.9 Os representantes dos Licitantes que estiverem presentes deverão 
assinar o registro, cujo conteúdo e efeito não  sera  invalidado caso 
um deteaninado Licitante deixar de assiná-lo. A todos os 
Licitantes será distribuída uma cópia do registro. 

E. Avaliação e Comparação de Ofertas 

As informações relativas à avaliação das Ofertas e as 
recomendações de adjudicação do contrato somente serão 
divulgadas aos Licitantes ou a quaisquer outras pessoas não 
oficialmente envolvidas no processo de Licitação após o envio das 
informações sobre a intenção de adjudicação do contrato a todos 
os Licitantes, de acordo com a TAL 40. 

Qualquer tentativa por parte de um Licitante de influenciar o 
Contratante nas decisões de avaliação ou adjudicação do Contrato 
poderá resultar na rejeição de sua Oferta. 

Não obstante a TAL 26.2, entre o momento da abertura da Oferta e 
o momento da adjudicação do Contrato, se qualquer Licitante 
desejar entrar em contato com o Contratante a respeito de qualquer 
assunto relacionado ao processo de Licitação, deverá fazê-lo por 
escrito. 

Para auxiliá-lo no exame, avaliação e comparação das Ofertas e 
qualificação dos Licitantes, o Contratante poderá, a seu critério, 
solicitar a qualquer Licitante esclarecimentos sobre sua Oferta, 
dando-lhe um prazo razoável para a resposta. Qualquer 
esclarecimento enviado por um Licitante a respeito de sua Oferta, 
mas que não seja em resposta a urna solicitação do Contratante,  
sera.  desconsiderado. A solicitação de esclarecimentos do 
Contratante e a resposta do Licitante deverão ser feitas por escrito. 
Nenhuma alteração, incluindo qualquer aumento ou diminuição 
voluntária nos preços ou no teor da Oferta,  sera  solicitada, 
oferecida ou permitida, exceto para confirmar a correção de erros 
aritméticos identificados pelo Contratante na avaliação das 
Ofertas, de acordo com a TAL 31. 

27.2 0 Licitante que não prestar esclarecimentos sobre sua Oferta até a 
data e hora estabelecidas na solicitação de esclarecimentos do 
Contratante poderá ter sua Oferta rejeitada. 

26. Confidencialidade 26.1 

26.2 

26.3 

27. Esclarecimentos 27.1 
sobre Ofertas 
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28. Desvios, ressalvas 28.1 Durante a avaliação das Ofertas, aplicam-se as seguintes 

e omissões 	 definições: 

(a) "Desvio" refere-se ao afastamento dos requisitos previstos no 
Edital de Licitação; 

(b) "Ressalva" refere-se A. definição de condições limitantes ou à 
retenção da aceitação completa dos requisitos especificados 
no Edital de Licitação; e 

(c) "Omissão" refere-se ao não envio, no todo ou em parte, de 
informações ou documentação exigida no Edital de 
Licitação. 

29. Determinação de 29.1 A determinação pelo Contratante da conformidade de uma Oferta 
conformidade 	 deverá ser feita com base no conteúdo da própria Oferta, conforme 

definido na IAL 11. 

29.2 Será considerada como conforme a Oferta que atender aos 
requisitos do Edital de Licitação sem desvios, ressalvas ou 
omissões graves. Será considerado como desvio, ressalva ou 
omissão grave aquele que: 

(a) se aceito, poderia: 

(i) afetar de maneira considerável o escopo, a qualidade ou 
o desempenho das Obras especificados no Contrato; ou  

(ii) limitar de maneira considerável, em conflito com o Edital 
de Licitação, os direitos do Contratante ou as obrigações 
do Licitante nos termos do Contrato; ou 

(b) 	se retificada, afetar injustamente a posição competitiva de 
outros Licitantes que apresentaram Ofertas com alto grau de 
conformidade. 

29.3 0 Contratante deverá examinar os aspectos técnicos da Oferta 
apresentada, de acordo com a IAL 16, em especial para confirmar 
que todos os requisitos da Seção VII, Lista de Requisitos, foram 
atendidos sem qualquer desvio, ressalva ou omissão graves. 

29.4 Qualquer Oferta considerada desconforme em relação aos 
requisitos do Edital de Licitação será rejeitada pelo Contratante e 
não poderá ser reconsiderada posteriormente com a correção de 
graves desvios, ressalvas ou omissões. 

30. Não- 	 30.1 Desde que a Oferta seja altamente conforme, o Contratante poderá 
conformidades, 	desconsiderar quaisquer  nab-conformidades da Oferta. 
erros e omissões 

30.2 Caso a Oferta apresente alto grau de conformidade, o Contratante 
poderá solicitar ao Licitante que apresente as informações ou a 
documentação necessária, dentro de um período de tempo razoável, 
para corrigir não-conformidades de menor importância na Oferta 
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relacionadas aos requisitos de documentação. A solicitação de 
informações ou documentação sobre tais não-conformidades não 
deverá estar relacionada a nenhum aspecto do preço da Oferta. Se 
o Licitante não atender à solicitação, sua Oferta poderá ser 
rejeitada. 

30.3 0 Contratante deverá corrigir as não-conformidades irrelevantes 
quantificáveis relacionadas ao Preço da Oferta, desde que a Oferta 
seja altamente conforme. Nesse sentido, o Preço da Oferta deverá 
ser ajustado, para fins de mera comparação, a fim de refletir o preço 
de um item ou componente ausente ou não confonne de acordo com 
o previsto na FDE. 

31. Correção de 	31.1 Desde que a Oferta seja conforme, o Contratante deverá corrigir 
erros aritméticos 	erros aritméticos com base no seguinte: 

(a) somente nos casos de empreitada por preço unitário, se houver 
uma discrepância entre o preço unitário e o preço total obtido 
pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço 
unitário prevalecerá e o preço total deverá ser corrigido, a 
menos que exista, na opinião do Contratante, um equivoco 
Obvio na colocação do ponto decimal no preço unitário, caso 
em que o preço total prevalecerá e o preço unitário deverá ser 
corrigido; 

(b) se houver um erro no total correspondente à adição ou 
subtração de subtotais, os subtotais prevalecerão e o total  sera  
corrigido; e 

(c) se houver uma discrepância entre os números por extenso e 
em algarismos, o valor por extenso prevalecerá, a menos que 
o montante expresso por extenso esteja relacionado a um erro 
aritmético, caso em que o valor em algarismos prevalecerá, de 
acordo com os itens (a) e (b) acima. 

31.2 Os Licitantes serão solicitados a aceitar a correção de erros 
aritméticos. Os Licitantes que não aceitarem as correções, 
conforme a TAL 31.1, terão suas Ofertas rejeitadas. 

32. Conversão para 	32.1 Para fins de avaliação e comparação, a(s) moeda(s) da Oferta 
moeda  Mika 	deverá(ão) ser convertida(s) em uma única moeda, confonne 

especificado na FDE. 

33. Margem de 	33.1 Salvo especificação em contrário na FDE1,ndo será aplicada 
preferência 	 nenhuma margem de preferência para Licitantes nacionais. 

Para fins de margem de preferência, uma firma individual  sera  considerada um Licitante nacional se estiver registrada 
no pais do Contratante, tiver mais de 50% de participação de nacionais do pais do Contratante e não subcontratar mais 
de 10% do prego do contrato, excluindo somas provisórias, a empresas estrangeiras. JVs são consideradas como 
Licitantes domésticos e elegíveis para preferência doméstica somente se as firmas membros individuais estiverem 
registrados no pais do Contratante ou mais de 50% da propriedade corresponda a nacionais do pais do Contratante, e 
a JV estiver registrada no pais do Mutuário. A JV não subcontratard mais de 10% do preço do contrato, excluindo 



Seção II — Folha de Dados do Edital (FDE) 27 

34. Avaliação das 
Ofertas 

34.1 O Contratante deverá adotar os critérios e metodologias listados 
nestas TAL e na Seção  III,  Critérios de Avaliação e Qualificação. 
Não serão permitidos outros critérios ou metodologias de 
avaliação. Ao aplicar esses critérios e essas metodologias, o 
Contratante determinará a Oferta Mais Vantajosa, que será a Oferta 
do Licitante que atender aos critérios de qualificação e cuja Oferta 
tenha sido avaliada como tendo: 

(a) alto grau de conformidade com o Edital de Licitação; e 

(b) o menor custo avaliado. 

34.2 Para avaliar uma Oferta, o Contratante deverá considerar o 
seguinte: 

(a) A avaliação será feita para itens ou lotes (contratos), 
conforme especificado na FDE, e o Preço da Oferta, 
conforme cotado de acordo com a IAL 14; 

(b) ajuste de preço para correção de erros aritméticos, de acordo 
com a TAL 31.1; 

ajuste de preço devido a descontos oferecidos, de acordo com 
a IAL 14.4; 

(d) converter a quantia resultante da aplicação dos itens (a) a (c) 
acima, se for necessário, para uma moeda única, de acordo  
corn  a TAL 32; 

(e) ajuste de preço para não-conformidades de acordo com a TAL 
30.3; e 

os fatores adicionais de avaliação estão especificados na 
Seção  III,  Critérios de Avaliação e Qualificação. 

34.3 0 efeito estimado das disposições de reajuste de preço das 
Condições do Contrato, aplicado durante o período de execução do 
Contrato, não deverá ser levado em consideração na avaliação da 
Oferta. 

34.4 Se o Edital de Licitação permitir aos Licitantes cotar preços 
separados par.  a diferentes lotes (contratos), a metodologia para 
determinar o menor custo avaliado das combinações de lotes 
(contrato), incluindo quaisquer descontos oferecidos na Carta-
Oferta, será especificada na Seção  III,  Critérios de Avaliação e 
Qualificaçao. 

somas provisórias, a empresas estrangeiras.  TVs  entre firmas estrangeiras e nacionais não serão elegíveis para 
preferência doméstica. 

(c)  

(f)  
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34.5 A avaliação de urna oferta pelo Comprador excluirá e não levará 
em consideração: 

(a) impostos sobre vendas e outros impostos similares 
incidentes sobre os Bens se um contrato for adjudicado 
ao Licitante, quando os Bens forem fabricados no Pais 
do Comprador; 

(b) taxas alfandegárias e outros impostos de importação 
incidentes sobre os Bens importados, impostos sobre 
vendas e outros impostossimilares incidentes sobre os 
Bens se o contrato for adjudicado ao Licitante, quando 
os Bens forem fabricados fora do Pais do Comprador, 
já terão sido importados ou serão importados; 

(c) qualquer disposição de ajuste de preço durante o 
período de execução do Contrato, se previsto na 
Proposta. 

34.6 A avaliação de uma oferta pelo Comprador deverá levar em 
consideração outros fatores, além do Preço da oferta cotado de 
acordo com a TAL 14. Esses fatores poderão estar relacionados as 
características, ao desempenho e aos termos e condições de compra 
dos Bens e Serviços Correlatos. 0 efeito dos fatores selecionados, 
se houver,  set-á expresso em tennos monetários para facilitar a 
comparação das ofertas, salvo especificação em contrário na FDE 
dentre ostermos estabelecidos na Seção  III,  Critérios de Avaliação 
e Qualificação. Os critérios e metodologias aserem adotados serão 
os especificados na TAL 34.2 (f). 

35. Comparação de 	35.1 0 Comprador deverá comparar os custos avaliados de todas as 
Ofertas 	 ofertas com alto grau de conformidade estabelecidas de acordo com 

a TAL 34.2 para determinar o menor custo avaliado. A comparação 
será feita com base nos preços CIP (local de destino final) dos bens 
importadas e preços EXW, mais o custo do transporte terrestre e do 
seguro ate o local de destino, para os Bens fabricados no pais do 
Mutuário, juntamente com os preços de qualquer instalação, 
treinamento, comissionamento e outros serviços necessários. A 
avaliação de preços não levará em consideração as taxas 
alfandegárias e outros impostos incidentes sobre Bens importados 
cotados com preços CIP e impostos sobre vendas, bem como 
impostos similares sobre venda ou entrega de bens. 

36. Ofertas 	 36.1 será considerada como atipicamente baixa qualquer oferta cujo 
Atipicamente 	 preço, em combinação com outros elementos que a compõem, 
Baixas 	 parecer excessivamente baixo a ponto de suscitar graves 

preocupações do Contratante quanto à capacidade do Licitante de 
executar o Contrato pelo preço da oferta apresentado. 
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37. Qualificação do 
Licitante 

38. Direito do 
Contratante de 
aceitar qualquer 
Oferta e rejeitar 
uma ou todas as 
Ofertas 

39. Prazo Suspensivo 

36.2 Ao identificar uma possível oferta atipicamente baixa, o Contratante 
deverá solicitar esclarecimentos por escrito ao Licitante, incluindo 
uma análise detalhada do preço da sua Oferta em relação ao objeto do 
contrato, escopo, metodologia oferta, cronograma de entrega, 
alocação de riscos e responsabilidades e quaisquer outros requisitos 
do Edital de Licitação. 

36.3 Após a avaliação das análises de prego, e se o Contratante determinar 
que o Licitante não conseguiu demonstrar sua capacidade de executar 
o Contrato pelo  Prey)  da Oferta apresentado, o Contratante deverá 
rejeitar a Oferta. 

37.1 0 Contratante deverá avaliar, a seu critério, se o Licitante elegível 
selecionado por apresentar o menor custo avaliado e uma oferta 
com alto grau de conformidade atende aos critérios de qualificação 
especificados na Seção  III,  Critérios de Avaliação e Qualificação. 

37.2 A avaliação deverá ser feita com base no exame dos documentos 
comprobatórios das qualificações do Licitante por ele apresentadas, 
de acordo  corn  a TAL 17. A avaliação não levará em consideração 
as qualificações de outras empresas, tais como subsidiárias, 
matrizes, afiliadas, subcontratadas do Licitante (que não sejam 
subcontratadas especializadas se permitido no Edital de Licitação) 
ou qualquer outra empresa que não a do Licitante. 

37.3 Uma avaliação positiva será um pré-requisito para a adjudicação do 
Contrato ao Licitante. Uma avaliação negativa resultará na 
desclassificação da oferta, caso em que o Contratante procederá ao 
próximo Licitante que oferecer a oferta com alto grau de 
conformidade e o menor custo avaliado para fazer uma avaliação 
similar das qualificações do Licitante para apresentar desempenho 
satisfatório. 

38.1 0 Contratante reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer 
Oferta, anular o processo de Licitação e rejeitar todas as Ofertas a 
qualquer momento antes da adjudicação do Contrato, sem incorrer 
em nenhuma responsabilidade para com os Licitantes. Em caso de 
anulação, todas as Ofertas apresentadas, em especial as garantias 
de Oferta oferecidas, deverão ser prontamente devolvidas aos 
Licitantes. 

39.1 0 Contrato não será adjudicado antes da expiração do Prazo 
Suspensivo. 0 Prazo Suspensivo será de 10 (dez) Dias Úteis, a 
menos que seja prorrogado de acordo com a TAL 46. 0 Prazo 
Suspensivo entrará em vigor no dia seguinte à data de envio da 
Intenção de Adjudicação do Contrato pelo Contratante a todos os 
Licitantes. Não será aplicado o Prazo Suspensivo quando apenas 
uma Oferta for apresentada ou quando o contrato for em resposta a 
uma situação de emergência reconhecida pelo Banco. 
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40. Notificação de 
Intenção de 
Adjudicação 

41. Critérios de 
Adjudicação 

42. Direito do 
Contratante de 
mudar as 
quantidades no 
momento da 
adjudicação 

43. Notificação de 
Adjudicação 

40.1 0 Contratante deverá enviar a todos os Licitantes a Notificação de 
Intenção de Adjudicação do Contrato enviada ao Licitante 
vencedor. A Notificação de Intenção de Adjudicação deverá conter, 
no  minima,  as seguintes informações: 

(a) nome e endereço do Licitante que apresentou a Oferta 
vencedora; 

(b) preço do Contrato referente A. Oferta vencedora; 

(c) names  de todos os Licitantes que apresentaram Ofertas, bem 
como seus preços de Oferta, confointe lidas em voz alta e 
avaliadas. 

(d) exposição do(s) motivo(s) por que a Oferta (do Licitante 
vencido destinatário da notificação) foi vencida, a menos que 
o preço informado, com base no parágrafo c) acima, já revele 
o motivo. 

(e)  

(f)  

data de expiração do Prazo Suspensivo; 

instruções para solicitar esclarecimentos e/ou apresentar 
reclam4ões durante o Prazo Suspensivo. 

F. Adjudicação do Contrato 

41.1 Conforme IAL 38, o Contratante deverá adjudicar o Contrato ao 
Licitante  clue  apresentar a Oferta Mais Vantajosa. A Oferta Mais 
Vantajosa, será do Licitante que atender aos critérios de 
qualificação e que tenha sido determinada como: 

(a) alto grau de conformidade com o Edital de 
Licitação; e 

(b) o menor custo avaliado. 

42.1 0 Comprador, no  momenta  de Adjudicação do Contrato, reserva-
se o direito de aumentar ou diminuir a quantidade de Bens e 
Serviços Correlatas originalmente especificados na Seção VII, 
Lista de Requisitos, desde que não exceda as porcentagens 
especificadas na FDE, e sem qualquer alteração nos preços 
unitários, nos outros termos e condições da Proposta e no Edital de 
Licitação. 

43.1 Antes da expiração do Período de Validade da Oferta e quando da 
expiração do Prazo Suspensivo, especificados ou prorrogados de 
acordo coma TAL 39.1, e mediante a resolução satisfatória de 
eventuais reclamações apresentadas durante o Prazo Suspensivo, o 
Contratante infoiniard ao Licitante vencedor, por escrito, que sua 
oferta foi aceita: A notificação de adjudicação (denominada "Carta 
de Aceite" no presente e nos Formulários do Contrato) especificará 
o valor devido pelo Contratante A. Empresa em contraprestação à 
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execução do Contrato (denominado "Preço do Contrato" nas 
Condições do Contrato e Formulários do Contrato). 

43.2 Decorridos 10 (dez) Dias Úteis após a data de envio da Carta de 
Aceite, o Contratante deverá publicar a Notificação de 
Adjudicação do Contrato, a qual deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações: 

(a) nome e endereço do Contratante; 

(b) nome e número de referência do contrato adjudicado e 
método de seleção utilizado; 

nomes de todos os Licitantes que apresentaram Ofertas e 
seus preços de Oferta, conforme lidos em voz alta na sessão 
de abertura das Ofertas e avaliados; 

(d) nomes de todos os Licitantes cujas Ofertas foram rejeitadas, 
seja por desconformidade seja por inobservância dos 
critérios de qualificação, ou não foram avaliadas, com os 
respectivos motivos. 

nome do Licitante vencedor, prego final total do contrato, 
duração do contrato e um resumo de seu escopo; e 

Formulário de divulgação da propriedade beneficiária do 
Licitante, se especificado na FDE IAL 45.1. 

433 A Notificação de Adjudicação do Contrato será publicada no 
website do Contratante, se disponível, sem restrição alguma de 
acesso, ou em pelo menos um jornal de circulação nacional no Pais 
do Contratante, ou no diário oficial. 0 Contratante também 
publicará a Notificação de Adjudicação do Contrato no portal 
virtual UNDB, quando houver participação de licitante 
estrangeiro. 

43.4 A Carta de Aceite será um Contrato vinculante até que um Contrato 
formal seja elaborado e assinado. 

44. Esclarecimentos 	44.1 Ao receber do Contratante a Notificação de Intenção de 
pelo Contratante 	Adjudicação referida na TAL 40.1, o Licitante vencido terá o prazo 

de 3 (três) Dias lirteis para solicitar esclarecimentos ao Contratante, 
por escrito. O Contratante prestará esclarecimentos a todos os 
Licitantes vencidos cujas solicitações tenham sido recebidas nesse 
prazo. 

44.2 Ao receber unia solicitação de esclarecimentos dentro do prazo, o 
Contratante deverá prestar os esclarecimentos em  at  5 (cinco) 
Dias Uteis, a' menos que decida fazê-lo fora desse prazo por 
motivos justificados. Nesse caso, o Prazo Suspensivo  sera  
prorrogado automaticamente em até 5 (cinco) Dias Oteis, uma vez 
prestados os esclarecimentos. Havendo mais de uma solicitação 
de esclarecimentos em atraso, o Prazo Suspensivo não será 

(e)  

(e) 

(0 
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45. Assinatura do 
Contrato 

46. Garantia de 
Execução 

encerrado antes do período de 5 (cinco) Dias Úteis a partir do 
Ultimo esclarecimento. 0 Contratante notificará imediatamente, 
pelo meio mais rápido possível, todos os Licitantes acerca da 
prorrogação do Prazo Suspensivo 

44.3 Se as solicitações de esclarecimentos forem recebidas pelo 
Contratante fora do prazo de 3 (três) Dias theis, o Contratante 
deverá prestar os esclarecimentos assim que possível, 
normalmente em menos de 15 (quinze) Dias Oteis a contar da data 
de publicação da Notificação de Adjudicação do Contrato. 
Solicitações de esclarecimentos recebidas fora desse prazo de 3 
(três) Dias Oteis não ensejarão prorrogação do Prazo Suspensivo. 

44.4 Os esclarecimentos solicitados pelos Licitantes vencidos poderão 
ser prestados por escrito ou verbalmente. Os Licitantes arcarão 
com todos os custos incorridos para participar de reunião de 
esclarecimentos. 

45.1 0 Contratante deverá enviar a Carta de Aceite ao Licitante 
vencedor, incluindo o Instrumento de Contrato e, se especificado 
na FDE, uma solicitação de envio do formulário de divulgação da 
propriedade beneficiária fornecendo informações adicionais sobre 
sua propriedade beneficiária. O Formulário de Divulgação de 
Propriedade Beneficiária, se solicitado, deverá ser enviado dentro 
de 8 (oito) Dias Úteis a contar do recebimento deste pedido. 

45.2 0 Licitante vencedor deverá devolver ao Contratante o Contrato 
assinado e datado no prazo de 28 (vinte e oito) dias após o seu 
recebimento. 

45.3 Sem prejuízo do disposto na IAL 45.2 acima, quando a assinatura 
do Instrumento do Contrato não for possível por quaisquer 
restrições de exportação para o Pais do Comprador atribuíveis a 
este, ou ao uso dos produtos/hens, sistemas ou serviços a serem 
fornecidos, quando tais restrições decorrerem de regulamentos 
comerciais de um pais que forneça esses produtos/bens, sistemas 
ou serviços, o Licitante ndoserd obrigado por sua Proposta, desde 
que, no entanto, o Licitante possa demonstrar, a critério do 
Comprador e do Banco, que a assinatura do Instrumento do 
Contrato não foi impedida por qualquer falta de diligência por 
parte do Licitante no cumprimento de quaisquer formalidades, 
incluindo solicitação de permissões, autorizações e licenças 
necessárias para a exportação dos produtos/bens, sistemas ou 
serviços previstos no Contrato. 

46.1 Dentro de 28 (vinte e oito) dias após o recebimento da Carta de 
Aceite do Contratante, o Licitante vencedor devera fornecer a 
Garantia de Execução e, se exigido na Folha de Dados do Edital, a 
Garantia de Execução Ambiental e Social (ES), de acordo com as 
Condições Gerais do Contrato, sujeito à IAL 38.2 (b), usando para 
este fim os Formulários de Garantia de Execução e Garantia de 
Execução de ESHS disponíveis na Seção X, Formulários do 
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47. Reclamação 
relacionada ao 
processo de 
aquisição 

Contrato, ou outra foinia aceitável pelo Contratante. Se a Garantia 
de Execução apresentada pelo Licitante vencedor tiver a forma de 
uma fiança bancária, deverá ser emitida por uma agência de 
garantia ou seguro considerada como aceitável para o Contratante. 
A instituição estrangeira que fornecer a Garantia de Execução 
deverá ter uma instituição financeira correspondente localizada no 
Pais do Contratante, a menos que o Contratante tenha concordado 
por escrito que essa instituição não será necessária. 

46.2 A não apresentação da Garantia de Execução acima mencionada e, 
se exigida na Folha de Dados do Edital, da Garantia de Execução 
Ambiental e Social (ES), ou não assinatura do Contrato pelo 
Licitante vencedor constituirá fundamento suficiente para a 
anulação da adjudicação e a perda da Garantia da Oferta. Nesse 
caso, o Contratante poderá adjudicar o Contrato ao Licitante que 
apresentar a próxima Oferta Mais Vantajosa. 

47.1 Qualquer reclamação relacionada ao processo de aquisição deverá 
ser feita de acordo com os procedimentos previstos na FDE. 
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Seção II - Folha de Dados do Edital (FDE) 

Os seguintes dados específicos dos bens a serem adquiridos deverão complementar, suplementar ou 
alterar as disposições das Instruções aos Licitantes (IAL). Em caso deconflito, as presentes disposições 
prevalecerão sobre as das TAL. 

Referência 
IAL 

A. Gerais 

IAL 1.1 0 número do Edital de Licitação 6: 007/2022 

0 Contratante 6: Projeto Cooperar do Estado da  Paraiba  

0 nome da SDO é: Aquisição e Instalação de Rede Meteorológica 
composta de 23(vinte e três) Plataformas de Coleta de Dados 
Agrometeorológicos — PCD, com peças de reposição, treinamento, 
cercado de proteção e instalação completawcv. 

0 número e identificação de contratos que compõe esta SDO 6: 

Por preço global. 

IAL 2.1 0 Mutuário 6: Governo do Estado da  Paraiba  

Montante do Acordo de Empréstimo ou Financiamento:  US$  50 milhões 

0 nome do Projeto 6: Prograrna  Paraiba  Rural Sustentável 

, IAL 4.1 0 número máximo de membros de uma  Joint Venture  (JV) será de: 3 

IAL 4.5 0 website externo do Banco disponibiliza uma lista de pessoas físicas e 
jurídicas impedidas: http://-ixww.worldbank.org/debarr.  

B. Conteúdo do Edital de Licitação 

IAL 7.1 Somente para fins de Esclarecimento da Oferta, o endereço do 
Contratante 6: 

Endereço: Comissão Especial de Licitação 

Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4756 
Cabo Branco  
Joao  Pessoa-PB - CEP 58.045-000 
Aos cuidados de: Ana Ferreira de Lima Ramalho - Presidente da 
Comissão Especial de Licitaçao 
Telefone: (083) 99657-9101  
E-mail:  obruralcplazmailcom 

C. Elabornflo de Ofertas 

IAL 10.1 	1 0 idioma da Oferta 6: Português. 
Todas as corresponckngias deverão estar no idioma Português. 
Os documentos de apoio e a bibliografia impressa serão traduzidos para o 
idioma Português. 
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IAL 11.1 (b) Os seguintes anexos devem ser apresentados  corn  a Oferta: Cronograma 
de Atividades para contratos por preço global. 

  

 

IAL 11.1 (i) A Oferta do Licitante deverá conter os seguintes documentos adicionais: 

Qualificação Jurídica: 

1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a 
participante sucursal, filial ou agência; 

4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova 
da indicação dos seus administradores; 

5. Decreto• de autorização, em se tratando de sociedade empresária 
estrangeira em funcionamento no Pais; 

6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em 
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado 
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o  art.  107 da Lei n° 
5.764, de 1971. 

7: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

Regularidades Fiscal e Trabalhista: 

1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN),.referente a todos os créditos tributários federais e à 
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 
relativos à Seguridade Social, nos tennos da Portaria Conjunta n° 1.751, 
de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradóra-Geral da Fazenda Nacional. 

3. Prova de regularidade  coin  o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943; 

  

    

    

 

IAL 13.1  Ofertas Alternativas não nerao consideradas. 

  

 

IAL 14.6 Os preços cotados pelo Licitante no serão sujeitos a ajustes durante a 
execução do Contrato.. 	. . 

  

 

IAL 14.7 A edição dos Incotenns é de:, Não. se Aplica 
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IAL 14.8 
(b)(i) e (c)(v) 

Local de Entrega: Agencia Executiva de Gestão das Águas do Estado da 
Paraíba/Gerência de Monitoramento e Hidrometria — GEMOH/AESA 

Avenida Aprigio Veloso, 882 -- Bairro: Universitário — Campina Grande- 
PB  

CAMPUS  DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

Bloco CO — Prédio da Diretoria do Centro de Tecnologia e Recursos 
Nturais - CTRN 

IAL 15.1 0 preço  sera  cotado pelo Licitante em: Reais 

IAL 16.4 Período de tempo em que os bens deverão estar funcionando (para fins de 
peças sobressalentes):  minima  de 12(doze) meses 

IAL 17.2(a) A autorização do Fabricante será: não obrigatória 

IAL 17.2(b) Os serviços pós-venda serão: obrigatória 

IAL 18.1 0 período de validade da oferta  sera.  de 90 dias. 

IAL 19.1 A Garantia da Oferta será obrigatória. 0 valor da Garantia da Oferta é de: 

R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) 

IAL 19.3 (d) ' Outros tipos de garantias aceitáveis: nenhuma outra forma de garantias 
de Oferta, além das listadas na IAL 19.3 (a) até (c),  sera  aceitável. 
Nota: A Garantia de °feria precisa ser incondicional e de primeira 
demanda. Garantias de seguradoras não serão aceitas (no Brasil, as 
seguradoras não  emit=  garantias desse tipo). 

IAL 20.1 Além da via original da Oferta, o número de copias  sera  de: 1 cópia 

A cópia apresentada nao ri recisard trazer documentação comprobatória 
da experiência da ernprc,,sa, ficando, portanto, a presente documentação 
apenas na via original. 
Com toda a documentação devidamente assinada por uma pessoa 
devidamente autorizada a assinar em nome do Licitante (individual ou  Joint 
Venture).  

IAL 20.3 0 original e todas as copias da Oferta deverão ser assinados pelo proprietário 
ou qualquer um dos sócios especificados no Contrato Social da empresa, em 
sua última e vigente alteração. 

Se o Licitante for urna _TV, a Oferta deverá ser assinada por um representante 
legal de uma das empresas participantes, devendo esta pessoa ser autorizada 
mediante documento assinado por todos representantes legais de todas as 
empresas que formam ou formarão a JV, autorizando a prática desse ato em 
nome de todos os signatários. 

Para os atos a serem praticados- durante a sessão de abertura, análise e 
julgamento das propostas, sc a empresa enviar pessoa diferente daquela que 
assina os documentos da7'Oferta, será necessário que o representante enviado 
esteja autorizado a praticar atos em nome da empresa por uma Procuração 
Pública ou Particular, contendo expressamente os poderes outorgados. 



Seção II — Folha de Dados do Edital (FDE) 37 

No dia da licitação, o representante apresentará a cópia e original da 
Procuração e de um documento oficial com foto a um membro da CEL, que 
após confirmar a autenticidade da cópia, irá anexar os mesmos A Ata de 

Licitação a ser lavrada e posteriomiente anexada ao processo. 

A licitante deverá fazer constar em sua documentação entregue uma 

solicitação de confidencialidade acerca da Oferta ora apresentada, de acordo 

com o Regulamento de Aquisições do Banco Mundial. 

D. Apresentação e abertura de Ofertas 

IAL 22.1 Apenas para fins de apresentação de Ofertas, o endereço do Contratante 
6: 

Aos cuidados de: Ana Ferreira de Lima Ramalho - Presidente da Comissão 
Especial de Licitação 

Endereço: Projeto Cooperar da  Paraiba  

Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4756 

Cabo Branco  

Joao  Pessoa-PB CEP 58.045-000 

0 prazo para o envio de Ofertas é de: 

Data: 10 de janeiro de 2023 

Hora: 09h0Ornin 

Os Licitantes não poderão enviar suas Ofertas por meio eletrônico. 

IAL 25.1 A abertura das Ofertas será realizada em: 

Endereço: Projeto Cooperar do Estado da  Paraiba  

Avenida Presidente Epitacio Pessoa, n° 4756 

Cabo Branco  

Joao  Pessoa-PB - CEP 58.045-000 

Data: 10 de janeiro de 2023 
Hora: 09h3Ornin 

Serão lidos, ainda, em voz alta durante a sessão de abertura, os detalhes da 
Carta-Oferta. 

O preço ofertado mais vantajoso e divulgado conforme IAL 25.6 não 
implicará qualquer garantia à empresa Licitante acerca de sua qualificação 
no certame ou ainda, garantia de ser a vencedora. A leitura e divulgação das 
Ofertas recebidas e respectivas propostas de preços implica em uma das 
fases do processo licitatório. 



Seção II— Folha de Dados do Edital (FDE) 38 

IAL 25.6 A Cana-Oferta e as Planilhas de Preços deverão ser rubricadas por 3 
representantes do Contratante que conduziram a sessão de abertura de 
Ofertas. 

E. Avaliação e Comparação de Ofertas 

IAL 30.3 0 ajuste  sera  feito com base no preço médio do item ou componente, 
confomie consta em outras Ofertas com alto grau de confoimidade. Se não 
for possível calcular o preço do item ou componente a partir do preço de 
outras Ofertas com alto grau de conformidade, o Contratante usará sua 
melhor estimativa. 

IAL 32.1 Não serão permitidas outras moedas além do Real. 

IAL 33.1 Uma margem de preferencia doméstica não deverá ser aplicada. 

IAL 34.2(a) 

1 
1 

A avaliação será feita para selecionar as propostas 

As Propostas serão avaliadas pelo preço global e o Contrato 
incluirá o objeto adjudicado ao Licitante vencedor. 

1 
IAL 34.6 

1 
1 

Os ajustes serão determinados com base nos seguintes critérios, dentre os 
estabelecidos na Seção  III,  Critérios de Avaliação e Qualificação: 
konsultar a Seção  III,  Critérios de Avaliação e Qualificactio; 

(a) Desvio do Cronograma de Entrega: Não 

(b) Desvio do cronograma de pagamentos: Não 

(c) Custo dos principais componentes de reposição, peças 
sobressalentes obrigatórias e manutenção: Não 

(d) A disponibilidade no Pais do Comprador de peças 
sobressalentes eserviços pós-venda para os equipamentos 
previstos na Proposta. Não 

(e) Custos do ciclo de vida: os custos durante a vida útil dos bens 
ou equipamentos: Não . 

0 9 	o desempenho e produtividade do equipamento oferecido; Não 

F. Adjudicação do Contrato . 	, 

IAL 47.1 
.,, 	 ... 	. 

0 Licitante vencedor nao llecessita enviar o Formulário de Divulgação de 
Propriedade Beneficiária. 

IAL 49 0 Árbitro proposto -pelo Contratante 6: Alexandre Magalhães de 
Mesquita. A tarifa por hora do Árbitro proposto  sera:  R$ 250,00. Os dados 
pessoais do Árbitro proposto são os seguintes: 
OAB/DF 15.773 

+55 (61) 3321-9344 -- 8129-9228  
E-mail:  amdemesauitaa„mail.com  
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Os procedimentos de registro de uma Reclamação relacionada ao Processo 
de Aquisição são os especificados no "Regulamento de Aquisições para 
Mutuários de IPF (Anexo  III)."  Se um Licitante desejar registrar um 
esclarecimento  relacionado ao Processo de Aquisição, deverá encaminhá-
lo até 10 dias úteis antes da data de abertura das ofertas, para temas ligados 
ao edital e se desejar registrar uma reclamação,  deverá encaminhá-la até 10 
dias ateis após a publicação da intenção de adjudicação, para temas ligados 
ao resultado da licitação, conforme estes procedimentos, por escrito (pelo 
meio mais rápido disponível, como  e-mail),  para: 

Endereço: Projeto Cooperar da  Paraiba  

Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4756 
Cabo Branco 

João Pessoa-PB - CEP 58.045-000 
Aos cuidados de: Ana Ferreira de Lima Ramalho - Presidente da 
Comissão Especial de Licitação 
Telefone: (083) 99657-9101  

E-mail:,  pbruralcul@grnail.com  

Em suma, urna Reclamação relacionada ao Processo de Aquisição pode 
contestar qualquer um dos seguintes itens: 

1, 'os termos dos Documentos de Licitação; e 

2. a decisão de adjudicação do contrato do Contratante. 

IAL 50.1 
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Seção  III  - Critérios de Avaliaçao e Qualificação 

Tabela de Critérios 

1. Margem de Preferência (IAL 33) 	 41 

2 . Critérios de Avaliação (IAL 34) 	 42 

3.Qualificação (IAL 37) 	 43 
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1. Margem de Preferência (1AL 33) 

Uma margem de preferência, quando especificada na Folha de Dados do Edital, deverá ser 
concedida pelo Contratatante nos Bens fabricados no Pais do Contratante para fins de comparação 
de Ofertas, de acordo com os procedimentos descritos nos parágrafos subsequentes. 

As Ofertas com alto grau de confolmidade serão classificadas em um dos três grupos, da 
seguinte forma: 

(a) Grupo A: Ofertas de Bens produzidos no Pais do Contratante, para as quais (i) mão de 
obra, matérias primas e componentes de dentro do Pais do Contratante representam 
mais de 30% (trinta por cento) do preço EXW; e  (ii)  as instalações deprodução onde 
serão fabricados ou montados tenham sido utilizadas para a fabricaçãoe montagem desses 
Bens, ao menos desde a data de envio da Oferta; 

(b) Grupo B: Todas as demais Ofertas que oferecem Bens produzidos no Pais do 
Contratante; 

(c) Grupo C: Ofertas que oferecem Bens produzidos no exterior já importados ou que 
serão importados. 

Para facilitar esta classificação pelo Contratante, o Licitante deverá preencher qualquer versão da 
Planilha de Preços disponível no Edital de Licitação, desde que, no entanto, o preenchimento de 
uma versão incorreta da Planilha de Preços pelo Licitante não resulte na rejeição de sua Oferta, 
mas somente na reclassificação da Oferta pelo Contratante em seu grupo de apropriado. 

0 Contratante analisará, em primeiro lugar, as Ofertas para confirmar a adequação e modificar, 
conforme necessário, a classificação do grupo de Ofertas à qual os Licitantes atribuíram suas 
Ofertas ao preencher seus Formulários da Oferta e suas Planilhas de Preços. 

Em seguida, as Ofertas avaliadas de cada grupo serão comparadas para determinar o menor custo 
avaliado de cada grupo, que por sua vez serão comparadas entre si. Se dessa comparação resultar 
que a melhor Oferta pertence ao Grupo A ou ao Grupo B, o contrato será adjudicado a ela. 

Se da comparação acima resultar que a Oferta com o menor custo avaliado pertence ao Grupo C, todas 
as Ofertas desse grupo serão submetidas a uma nova comparação com a Oferta como menor custo 
avaliado do Grupo A, após o acréscimo ao preço dos Bens oferecidos em cada Oferta do Grupo C, 
unicamente para fins de comparação, de percentual igual a 15% (quinzepor cento) do respectivo 
preço CIP da Proposta de Bens a serem importados e já importados. Ambos os preços deverão 
incluir descontos incondicionais e seus erros aritméticos deverão ser corrigidos. Se a Proposta 
do Grupo A for a melhor, será selecionada para adjudicação. Caso contrário, a Proposta com o 
menor custo avaliado do Grupo C será seleciOnada. 

Oferta Mais Vantajosa 

0 Contratante deverá usar os critérios e trietodologias previstos nas Seções 2 e 3 abaixo para 
determinar a oferta mais vantajosa. A oferta mais vantajosa será a oferta do Licitante que 
atender aos critérios de qualificação e que tenha sido determinada como: 

com alto grau de conformidade com o Edital de Licitação; e 

com o menor custo avaliado. 

(a)  

(b)  
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2. Critérios de Avaliação (IAL 34) 

A avaliação pelo Comprador de uma Oferta poderá levar em consideração, além do 
Preço  di  Oferta cotado de acordo  corn  a IAL 14.8, um ou mais dos seguintes fatores, 
conforme especificado na TAL 34.2 (f) e na FDE referente à IAL 34.6, usando os 
seguintes critérios e metodologias: 

(a) Cronograma de entrega. (Conforme os Incoterms especificados na FDE) 

Os Bens especificados na Lista de Bens deverão ser entregues dentro do prazo 
aceitável (após a data mais rápida e antes da data final, incluindo ambas as 
datas) previsto na Seção VII, Lista de Requisitos. Serão desconsideradas as 
entregas feitas antes da data mais rápida, e as Ofertas que preveem entregas 
após a data final  sera)  consideradas desconformes. Dentro deste período 
aceitável, um ajuste de [na.61 será adicionado, somente para finsde avaliação, 
ao Preço da Proposta das oftrtes que ofereçam entregas depois da "Data de 
Entrega Mais Rápida" prevista na Seção VII, Lista de Requisitos. 

(b) Desvio no cronograma de pagamentos. 

As CEC estipulam o cronograma de pagamentos especificado pelo 
Contratante. Se urna Oferta desviar do cronograma e se tal desvio for 
considerado aceitável pelo Contratante, a Oferta  sera  avaliada pelo cálculo 
dos juros decorrentes de quaisquer pagamentos anteriores efetuados nos 
termos descritos na Oferta, em comparação com os estipulados nas CEC, a 
urna taxa anual de acordo com os últimos 12 meses da Taxa Selic. 

(c) Custo dos principais componentes de reposição, peças sobressalentes obrigatóriase 
manutenção. 

Os itens e quantidades dos principais conjuntos, componentes e peças sobressalentes 
selecionadas, provavelmente necessários durante o período de operação inicial 
previsto na FDE 16.4, estão relacionados na Lista de Bens. Para meros fins de 
avaliação, será adicionado ao Preço da Oferta um ajuste igual ao custo total desses 
itens, aos preços unitários cotados em cada Oferta. 

(d) Disponibilidade no Pais do. Contratante de peças sobressalentes e serviços 
pós-venda para os equiparrientos'previstos na Oferta. 

Para meros fins de avaliação, um ajuste igual ao custo para o Contratante do 
estabelecimento das • instalações'd serviço mínimas e dos inventários de estoquede 
peças, se cotado separadamente, del/era ser adicionado ao Preço da Oferta. 
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2.2 	Múltiplos contratos 

Serão realizados contratos com cada licitante vencedor de um determinado número de itens que 
compõe as Especificações Técnicas (-Termo de Referência) da presente Solicitação de Ofertas. 

	

2.3 	Ofertas alternativas 

Não se aplica 

	

2.4 	Aquisição Sustentável 

Não se aplica 

3. 	Qualificação (IAL 37) 

Depois de determinar a Oferta com alto grau de conformidade e que ofereça o menor custo 
avaliado de acordo  corn  a TAL 34 e depois de avaliar, se for o caso, qualquer Oferta 
Anormalmente Baixa (de • acordo com a  TAT—  36), o Contratante deverá realizar a pós-
qualificação do Licitante, de acordo  coin  a TAL 37, com base apenas nos requisitos 
especificados. Requisitos não incluídos no texto abaixo não deverão ser adotados na 
avaliação das qualificaçõeS•.-do Licitante. 

(a) Se o Licitante for um fabricante: 

(i) 	Documentos comprobat6rios 

0 Licitante deverá -fornecer documentos comprobatórios de que os 
-Bens que oferece atendem aos seguintes requisitos de uso: Folhas de 
Especificações dos equipamentos, como manuais, impressões de 
página oficial da internet 

(b) Se o Licitante não for um fabricante: 

Se o Licitante não for  urn  fabricante, mas estiver oferecendo os Bens em 
nome do Fabricante por meio do Formulário de Autorização do Fabricante 
(Seção IV, Formulários de Licitação), o Fabricante deverá demonstrar as 
qualificações acima (i), e o Licitante deverá demonstrar que completou com 
sucesso pelo menos 3  (tees)  contratos de Bens similares nos últimos 2 (dois) 
anos. 
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Seção INT — Formularios de Licitação 

Tabela de Formulários 

Carta-Proposta 	 45 

Formulário de Informações do Licitante 	 48 

Formulário de Informações dos Membros da JV do Licitante 	 50 

Fatinuldrios de Planilhas de Preços 	 51 

Planilha de Preços: Para Bens fabricados fora do Pais do Contratante a serem importados 	52 

Planilha de Preços: Para Bens fabricados fora do Pais do Comprador, já importados 	53 

Planilha de Preços: Para Bens fabricados no Pais do Contratante 	 54 

Planilha de Preços e Cronograma de Conclusão — Serviços Correlatos 	 55 

Formulário de Garantia da Oferta 	 56 

Formulário de Garantia da Proposta (Seguro Garantia) 	 58 

Formulário de Declaração de Garantia da Oferta 	 59 

Autorização do Fabricante 	 61 

Formuldrio ELI - 1.1: Formulário de Infom-iações do Licitante 	 63 
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Carta-Proposta 

INSTRUÇÕES AOS LICITANTES: APAGAR ESTE CAMPO AO TERMINAR 0 
PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO 

0 Licitante deverá elaborar esta Carta-Oferta em papel timbrado, mostrando 
claramente o nome completo e endereço comercial do Licitante. 

Nota: Todo o texto em itálico visa ajudar os Licitantes no preenchimento deste formulário. 

Data de envio desta Oferta: [inserir data (dia, mês e ano) de envio da Oferta] 
SDO N°: [Inserir número do processo de  SDP]  
Solicitação de Oferta N°: [Inserir identificação] 

Para: [Inserir nome completo do Contratante] 

(a) Sem ressalvas: Analisamos o Edital de Licitação, incluindo Aditivos emitidos de 
acordocom as Instruções aos Licitantes (IAL 8), e não temos nenhuma ressalva a 
cleclarar; 

(b) Elegibilidade: Cumprimos os requisitos de elegibilidade e não temos 
conflitos deintereSse, conforme a TAL 4; • 

(c) Declaração de Garantia da Oferta: Não fomos suspensos nem declarados 
inelegíveis pelo Comprador, com base na execução de uma Declaração de Garantia 
da Oferta ou Declaração de Garantia de Oferta no Pais do Contratante de acordo 
com aIAL 4.7; 

(d) Conformidade: Oferecemos, em conformidade com o Edital de Licitação e de 
acordo  corn  os cronogramas de entrega especificados na Lista de Requisitos, os 
seguintes Bens: [Inserir urna breve descrição dos Bens e Serviços Correlatos]; 

(e) Preço da Oferta: O preço total da nossa Oferta, excluindo os descontos oferecidos 
no item (f) abaixo, é de: 

Opção 1, no caso de um lote: O prego total é de: [Inserir preço total da Oferta 
em algarismos e por extenso, indicando os vários montantes e as respectivas 
moedas]; ' 

• Ou 

Opção 2, no caso de vários  Totes:  (a) Preço total de cada lote [Inserir  prep  
total de cada lote em algarismos e por extenso, indicando os vários 
montantes e as respectivas moedas]; e 13) Preço total de todos os lotes 
(sorna de - todos os lotes) [inserir  prey)  total de todos os lotes em 
algarismos e_por extenso, indicando osvários montantes e as respectivas 
moedas]; 
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(f) Descontos: Os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicação são: 

(i) Os descontos oferecidos são: [Especificar em detalhe cada desconto oferecido.]  

(ii) O método de cálculo exato para determinar o preço liquido após a aplicação 
dos descontos é mostrado abaixo: [Especificar em detalhe o método que será 
utilizadopara aplicar os descontos]; 

Período de Validade da Oferta: Nossa Oferta  sera  valida pelo período previsto na 
FDE 18.1 (conforme a versão atual, se aplicável), a partir da data prevista para o 
prazo de envio da Oferta, prevista na FDE 22.1 (confoime a versão atual, se 
aplicável). Nossa Oferta permanecerá vinculante e poderá ser aceita a qualquer 
momento antes daexpiração desse período; 

(h) Garantia de Execução: Se a nossa Oferta for aceita, comprometemo-nos a 
contrataruma Garantia de Execução de acordo com o Edital de Licitação; 

(i) Uma única Oferta por Licitante: Não apresentamos nenhuma outra oferta como 
Licitante pessoa fisica e não participamos de qual(is)quer outra(s) Ofertas(s) 
como membro de  Joint Venture  ou como subcontratado, e atendemos aos 
requisitos da 
TAL 4.3, além das Ofertas alternativas apresentadas de acordo com a TAL 13; 

(j) Suspensão e Impedimento: Nós, juntamente com quaisquer de nossos 
subcontratados, fornecedores, cosultores, fabricantes ou prestadores de serviços, 
em relação a qualquer parte do Contrato, não estamos sujeitos a suspensão 
temporária ou impedimento impostopor um membro do Grupo Banco Mundial ou 
impedimento imposto pelo Grupo Banco Mundial em conformidade com o Acordo 
para Aplicação Mútua de Decisões sobre Impedimentos entre o Banco Mundial e 
outros bancos de desenvolvimento. Ademais, não somos inelegíveis devido as leis 
ou regulamentos oficiais do Pais do Contratado ou devido a uma decisão do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

(k) Empresa ou instituição estatal: [Selecionar a opção apropriada e apagar a 
outra] [Não somos uma empresa ou instituição estatal] I [Somos uma empresa 
ou instituiçãoestatal, mas atendemos aos requisitos da  JAL  4.6]; 

(1) Comissões, gratificações, taxas: Pagamos, ou pagaremos, as seguintes 
comissões, gratificações ou taxas relativas ao processo de licitação ou à 
execução do , Contrato: [Inserir nome completo de cada Beneficiário, seu 
endereço completo, razão pela qualcada comissão ou gratificação foi paga e a 
quantia e moeda de cada comissão ou gratificação] 

Nome do Beneficiário Endereço Razão Montante 

(Se nada foi pago ou deverá ser pago, inOiçar."nada".) 

(g)  
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Contrato vinculante: Entendemos que esta oferta, juntamente com o seu aceite por 
escrito constante de sua Carta de Aceite, constituirá um contrato vinculante entre 
nós, atéque um contrato formal seja elaborado e assinado; 

(n) Não obrigatoriedade de aceite pelo Comprador: Entendemos que você não é 
obrigadoa aceitar a oferta com o menor custo avaliado, a oferta mais vantajosa ou 
qualquer outra oferta que venha a receber; e 

(o) Fraude e Corrupção: Certificamos pelo presente que tomamos medidas para 
garantir que nenhuma pessoa que age por nós ou em nosso nome se envolva em 
qualquer tipo deFraude e Corrupção. 

Nome do Licitante: *[Inserir nome completo do Licitante] 

Nome da pessoa devidamente autorizada a assinar a Oferta em nome do Licitante: 

** [Inserir nome completo da pessoa devidamente autorizada a assinar a Proposta] 

Cargo da pessoa que assina a Proposta: [inserir cargo completo da pessoa que assina 
a Oferta] 

Assinatura da pessoa indicada acima: [Inserir assinatura da pessoa cujo 
nome ecapacidade  'sad  indicados acimai- 

Data de assinatura [Inserir data de assinatura] dia [Inserir mês] [Inserir ano] 

*: No caso de urna Proposta apresentada por urna  Joint Venture,  especificar o nome da  Joint Venture  como Licitante. 

**: A pessoa que assina a oferta deverá ser procurador devidamente nomeado do Licitante. A procuração  sera  anexada 
ao Cronograma da oferta. 

(m)  
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Formulário de Informações do Licitante 

[0 Licitante deverá preencher este forniuleirio de acordo com as instruções indicadas 
abaixo. Não serão permitidas alterações em seu formato e nenhuma substituição será 
aceita.] 

Data: [inserir data (dia, mês e ano) de envio da Ofertal 

SDO N°.: [inserir número do processo de SDO] 
Alternativa N°: [inserir número de identificação, se a presente Oferta for uma Oferta 
alternativa] 

Pagina 	 de 	páginas 

1. Nome do Licitante [inserir razão social do Licitante] 

2. Em caso de JV, a razão social de cada membro: [inserir razão social de cada membro da 
JV] 

3. Pais de registro real ou pretendido pelo Licitante: [inserir pais de registro real ou 
pretendido] 

4. Ano de registro do Licitante: [Ano de registro do Licitante] 

5. Endereço do Licitante no pais de registro: [Inserir endereço do Licitante no pais de 
registro] 

6. Informações do Representante Autorizado do Licitante 

Nome: [inserir nome do Representante Autorizado] 

Endereço: [Inserir endereço do Representante Autorizado] 

Números de telefone/fax: [inserir números de telefone//ax do Representante Autorizado] 

Endereço de  e-mail:  [inserir endereço de  e-mail  do Representante Autorizado] 

7. Em anexo estão cópias de documentos originais de [marcar a(s) caixas (s) dos 
documentos originais em anexo] 

• Estatuto Social (ou documentos equivalentes de constituição ou associação) e/ou documentos 
de inscrição da pessoa jurídica acima designada, de acordo com a  JAL  4.4. 

• Em caso de urna JV, carta de intenções de criar uma JV ou acordo de JV, de acordo com 
a IAL 4.1. 

• Em caso de uma empresa ou instituição estatal, de acordo com a TAL 4.6, documentos 
que estabelecem: 

e 	Autonomia jurídica e financeira 
• Operação sob legislação comercial 
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Estabelecer que o Licitante não está sob a supervisão do Comprador 

8. 	Um organograma, uma lista da Diretoria Executiva e a propriedade beneficiária estdoincluidos. 
[Quando exigido pela FDE L4L 45.1, o Licitante vencedor deverá encaminharinformações adicionais 
sobre a propriedade beneficiária, utilizando o formulário de divulgação de propriedade beneficiária.] 
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Formulário de taformacões  dc  3 Membros da JV do Licitante 

[0 Licitante deverá preencher este formulário de acordo  corn  as instruções indicadas abaixo. 
A tabela a seguir deverá ser preenchida para o Licitante e para cada membro deuma JV]. 
Data: [inserir data (dia, mês e ano) de envio da Oferta] SDO N°.: [inserir número do processo de 

Licitação] 
N° alternativo.: [inserir número de identificação, se a presente Oferta for uma Oferta 
alternativa] 

1. Nome do Licitante: [inserir nome legal do Licitante] 

2. Nome do Membro da JV do Licitante: [inserir nome legal do membro da JV] 

3. Pais de registro do membro da JV do Licitante: [inserir pais de registro do membro da 
JV] 

4. Ano de registro do membro da JV do Licitante: [inserir ano de registro do membro da 
JV] 

5. Endereço legal do -membro da .TV-  do Licitante no pais de registro: [Inserir endereço 
legal do membro da JV no pais de registro] 

6. Informações do representante, autorizEdo do meMbro -da JV do Licitante 

Nome: [inserir nome do representante autorizado do membro da ifq 

Endereço: [Inserir endereç o do representante autorizado do membro da JV] 

Números de telefone/fax: [inserir números de telefoneffax do representante autorizado do 
membro da JV] 	• 

Endereço de  e-mail:  [inserir endereço de  e-mail  do representante autorizado do membro 
da JV] 

7. Em anexo estão copias de documentos originais de [marcar a(s) caixas(s) dos 
documentosoriginais em anexol.  

• Estatuto Social (ou documentos equivalentes de constituição ou associação) e/ou 
documentos de inscrição da pessoa jurídica acima designada, de acordo com a IAL 4.4. 

• No caso de uma empresa ou instituição estatal, documentos que determinem a 
autonomia legale-financeira, operação de acordo  corn  a lei comercial, e que eles não 
estão sob a supervisão do Contratante, de acordo com a IAL 4.6. 

8. 	Um organograma, urna lista da Diretoria Executiva e a propriedade beneficiaria estão ,,. 	. 	. 
incluídos. 	. 	. 
[Quando exigido pela FDE IAL 45.1, O.Lie itante vencedor deverá encaminhar 
informações 
adicionais sobre a proprieclade'beneficiaria, Utilizando o formulário de divulgação de 
propriedade beneficiárial 	„,.•,. 

-." 

50  
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FormulAfic-s de P!anilhas de Preços 

[0 Licitante deverá preencher estes formulários de Planilhas de Preços de acordo com 
as instruções indicadas. A lista de rubricas na coluna 1 das Planilhas de Preços deverá 
coincidir com a lista de Bens e Serviços Correlatos especificada pelo Contratante na 
Lista de Requisitos.] 
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Planilha de Preços: Para Bens fabricados fora do Pais do Contratante a serem importados 

(Ofertas do Grupo C, bens a serem 
importados) 

. 	 Moedas de acordo  corn  a IAL 15. ------ ---- -- 

Data: 
SDO N°: 

Alternativa N°:  Nab  se aplica 
Página n'ill 	de 

..._ 
1 2 .3 4 5 6 7 8 9 

Rubrica 
1\1 ,± 

Descriçao dos Bens Pais de 
Origem 

Data de 
- Entrega 
conforme - 

definido nos 
Ineoterms 

Quantidade e 
- unidade fisica 

Prego unitário 
CIP [inserir local de 

destino] 
de acordo com a 
IAL 14.8 (b) (i). 

Preço CIP por 
rubrica 

(Coi. 5x6) 

Preço por rubrica para 
transporte terrestre c 

outros serviços necessários 
no Pais do Comprador 

para transportar os Bens 
até o seu destino final 
especificado na FDE. 

Prego total por rubrica(Col. 7+8) 

[Inserir 
número . 
do item]  

inserir nome do  Beni]  ' [inserir pais 
de origem do 
Benz] 	• 

[inserir 
.Data de 
Entrega 
cotada] 

[inserir número 
de unidades a 
sereia fornecidas  
e nome th 
unidade fisica] 

[inserir preço unitária 
CIP por unidade] 

[inserir  prep  CIP — 
total por  rubrical  

[Inserir preço 	. 
correspondente por 
rubrical  

[inserir  prep  total da  rubrical  

Preço Total 

Nome do Licitante [inserir nome completo do Licitante] Assinatura do Licitante [Assinatura da pessoa que assina a Proposta] Data [inserir data] 
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Planilha de Preços: Para Bens fabricados fora do Pais do Comprador, já importados. 

(Oferts do Grupo C, Bens já importados) 

Moedas de acordo com a IAL 15. Página n° 	de 
 

— 

Data: 
SDO N°: 
N° alternativo: 

1 2 3 4 5 6 7 8 	
— 

9 10 11 12 
Rubrica 

NH  
Descrição dos Bens Pais de 

Origem 
Data de 
Entrega 

conforme 
• definido nos 

Incoterms 

Quantidade 
e unidade 

fisica 

Preço unitário, 
.incluindo as 

taxas 	, 
alfandegárias e 
os impostos de 

importação 
pagos, de 

acordo com a 
IAL 14.8 (c) 

(i). 

Taxas 
alfandegárias e 

impostos de 
importação pagos 
por unidade, de 
acordo com a 

IAL 14.8(c)(ii), [a 
ser comprovado  

com documentos]  

Preço unitário 
líquido de taxas 
alfandegárias e 

impostos de 
importação, de 
acordo com a 
IAL 14.8 (c) 

(iii).  
(Col.  6 menos  

Co1.7) 

Preço liquido por 
item de taxas 

alfandegárias e 
impostos de 
importação 

pagos, de acordo 
coni a 

IAL 14.8(c)(i). 
(Col.  5r18) 

Preço por rubrica 
para transporte 

terrestre e outros 
serviços  necessaries  

no Pais do 
Comprador para 

transportar os bens 
até o seu destino 
final, conforme 
especificado na 

FDE de acordo com 
a IAL 14.8 (c)(v). 

Impostos sobre 
vendas e outros  
impostos pagos 
ou a pagar por 

item, se o 
Contrato for 

adjudicado (de 
acordo com a 

IAL 14.8(c)(iv) 

Preço total por rubrica  
(Col.  9+10) 

[inserir . 
numero 
do item] 

[inserir nome dos • 
• Bens] 

/inserir 
pais de 
origem do 
Bend  

/inserir 
Data de 
Entrega 
cotada] 

[inserir 
número de 
unidades a 
serem 
fornecidas 
e nome da 
unidade 
Jisica] 

[inserir preço 

unitário por 
unidade] 

[inserir impostos 

e as taxas 
alfandegárias  
pagos por 
unidade] 

[inserir  prep  
unitário liquido 
de taxas 
alfandegárias e 
impostos de 
importação] 

[inserir  prep  
liquido por 
rubrica das 
taxas 
alfandegárias e 
impostos de 
importa cão] 

[inserir preço por 
rubrica para 
transporte terrestre 
e outros serviços 
necessários no Pais 

do Comprador] 

[inserir impostos 
sobre vendas e 
outros impostos  
devidos por item, 
se o Contrato for 
adjudicado] 

[Inserir  prep  total 

por  rubrical  

Preço Total da 
Oferta 

Nome do Licitante [inserir nome completo do Licitante] Assinatura do Licitante [Assinatura da pessoa que assina a Oferta] Data [inserir data] 

* [Para Bens já importados, o preço indicado deverá ser distinguível do valor de importação original desses Bens declarado à alfândega e deverá incluir qualquer 
desconto ou margem de lucro do agente ou representante local e todos os custos locais, com exceção dos impostos e taxas de importação que tenham sido 
e/oudevertio ser pagos pelo Comprador. Para fins de clareza, solicita-se aos Licitantes que indiquem o  prep  incluindo os impostos de importação e, além disso, 
forneçam os impostos de importação e o preço liquido dos impostos de importação, que é a diferença entre esses valores.] 
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Planilha de Preços: Para Bens fabricados no Pais do Contratante 

-- 

Pais do Contratante 

— 	 — 	-- — 

(Ofertas dos Grupos A e B) 

Moedas de acordo com a TAL 15. 

— 

Data: 
SDO N°: 	 N° 
alternativo: 
Pagina n°1..1 	de  

-- 
1 2 3 	. 4 5 6 7 	• 	F— 	8 ......_ 9 10 	_ 

Rubrica 
NP 

Descrição dos Bens Data de 
Entrega. ' 

conforme 
' definida nos 

Incoterms , 

• Quantida 
de e 

- 	unidade 
• física  

Preço unitário 
EXW 

Inserir o preço 
EXW total por 
• rubrica 
(Col.  4[:5) 

Preço por rubrica para 
transporte terrestre c 

outros serviços necessários 
no Pais do Contratante 

para  transporter  os Bens 
até o seu destino final 

Custo da mao de 
obra loca!, matérias- 

primas e 
cormonentes 

originados do Pais do 
Comprador 
% de  col.  5 

Impostos sobre vendas e 
outros impostos a pagar por  

rubrica, se o Contrato for 
adjudicado (de acordo  coin  a 

1AL 14.8(c)(iv)) 

Preço total porrubrica 
(Col.  6+7) 

[inserir 
número 
do item] 

[inserir nome do  Beni]  [inserir Data 
de Entrega 
cotada] - 	. 

[inserir 
número 
de 
unidades 
a Vim 
fornecida 
se nome 
do  
unidade 
fisical  

[inserir  prep  
unitário . 
EX147]  

/inserir prego 
MI total por 
rubrical  

[inserir prego 
correspondente por 
rubrica] 

finserir custo de  nub  
de obra local, 
/n? féria-prima e 
componentes 
originados do Pais 
do Contraiamer C0i710 

% do prego EXW por 
rubrical  

[inserir impostos sobre 
vendas e outros impostos a 
pagar por rubrica, se o  
Contrato for adjudicado] 

__ 
 [inserir  prep  

total por 
rubrical  

Prep  Total 

Licitante [inserir nome completo do Licitante] Assinatura do Licitante [Assinatura da pessoa que assina a 0. ferta] Data [inserir data] 

Nome 
do 
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Planilha de Preços e Cronograma de Conclusão — Serviços Correlatos 

Moedas de acordo com a 1AL 15. 
Data: 
SDO N°: 	 N° 
alternativo: 
Página n° --i de ........., 

7 I 2 3 4 5 6 
—Serviço 

N LI 
Deseriçdo dos Serviços (exclui o transporte terrestre e 
outros serviços necessários no Pais do Contrato para 

transportar os Bens até o seu destino final) 

Pais  dc  Origem Data de Entrega no 
local do destino final 

Quantidade e unidade física Prego unitario Prego Total por Serviço(Col. 5 
* 6 ou estimativa) 

[inserir 
número 
do 
Serviço] 

[inserir nome dos Serviços] [inserir pais de 
origem dos 
Serviços] 

[inserir data de entrega 
no local de destino final 
por  Set-yip]  

inserir numero de unidades a serem 
fornecidas e nome cb2 unidade fisical 

[inserir  prep  
unitário por item]  

[inserir prego total por 
rubrical  

- 

Preço Total da Oferta 

Nome do Licitante [inserir nome completo do Licitante] Assinatura do Licitante [Assinatura da pessoa que assina a Proposta] Data inserir data] 
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Formulário de Garantia da Oferta 

(Garanfia Banairia) 

[0 banco preencherá este Formulário de Garantia Bancária de acordo com as instruções 
indicadas.] 

[Papel timbrado do Avalista ou código identificador  SWIFT]  

Beneficiário: [o Comprador deverá inserir seu nome e endereço] 

SDO N°.: [o Comprador deverá inserir número de referência para a Solicitação de 
Propostas] 

Data: [inserir data de emissão] 

GARANTIA DË OFERTA N°: [inserir inim-oro de referência da garantia] 

Avalista: [inserir nome e endereço do local de emissão, a menos que sejam indicados no 
papel timbrado] 

Fomos infounados que 	[inserir 	do Licitante, que em caso de uma  Joint Venture  
será o nome da  Joint Venture  (seja legalmente constituída ou prospectiva), ou os nomes de 
todos os seus membros] ("o Proponente") aprescntou ou apresentará ao Beneficiário sua Oferta 
("a Oferta") para a execução de_no âmbitoda Solicitação de Oferta N° 	  ("a 
SDO"). 

Além disso, entendemos que, de acordo com as condições do Beneficiário, as Ofertas deverão 
ser acompanhadas de uma garantia de Oferta. 

A pedido do Proponente, nós, como Avalistas, comprometemo-nos desde já e irrevogavelmente 
a pagar ao Beneficiário qualquer quantia ou quaisquer quantias cujo valor total não exceda 

	 ), mediante nosso recebimento da solicitação 
do Beneficiário nos termos do presente instrumento, acompanhada de uma declaração do 
Beneficiário, seja na própria solicitação ou em um documento separado assinado que 
acompanha ou identifica a solicitação, declarando que o Proponente: 

(a) retirou sua Oferta durante o Período de Validade da Oferta previsto na Carta- Oferta 
do. Proponente '("Período • de.,  Validade da Oferta"), ou qualquer prorrogação desse 
período pelo Proponente; ou 



Seçdo IV — Formulários de Licitação 	 57 

(b) foi notificado sobre o aceite de sua Oferta pelo Beneficiário durante o Período de 
Validade da Oferta ou qualquer prorrogação deste período pelo Proponente, porém 
deixou de(i) assinaro contrato ou de  (ii)  apresentar a Garantia de Execução, de acordo 
com as Instruções aos Licitantes ("TAL") do Edital de Licitação do Beneficiário. 

Esta garantia expirará: (a) se o Proponente for o Licitante vencedor, quando de nosso 
recebimento de copias do Instrumento do Contrato assinado pelo Proponente e da garantia de 
execução dada ao Beneficiário em relação a tal Instrumento do Contrato; ou (b) se o Proponente 
não for o Licitante vencedor, quando (i) de nosso recebimento de uma cópia da notificação 
enviada pelo Beneficiário ao Proponente sobre os resultados do processo de Licitação; ou  (ii)  
decorridos 28 (vinte e oito) dias a contar do télinino do Período de Validadeda Proposta, o que 
ocorrer primeiro. 

Consequentemente, qualquer pedido de pagamento sob esta garantia deverá ser recebido por 
nos no escritório indicado acima até esta data. 

Esta garantia estará sujeita á Revisão das Regras Uniformes para Garantias de Demanda 
(URDG) de 2010, Publicação n° 758 do ICC. 

[Assinatura(s)] 

Nota: Todos os textos em itálico servirão de ajuda na elaboração deste formulário e 
deverão ser apagados do produto final. 
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Formulário de Garantia da Proposta (Seguro Garantia) 

[0 Segurador preencherá este Formulário de Seguro Garantia de acordo com as instruções 

indicadas.] 

GARANTIA N° 	  

PELA PRESENTE GARANTIA, [nome do Licitante] como Outorgante ("o Outorgante"), e 
[nome, titulo legal e endereço do Segurador j, autorizado a fazer negócios em [nome do Pais 

do Contratante], como Segurador ("o Segurador"), são responsabilizados e firmemente 
vinculados a [nome do Comprador] como Credor ("o Contratante"), no valor de [montante da 

Garantia] 10  [quantia por extenso], para o pagamento efetivo do qual nos, os referidos 
Outorgante e Segurador, nos vinculamos e vinculamos nossos sucessores e mandatários, 
conjunta e solidariamente, firmemente pelo presente instrumento. 

CONSIDERANDO que Outorgante apresentou ou apresentará ao Contratante uma Oferta por escrito datada do 
dia 	 de 	 de 20_, para o fornecimento de [nome docontrato] (a 
"Proposta"). 

FICA, PORTANTO, RESOLVIDO QUE A CONDIÇÃO DESTA OBRIGAÇÃO é tal que, 
se o Outorgante: 

(a) a) retirar sua Oferta durante o  Period.°  de Validade da Oferta estabelecidona Carta- 
Oferta do Outorgante ("Período de. Vaidade da.Oferta"), ou qualquer prorrogação do . 	. 
período pelo Outorgante; ou 

(b) for notificado do aceite de sua Oferta pelo Contratante durante o Período de Validade 
da Oferta ou prorrogação desse período pelo Outorgante; (i) deixou de assinar o 
Instrumento do Contrato; ou  (ii)  não apresentou a Garantia de Execução, de acordo com 
as Instruções aos Licitantes ("IAL") do Edital de Licitação do Contratante, 

então o Segurador se comprometerá a pagar imediatamente ao Comprador, até o montante 
acima, mediante o recebimento da primeira solicitação por escrito do Comprador, sem que tenha 
de comprovar sua solicitação, e desde que declare nela que a solicitação decorre da ocorrência 
de qualquer um dos eventos acima, especificando qual(is) evento(s) ocorreu(ram). 

0 Segurador desde já concorda que sua obrigação permanecerá válida até (e inclusive) a data 
correspondente a 28 (vinte e oito) dias após a data de expiração do Período de Validade da 
Proposta, estabelecida na Carta-Proposta do Outorgante ou qualquer prorrogação desse período 
pelo Outorgante. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as Partes o presente com seus respectivos 
nomes neste dia de 	 de 	 de 20_. 

10 	0 valor da Garantia será expresso na moeda do Pais do Comprador ou em um valor equivalente em moeda 
• - livremente conversível. 

Outorgante:_ Timbre da eMPresa (se houver) • 

Segurador: 	  

(Assinatura) 	- (assinatura) 
(Nome e cargo impressos) ('nome e cargo impressos) 
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Formulário de DeciaratAo de Garantia da Oferta 

10 Licitante deverá preencher este formulário de acordo com as instruções indicadas.] 

Data: [data (dia, mês e ano)] 
Oferta N°: [número de processo de SDO] 

N° alternativo.: [inserir número de identificaçcio, se apresente Oferta for uma Oferta 
alternativa] 

Para: [nome completo do Contratante] 

Nos, abaixo assinados, declaramos que: 

Entendemos que, de acordo com suas condições, as Ofertas deverão ser acompanhadas de 
uma Declaração de Garantia de Execução. 

Estamos cientes de que nossa elegibilidade para participar da licitação ou apresentar Ofertas no 
âmbito de qualquer contrato com o Contratante  sera  automaticamente suspensa pelo período de 
12 meses, a contar da Notificação de Intenção de Adjudicação, se descumprirmos nossas 
obrigações decorrentes das condições da Oferta, em especial por: 

(a) termos retirado a nossa Oferta durante seu período de validade previsto na Carta-
Oferta; ou 

(b) telmos recebido a notificação de aceite da nossa Oferta pelo Contratante durante o 
Período de Validade da Oferta, porém (i) não conseguimos ou recusamos assinar o 
Contrato; ou  (ii)  não conseguimos ou nos recusamos a apresentar a Garantia de 
Execução, se for obrigatória, de acordo com as IAL. 

Entendemos que esta Declaração de Garantia da Oferta irá expirar se não fof 	nos oLicitante 
vencedor (i) quando de nosso recebimento da sua notificação acerca do nome do Licitante 
vencedor; ou  (ii)  em 28 (vinte e oito) dias após a expiração de nossa Proposta, o que ocorrer 
primeiro. 

Nome do Licitante* 

Nome da pessoa devidamente autorizada a assinar a Oferta em nome do Licitante** 

Cargo da pessoa que assina a Oferta 	  

Assinatura da pessoa indicada acima 	  

Data de assinatura 	 dia de 	  
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*: No caso de uma Oferta apresentada por uma  Joint Venture,  especificar o nome da  Joint Venture  comoLicitante 

**: A pessoa  Ole  assina a Oferta deverá anexar á oferta a procuração outorgada pelo Licitante 

[Nota: No caso de uma  Joint Venture,  a Declaração de Garantia da Oferta deverá estar em nome 
de todos os membros da  Joint Venture  que apresentarem a Oferta. 
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AutorizkOlo 	7.-rzatsrienifte 

[0 Licitante exigirá do Fabricante o preenchimento deste formulário de acordo com as 
instruções indicadas. Esta carta de autorização deve estar em papel timbrado do Fabricante e 
deve ser assinada por uma pessoa devidamente autorizada a assinar documentos vinculantes 
para o Fabricante. 0 Licitante deverá inclui-la em sua Oferta, se assim estiver indicado na 
FDE.] 

Data: [inserir data (dia, mês e ano) de envio da Oferta] 
SDO 1\1°.: [inserir número do processo de SDO] 

N° alternativo.: [inserir número de icientificação, se apresente Oferta for uma Oferta 
alternativa] 

Para: [Inserir nome completo do Contratante 

CONSIDERANDO QUE 

Nós, [inserir nome completo do Fabricante], fabricantes oficiais de[inserir o tipo de bens 
fabricados], nas nossas fábricas localizadas eni [Inserir endereço completo das fábricas do 
Fabricante], autorizamos desde já [inserirno;-7,7ecompleto do Licitante] a apresentar uma Oferta 
com o objetivo de fornecer os seguintes Bens, 171-2r,,ricados por nós, [inserir nome e ou uma breve 
descrição dos Bens], e subsequentemente n2f.r.e.ciar e assinar o Contrato. 

Por meio deste  instrument°,  estendemos nossa total fidnça e garantia, de acordo com a Cláusula 
28 das Condições Gerais do Contrato, com relaçao aos Bens oferecidos pela empresa acima 

Assinado: [inserir assinatura(s) do(s) represcniante(s) autorizado(s) do Fabricante] 

Nome: [inserir nome(s) do(s) completo(s) do(s) representante(s) autorizado(s) do 
Fabricante] 

Cargo: [inserir cargo] 

Datado de 

   

de 	[inserir data de assinatura] 
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Qualificação do Licitante 
Para demonstrar suas qualificações para executar o contrato de acordo com a Seção  III  (Critérios de 
Avaliação e Qualificação), o Licitante deverá fornecer as informações solicitadas nas Planilhas de 
Informações correspondentes constantes deste documento. 
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Erro! Indicador não definicto.Formuldrio ELI - 1.1: Formulário de 
Informações do Licitante 

	

Data: 	  

	

N° e titulo da SDO: 	  
Página 	de 	páginas 

Nome do Licitante 

Em caso de  Joint Venture  (5V), nome de cada membro: 

Pais de registro real ou pretendido pelo Licitante: 

[indicar o pais da Constituição] 

Ano de incorporação real ou pretendida pelo Licitante: 

Endereço legal do Licitante [no pais de registro]: 

Infoir 	rações sobre o Representante Autorizado do Licitante 

'Nome: 

Endereço: 

Números de telefone/fax:  

E-mail:  

1. Em anexo encontram-se copias dos seguintes documentos originais 

• Atos constitutivos (contato social, estatuto social ou ato equivalente) e/ou documentos de registro 
da pessoa jurídica acima designada, de acordo  corn  a IAL 4.4. 

• Em caso de JV, carta de intenções de criar uma JV ou firmar uma JV, de acordo  corn  a IAL 
4.1. 

• Em caso de empresa ou instituição estatal, de acordo com a IAL 4.6, documentos que 
atestem: 

• Autonomia jurídica e financeira 

• Operação sob as normas do direito comercial 

• E que o Licitante não se encontra sob a supervisão do Contratante 

2. Um organograma, uma relação da Diretoria Executiva e informação sobre a propriedade 
beneficiária estão incluídos. [Quando exigido pela FDE IAL 47.1, o Licitante vencedor devera 
encaminhar informações adicionais sobre a propriedade beneficiária, utilizando o formulário 
de divulgaçaO de propriedade beneficiária.] 
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Seção V -- Fade e Corrupção 

(A  See-do V não deverá ser modificada) 

1. Finalidade 

1.1 As Diretrizes de Combate à Corrupção do Banco e o presente Anexo aplicam-se aos 
processos de aquisição no âmbito das operações de Financiamento de Projetos de 
Investimento do Banco. 

2. Requisitos 

2.1 0 Banco tem corno politica exigir dos Mutuários (incluindo beneficiários de financiamento 
do Banco), Licitantes (proponentes/candidatos), consultores, prestadores e fornecedores, 
quaisquer subcontratados, consultores terceirizados, prestadores de serviços ou 
fornecedores, quaisquer representantes (declarados ou não)e qualquer um de seus 
funcionários, observar o mais alto padrão de ética durante o processo de aquisição, seleção 
e execução de contratos financiados pelo Banco, e abster-se de fraude e corrupção. 

2.2 Para tal: 

a. Para os fins desta disposição, o Banco dá aos termos abaixo as seguintes 
definições: 

i. "pratica corrupta" significa oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, coisa de valor com a intenção de influenciar de forma 
indevida o modo de agir de terceiros; 

"prática fraudulenta" refere-se a qualquer ação ou omissão, incluindo 
declarações inveridicas, que, de founa intencional ou irresponsável, induza 
ou busque induzir  ulna  parte a erro com o objetivo de obter beneficio 
financeiro ou de outra natureza ou de evitar uma obrigação; 

"prática colusiva" refere-se a uma combinação entre duas ou mais partes 
para alcançar um objetivo escuso, incluindo influenciar indevidamente 
as ações de outra parte;  

iv. "Prática coercitiva" está prejudicando ou prejudicando, ou ameaçando 
prejudicar ou prejudicar, direta ou indiretamente, qualquer parte ou a 
propriedade da parte de influenciar indevidamente as ações de uma parte; 

v. "Prática obstrutiva" 6: 

• (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas 
em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, 
com o objetivo de obstruir uma investigação do Banco referente 
a supostas praticas de corrupção, fraude, coerção ou conluio; e/ou 
ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte 
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2  

com vistas a impedi-la de revelar fatos de que tem conhecimento sobre 
assuntos relevantes à investigação ou A suarealização; ou 

(b) 	atos que tenham por objetivo dificultar o exercício dos direitos do 
Banco de realizar inspeção e auditoria previstos no parágrafo 
2.2(e). 

b. 0 Banco rejeitará propostas de adjudicação se verificar que a empresa ou a 
pessoa fisica recomendada para adjudicação do contrato, qualquer um dos seus 
funcionários ou seus agentes, consultores terceirizados, fornecedores, 
prestadores de serviços e/ou os funcionários destes, teve envolvimento, direta ou 
indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, de conluio, coerção ou 
obstrução quando concorreu ao contrato em questão; 

c. Além dos corretivos legais estabelecidos no Acordo Legal pertinente, poderá 
tomar outras medidas apropriadas, inclusive declarar o processo de seleção 
viciado, se o Banco determinar a qualquer momento que os representantes do 
Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos do empréstimose 
envolveu em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 
obstrutivas durante o processo de licitação, seleção e/ou execução do contrato 
em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas tempestivas e 
adequadas, satisfatórias ao Banco, para resolver essas práticas quando 
ocorrerem, inclusive por não informar ao Banco de imediato ao tomar 
conhecimento dessas práticas; 

d. 0 Banco poderá impor sanções a qualquer empresa ou pessoa fisica, conforme 
as Diretrizes de Combate à Corrupção do Banco e as políticas e procedimentos 
vigentes sobre aplicação de sanções estabelecidas no Sistema de Sanções do 
Grupo Banco Mundial, indefinidamente ou por um determinado período de 
tempo, incluinclO declarando publicamente tal empresa ou pessoa fisica 
inelegível, impedindo-a de (i) receber a adjudicação de um contrato ou, de outra 
folnia, beneficiar de um contrato financiado pelo Banco, financeiramente ou de 
qualquer outra forma;1  (ii)  participar como2  subcontratado, consultor, fabricante 
ou fornecedor, ou prestador de serviçosde uma empresa elegível que, de outro 
modo, receba  urn  contrato financiado pelo Banco; e  (iii)  receber o produto de 
qualquer empréstimo feito pelo Banco ou, de outra forma, participar da 
elaboração ou execução de qualquer projeto financiado pelo Banco; 

Para evitar dúvidas, a inelegibilidade de uma parte sancionada e impedida de receber a adjudicação de um contrato deverá 
abranger, entre outros, (i) pedido de pré-qualificação, manifestação de interesse em uma consultoria e participação de 
licitação, seja diretamente ou como um subcontratado nomeado, consultor indicado, fabricante ou fornecedor nomeado, 
ou prestador de serviços nomeado, em relação a tal contra:to,  (ii)  apresentação de um aditivo ou modificação relevante 
em qualquer contrato existente. 

Um subcontratado nomeado, consultor nomeado, fabricante ou fornecedor nomeado ou prestador de serviços nomeado 
(diferentes nomes são usados, conforme especificado no Edital de Licitação) é aquele que foi: (i) incluído pelo licitante 
em seu pedido de pré-qualificação ou licitação, pois traz experiencia e  know-how  específicos e essenciais que permitem 
ao licitante atender aos requisites de qualificação para uma determinada licitação; ou  (ii)  indicado pelo Mutuário. 
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e. O Banco determina que os documentos de solicitação de ofertas e os contratos 
financiados  corn  empréstimo por ele concedido contenham cláusula por meio da 
qual os licitantes (proponentes/candidatos), consultores, prestadores e 
fornecedores, assim como seus prestadores e consultores terceirizados, agentes, 
pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores se obrigam a 
autorizá-lo a inspecionar3  todas as contas e registros, além de outros documentos 
referentes ao processo de aquisição, seleção e execução do contrato, e a submetê-
los a auditoria a cargo de profissionais por ele designados; 
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PARTE 2 
Requisitos de fornecimento 
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Seção VI — Lista de Requisitos 
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Parte 3 — Condições Contratuais e Formulários do Contrato 	 69 

1. Lista de Bens e Cronograma de Entrega 

Aquisição de 23 (vinte e três) estações agrometeorológicas com montagem, treinamento 

e peças para reposição, definidas aqui como PCD (Plataforma de Coleta de Dados), a 

Agência Executiva de Gestão das Aguas do Estado da  Paraiba  — AESA descreve os 

requisitos mínimos e que deverão constar, OBRIGATORIAMENTE, na proposta de 

fornecimento, de modo que, o equipamento a ser adquirido tenha condições plenas de 

funcionabilidade e durabilidade, no que concerne a uma estação meteorológica de cunho 

cientifico e boa precisão e que se adeque as definições ao especificado pela AESA 

A proposta, para efeito de repasse dos recursos financeiros para pagamento, deverá a ser 

efetuada neste lote, com prego único total, mas com descriminação do valor dos dois 

itens de fornecimento, sendo: 

Item 01 	PRODUTO 1: Equipamentos (PCD) com todos os seus componentes, 

softwares,  hardware,  sensores sobressalentes, sistema de operação remota e treinamento; 

Item 02 — PRODUTO 2: Fornecimento e montagem dos cercados de proteção, 

montagem de todas as PCDs, operação final e total do sistema (montagem de todos os 

equipamentos  (hardware  e  software)).  

O fornecedor do processo  sera  o que apresentar as condições técnicas de acordo com este 

edital e apresentar menor preço global pelos itens 01 e 02. 0 contrato não  sera  

subdividido, apenas uma empresa de forma total deverá ser responsável por fornecer os 

produtos e serviços e cumprir com todas as responsabilidades deste termo. 

Todas as aquisições e serviços especificados, produtos e serviços fornecidos pelo 

CONTRATADO deverão ser realizados em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias corridos contados a partir do primeiro dia útil após a ordem de serviço (dia zero), 

estando todas as unidades em perfeito funcionamento, de acordo com etapas e 

crono grama abaixo: 

1. Projeto Executivo (Contratado) 

2. Aprovação (Contratante) 
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3. Entrega dos Equipamentos 

4. Treinamento 

5. Instalação das PCDs, do sistema de transmissão, recepção e portal  WEB  

6. Pagamento Equipamentos (PCDs e acessórios) 

7. Pagamento dos Serviços (Cercados e Instalações) 

Cronograma de prazo / quantidade de PCDs instaladas e % de desembolso 

financeiro 

Etapas Prazo 

30 45 

(dias) Quantidade PCDs 	; Montante 

, (0/0) 

a 	ser• pago 

Prazo até  (dies)  15 60 75 90 105 120 135 150 165 180 

1 

2 

3 

4 

5 01 03 03 03 03 03 03 03 01 

6 60% 20% 

20% 20% 20% 20% 20% 

2. Especificações Técnicas 

A proposta efetuada devera garantir os seguintes requisitos minimos para 

fornecimento das 23 PCDs, pegas para reposição, instalação do sitio de proteção, 

montagem e teste do sistema, de modo que satisfaça os anseios do projeto e garantindo 

assim um equipamento de excelente desempenho e boa durabilidade: 

As PCDs deverão atender condições mínimas  necessaries,  a serem contempladas na 

proposta do fornecedor,.a,eguir: 

0 equipamento deve ser capaz de efetuar a avaliação, o registro, armazenamento 

e a transmissão de dados dos diferentes elementos meteorológicos (variáveis 

meteorológicas, tais Como: temperatura,,  precipitação pluviométrica, umidade, vento, 

pressão, radiação solar, evaporação,  etc);  de forma totalmente automática, dispensando 

a presença sistemática de observadores, ou seja, coleta os dados de forma automática 

com a utilização de instrumentos eletrônicos e automáticos. 
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2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS DA ESTAÇÃO 

A estação devera consistir, basicamente, dos seguintes módulos ou subsistemas: 

2.1.1 - Sistema de suporte da estação e dos sensores (torre); 

2.1.2 — Caixa de acondicionamento de componentes 	PCD; 

2.1.3 - Cabos, conectores e acessórios; 

2.1.4 - Sistemas de gravação e processamento de dados (datalogger); 

2.1.5 - Conjunto de suprimento e armazenamento de energia; 

2.1.6 — Sistema de transmissão da PCD; 

2.1.7 - Sistema de coleta de dados, acesso e programação remota da PCD; 

2.1.8 - Softwares de visualização dos dados, operação e programação remota; 

2.1.9 - Conjunto de Sensores. 

2.2- CARACTERÍSTICAS ESPECiFiC.AS DA ESTAÇÃO 

Cada uma das PCD deverá co',i:,r, basicamente, dos seguintes módulos ou 

subsistemas: 

2.2.1. - SISTEMA DE SUPORTE DA PCD (TORRE) 

Torre metálica totalmente em aiuminio,  corn  altura  minima  de 10 metros e suporte 

para sensor de vento, de modo que o elirriento sensível do sensor fique a exatamente 10 

metros de altura. A torre devera vir equipada com sistema de para-raios e conjuntos de 

cabo de aço e estais em material galvanizado para sustentação da torre. A mesma deverá 

estar preparada para sustentar e suportar o peso de todos os componentes da estação 

(caixa de acondicionamento do datalogger, bateria e todos os sensores) e a altura da 

mesma deverá ser suficiente para que os sensores possam ser colocados a uma altura 

exata do determinado para instalação. A mesma deverá ter sistema de articulação, na sua 

base, para subida e descida da mesma para facilitar a manutenção e limpeza da PCD e 

todos os suportes e braçes,para os sensco-es também deverão ser em alumínio e no caso 

de suportes dos sensores (braços de suporte na torre) serem longos/pesados os mesmos 

deverão ter cabos de agd pardspód sustentação do peso e evitar inclinação e 

deformação dos mesmos. 

Devera ser fornecido um sistema de.  aterramento com o objetivo de descarregar 

cargas estáticas acumuladas- na estrutura da PCD,.e fornecer urna referência estável de 

tensão aos equipamentos; em conforrniztde  corn  as normas NBRs 13.571/96, 5426/85, 
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5456/87, 6006/80, ASTM E 478,  UL-467 ou outras normas que assegurem igual ou superior 

qualidade. 

0 sistema de aterramento deverá ser composto de 03 hastes de aterramento 

(interligação em sistema em linha) com grampos reforçados de fixação do cabo de 

aterramento, a solução de aterramento a ser fornecida deve possuir as seguintes 

especificações mínimas: 

• Fio de cobre sólido de, no  minim,  6,0 metros de comprimento e seção nominal de 

35 mm2  total de 1 unidade por PCD); 

• Haste de aterramento composta por núcleo de aço carbono, ABNT 1010 a 1020, 

revestida com no mínimo 0,25 mm de camada de cobre eletrolitico com, no  minim,  

95% de pureza, sem traços de zinco, de 2,4 metros de comprimento por 1/2" de 

diâmetro, com ponteira chanfrada (total de 03 unidades por PCD); 

• A haste não deve apresentar fissúraf.-1 ou deslocamento da camada de cobre, quando 

dobrada até um Angulo de 30°. 

• Dispositivos para conectar a cordoalha de cobre na caixa da PCD e na haste. 

• Os conectores para aterramento deverão ter o corpo, parafuso tipo "U", porcas e 

arruelas de pressão, fabricados érni_iga de Cobre ou Bronze de Alta Condutibilidade 

Elétrica. Não serão aceitos os conOctoreS constituídos de aço zincado ou galvanizado 

em qualquer uma de suas partes. 

• Todos os parafusos, arruelas e porcas utilizados na torre e na montagem da PCD 

deverão ser em material inoxidável. Para cada ponto de fixação deverão ser utilizados 

parafuso, arruela de pressão, arruela lisa e porca. Deverão ser fornecidos uma 

quantidade sobressalente de 10% do total de parafusos, porcas, arruelas de pressão 

e arruelas lisas do total utilizado para manutenção futura do sistema. 

2.2.2 — CAIXA DE ACONDICIONAMENTO DE COMPONENTES DA PCD 

Recipiente metálico no formato retangular e ambientalmente selado, em material 

resistente a corrosão, àprova de chuva, alta umidade, poeira e insetos, satisfazendo aos 

padrões NEMA-4X e IP66, para acondicionamento da parte internas da Estação: Datalogger, 

memórias externas;  modem-  celular GSM/OPRS, bateria, módulo regulador/carregador, 

módulo de proteção contra .descarg.  as 6 transientes, todos os elementos descritos, neste 

item, devem ficar contidos dentro da caixa de proteção, apenas os sensores, por 

especificação técnica é que deverão ficai fdra do recipiente selado, 
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A caixa de acondicionamento deverá ter os padrões mínimos a seguir: 

• Provisão de cinta de vedação, tipo gaxeta, inteiriça para a tampa de acesso, de forma 

a garantir vedação hermética da caixa; 

• Provisão de fecho com chave, igual para todas as PCDs (mesmo segredo) ou local 

para cadeado (incluso) de modo a lacrar a tampa de acesso da caixa da PCD. 

• Provisão de pelo menos 02 (duas) presilhas para garantir a vedação hermética da 

tampa da caixa; 

• Provisão de Escijdo de proteção contra radiação solar  (SHIELD),  construido e 

confeccionado na mesma cor e material da caixa, resistente ao sol e as intempéries, 

com pintura eletrostática à pó, preferencialmente, na cor branca. 

• Superfície externa da caixa metálica com pintura e material resistente a raios 

ultravioletas  (UV),  com pintura eletrostática ã pó, preferencialmente, na cor branca; 

• A caixa de acondicionamento devera permitir o fácil acesso aos componentes da 

PCD, entre eles, datalogger, regulador de carga, bateria(s), interface para 

sensores e modens. Deverá ser possível retirar a bateria sem a necessidade de 

remover os demais componentes da PCD. Deverá ser possível retirar seus 

componentes, tais coma, o Datalogger, o Controlador de Carga e os Dispositivos 

Protetores de Surto — DPS de forma fácil, com o uso de ferramentas comuns 

(chaves de fenda/phillips/allen) para posterior substituição. 

• A caixa de acondicionamento deverá possuir sistema do tipo "calha", localizada em 

toda a parte frontal, visando evitar que a agua da chuva escoe para a parte interna da 

PCD. Além disso, aporta deverá possuir borracha de vedação injetada e reforçada 

na parte interna. 

• A caixa de acondicionamento devera possuir sistema lateral "tipo prateleira" capaz de 

permitir a abertura e o fechamento visando suportar um microcomputador do tipo  

notebook  para a realização dos trabalhos de campo de configuração e  download  dos 

dados da PCD, construido e confeccionada na mesma cor e material da caixa, 

resistente ao sol e as intempéries,  corn  pintura eletrostática à pá, preferencialmente, 

na cor branca. 

• Todos as conexões externas deverão ser instaladas, obrigatoriamente na face inferior 

da caixa de acondicionamento, . e_implantadas por meio de conectores militares 

metálicos (Tipo "MS", Classe "E", "F" ou "R"). 

• Os conectores deverão obrigatoriamente ser específicos para cada tipo de conexão 
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prevista (exceto os do tipo N) e, ainda, devem estar identificados na caixa de 

acondicionamento, de forma a evitar uma conexão equivocada dos componentes da 

PCD. 

As conexões de t dos os fios internos deverão possuir terminais isolados compatíveis 

com o tipo de ligação e, deverão, obrigatoriamente, ser identificados com fita adesiva, 

emplastificada, informando o tipo de ligação  (ex.:  VDC+5, VDC+12, RS485-A, SDI12, tipo 

de sensor,  etc),  de modo a permitir sua vIsualização no diagrama elétrico de alimentação e 

de ligação entre o datalogger e os conectores (gravação de longa duração) 

0 diagrama elétrico de alimentação e de ligação entre o datalogger e os conectores 

deverá ser fornecido, 01 (uma) unidade para cada Caixa de Acondicionamento, na forma de 

papel plastificado, o qual devera estar disponível para acesso ou substituição, em suporte 

tipo "porta documento" fixado na parte interna da porta de acesso da Caixa de 

Acondicionamento. 

Provisão de material desumidificador suficiente para manter a umidade relativa 

interna da caixa não superior a 20%, durante pelo menos 12 (doze) meses de operação com 

a caixa trancada. 

2.2.3 - CABOS, CONECTORES.  E ACESSÓRIOS. 

0 equipamento proposto pelo fornecedor devera provir de todos os cabos, 

conectores, hastes e acessórios necessários para a devida interligação dos sensores, 

componentes e datalogger de modo a permitir o seu devido e adequado funcionamento ao 

especificado pela AESA. 

Todos os cabos deverão vir encapados com capa protetora externa, a fiação, 

revestido em material resistente de  PVC  e,com proteção a  UV  (ultravioleta) ou revestido com 

material metálico. 

Todos os conectores—deverãO-ser COnectores militares metálicos (Tipo "MS", 

Classe "E", "F" ou "R") de material resistente a corrosão e ambientalmente selado, para 

receptáculos hermeticame.nte.selades, 	prova-d'água, sendo um conector para cada 

sensor e um para. acessoloc,a1 via microcomputador PC. 

Todos os sensores já deverão esttif com seus devidos cabos encapados e seus 

respectivos conectores para •colocação e. p11.2g direto ao equipamento, sem emendas ou 

ligações avulsas, todos os sensores,  pair  i solar, bateria e demais acessórios deverão ser 
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plugados diretos via conectores próprios para este fim. Não serão permitidas adaptações 

não aprovadas diretamente pela AESA. 

Os conectores deverão ser instalação na face inferior da caixa de forma a minimizar 

os riscos de infiltração de agua ou umidade; 

Provisão de conexão do tipo N, resistente 61 corrosão, exclusivamente, para os cabos 

das antenas; 

Conectores com quia interna  ("keyed")  para evitar conexões não casadas; 

Todas as conexões da caixa deverão vir identificadas com plaquetas de metal fixadas 

(coladas ou soldadas) no corpo da caixa ou com a identificação pintada ou gravada 

diretamente no corpo da caixa de modo a evitar que se apaguem com o decorrer do tempo. 

Não serão aceitas etiquetas de pape!  au  016.stica, mas podem ser oferecidas soluções que 

tenham a devida justificativa da durabilidade visual e temporal das informações transcritas; 

A instalação final devera prover todos os conectores externos envolvidos em fita 

plástica de alta fusão para maXimizar a pi-ct(4L,o. 

Provisão de pelo menos 05 (cinco) cabos com comprimento  minima  de 02 metros, 

para conexão direta entre  notebook  e • PC15;:. 

Todos os cabos deverão ter tarnuiho suficiente para ligação dos sensores e seus 

periféricos, seguindo ospadrõeS de MedkAti -definidos pela  American Association of State 

Climatologists  (AASC),  Office of - Air Quality Planning and Standards (EPA)  e  World 

Meteorological Organization  (WM0), de acordo com tabela a seguir: 

• 

• 
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Measurement Height or Depth FET(posure Considerations 

Wind 3 	rn 	+.0.1 	m 	recommended 

(AASC) 

2 m -±0.1 	rn, 	10 rn ±0.5 m, 

optional (AASC) 

10 rn (WMO 8. EPA) 

No 	closer 	than 	ten 	times 	the 

obstruction's height 

Air 

Temperature 

8, 

Relative 

Humidity 

1.5 m ±-1 m (AASC) 

1.25-2.00 m (WMO) 

2.00 m for temperature only 

(EPA) 

2 rn /I 10 m for temperature 

,clifference (EPA) 

The sensor must be housed 	in a 

ventilated radiation shield to protect the 

sensor from thermal 	radiation_ The 

EPA recommends the sensor be no 

closer than four times the obstruction's 

height and at least 30 m from large 

paved areas. 

Solar 

Radiation 

Height should be consistent 

with the exposure standard 

(AASC, 	WMO, 	EPA). 	To 

facilitate 	levelingfclE:aning, 

CSI 	recommends 	inatging 

ata  height of 3  mor  less. 

The sky should not be blocked by any 

surrounding object 

However, objects 	5° 	above 	the 

horizontal plane of the sensor are 

allowed.  

Precipitation 1.0 	m 	±02 	m 	(AASC) 

30 cm minimum (WMCt) 

AASC  li  EPA suggest the sensor be no 

closer than four times the obstruction's 

height The orifice of the gage must be 

in a horizontal plane, open to the sky, 

and above the level of in-splashing and 

snow accumulation. 

Soil 

Temperature 

10 cm ±1.0 cm (AASC) 

5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, 

100 cm (/VM0) 
.::..-.•7:;•.:' 

z., _ 

Measurement site should be 1 m2  and 

typical of the surface of Interest The 

ground surface should be level with 

respect to 	the 	Immediate 	(10 	m 

radius) area. 
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r 2.2.4 - SISTEMAS D GRAVAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS (DATALOGGER) 

c 

 

0 datalogger evera ter suas partes dos circuitos eletrônicos protegidos em uma caixa 

própria de proteção ambientalmente selada, involucro capaz de proteger o circuito eletrônico 

principal por uma caixa selada em material inoxidável e capaz de suportar condições 

ambientais severas. 

O datalogger deve ter como função direta, o processamento e armazenamento dos 

dados coletados pelos diversos sensores. O mesmo deverá vir com memória interna, de 

modo que suporte pelo menos 180 (cento e oitenta) dias de armazenamento ininterrupto de 

todos os dados coletados por todos os sensores, modelo proposto neste termo de referência, 

a um intervalo de tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos entre as leituras de cada sensor. 

0 mesmo deverá ser integ  ado  ao sistema de transmissão e demais sistemas da estação 

(sensores, sistema de alinnentação, comunicação,  etc),  de forma totalmente compatível. 

O datalogger deve ser programáve e com linguagem de programação aberta e de 

fácil acesso a CONTRATANTE, de modo que possa ser reprogramado opcionalmente pelo 

CONTRATANTE e feito ajustes na sua programação de forma irrestrita. 

O datalogger deverá funcionar  corn  alimentação VDC entre 11 a 14 VDC e 

trabalhar nas faixas de temperatura entre 30 a +70 °C e suportar variações de umidade 

de 0 a 100 °A e ter proteção  em suas entradas por elementos protetores tipos tubos de 

descarga a  gas,  GDTs,diodos de cortes  (Clamping Voltage)  ou varistores de óxido-metal 

(MOVs) que são dispoSitivos de proteção para equipamentos eletrônicos sensíveis a 

transientes. 

2.2.4.1 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS [`ANIMAS E CONEXÕES DO DATALOGGER: 

GERAIS: 

• Entradas analógicas programáveis operando nos modos absolutos  (single-

ended)  ou diferencial em número suficiente para atender a leitura de todos os sensores 

especificados. 	
' 

• Entradas/saidas,digitais programáveis capazes de detectar a mudança de 

estado de uma chave ou_dispositivo,externo e/o.0 gerar sinais de controle digital, em número 

suficiente para atender a todas as especificagó'es descritas. . 	• 

• Capacidade (para- rins de armazenamento em memória) de codificar digitalmente a 

máxima resoluçãpcOentro da faixa toi:al de medição especificada para cada um dos 
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sensores. 

• Fornecer sinais de alimentação e leitura-  de dados para todos os sensores indicados. 

• Converter estes sinais em suas correspondentes unidades de medição sistema 

internacional (unidades de engenharia). 

• Armazenar estes dados para posterior leitura  ("download")  local e remota; 

• Preparar  "STRING"  de dados para transmissão, via GPRS, radio e satélite; 

• Portas de comunicação suficientes para a comunicação entre o datalogger e o  modem  

GPRS, além de conexão direta local com  notebook  (computador portátil) via porta 

serial e USB. 

• Ter circuito de armazenamento de memória não-volátil, tipo "Flash", ou em memória 

tipo  RAM,  esta Ultimo suportada, por bateria de  back-up,  de forma que os programas 

ou os dados da estação, bem como o relógio  ("clock"),  sejam mantidos intactos no 

caso de perda de potência ou SiateiTia de alimentação, ou durante as operações 

eventuais de substituição da bateria principal; 

ESPECIFICAS: 

• 01 canal comunicação serial padrão RS - 232 (nativa/padrão original de fabrica); 

• 01 canal comunicação serial padrão RS - 485 (nativa/padrão original de fabrica); 

• 01 canal comunicação serial padrão  SDI  - 12 (nativa/padrão original de fabrica); 

• 01 canal comunicação RS - 422 (nativa/padrão original de fabrica); 

• Ethernet  (nativa/padrão original de fábrica); 

• USB (nativa/padrão original de fabrica) - conexão direta com computador ou 

• notebook 

• Entrada de cartão para expansão da memória (nativa/padrão original de fabrica) 

O datalogger deverá permitir os seguintes protocolos de comunicação: NMEA 0183,  

SDI-12, Modbus, TCP, bNP3, NTC1P, UDP, SPI, dentre outros, para a devida comunicação 

da estação e funcionamento de todos os sonsores sem a necessidade de módulos externos 

de adaptação. 

As interfaces seriais padrão  SDI-12, .RS-485 e RS-232 do datalogger descritas, 

deverão ser providas através de con&Xão dedicada, integrada ao datalogger e não 

através de quaisquer conversores, externos. Serão aceitas soluções que permitam 

multiplicar as interfaces seriais padrão  .VD;-12,- -RS-485 e  RS232  nativas do datalogger, 
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desde que estas soluções estejam integradas ao datalogger e não através de quaisquer 

conversores externos. 

Permitir a coTunicação simultânea  remote  e física entre dataloggers da rede 

de  POD  e disposit vos externos, formando uma rede de comunicação utilizando 

protocolo de comunicação simultânea e conversação simultânea entre os 

dataloggers. 

A porta de comunicação entre o computador e o datalogger deverá permitir a 

execução de comandos externos para: atualização de  firmware;  programação das rotinas 

de coleta, armazenamento e transmissão dos dados e informações de interesse  (ex:  

dados hidrometeorolágicos, parâmetros de configuração da  POD  e dos sensores em 

operação); configuração dos sensores  (ex: offset  ou multiplicador);  download  e  upload  dos 

parâmetros de configuração da  POD  o  download  dos dados e informações armazenadas. 

A lista  minima  de conexões que o datalogger deverá suprir é a seguinte: 

• 01 (uma) entrada para o sensor d;a:chuva; 

• 01 (uma) entrada pa,ra o sensor integrado de temperatura e umidade; 

• 01 (uma) entrada para sensor intagrado de vento (direção e velocidade) 

• 01 (uma) entrada para o sensor de pressã- o barométrica; 

• 01 (uma) entrada para conjunto da.  sensor de temperatura e umidade do solo; 

• 01 (uma) entrada para o sensor de radiação solar; 

• 01 (uma) entrada 	o sensor de abertura de porta; 

• 01 canal para alimentação de energia 12Vcc; e 

• 01 (uma) entrada para o transmissor de dados; 

• 02 (duas) entradas para comunic.a,çao datalogger-computador. 

As entradas analógicas do datalecig2r; se utilizadas, devem ser convertidas para 

digital com o mínimo, de -1.6  bits  de resollir,Zo.-  Os sinais elétricos recebidos dos sensores 

devem ser convertidos putomaticamente.eM suas correspondentes unidades de medição 

(unidades de engenharia). 

Cada entrada do datalogger devera possuir proteção contra transientes induzidos, por . 	. 
meio de varistores, ccpjcidores áticos outLtre tipo de proteção similar. . 	, 
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O datalogger deverá atender, obrigatoriamente, aos requisitos mínimos de taxa de 

aquisição, codificação digital e armazenamento de dados, considerando-se os sensores 

especificados neste documento. 

O programa de operação e os dados carregados no datalogger devem ser 

armazenados em memória interna 	 tipo flash, possibilitando que os dados e o 

programa sejam mantidos inalterados no caso de eventual falta de energia. 

O relógio interno do datalogger deverá continuar funcionando mesmo no caso de uma 

eventual falta de energia, e devera apresentar uma variação  maxima  de 20 segundos por 

mês. 

O datalogger deve ser capaz de gerenciar a memória interna, de modo que, quando 

esta estiver cheia, os novos registros substituam os mais antigos, mantendo a integridade 

dos dados. 

No caso de falha de alimentação de energia ou durante a substituição da(s) bateria(s), 

o datalogger deverá ter a capacidade de. raarz:surnir todas as suas funções no momento em 

que a carga for restabelecida, sem a prdct doa -dados e da configuração anterior. 

O datalogger deverá ser capaz do, monitorar, armazenar e transmitir os dados 

relativos à informação de todas as variávois_de todos os sensores instalados, temperatura 

interna da PCD; voltagem  .minima  da bateria  offset  do sensor, latitude, longitude, número 

de série do datalogger. e identificação do programa instalado, número de série do 

datalogger devera ser obtido automaticamente, por meio da leitura dessa informação do 

datalogger, sem a intervenção humana, para posterior transmissão. 

Assim, o sistema everti prover de • todas as portas necessárias a conexão dos 

sensores predefinidos de forma direta e suficiente. 

2.2.4.2 - TELE.SUPERVISÃO.AUTOfV1ATIA DA ESTAÇÃO 

Indicação da voltagem da bateria, oorrente, e tensão fornecida pelo painel solar, 

umidade interna da caixa do acondicionarn.ento, sensor de porta aberta e informações sobre 

transmissão de dados  (modem  funcio.nando, „transmissão efetuada, nível de sinal da 

operadora,  etc).  

2.2.4.3 - REL0G10.-INTER.N0...-DO DATAttOGGER 

Indicação de data e hora -coniTesblução-de'Sctundos e precisão de ± 20 seg/mês ou melhor 

e sincronizado com sistema de. tranSmissão.(MODEM GPRS) ou  Internet.  
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2.2.4.4 - RECURSOS DE PROGRAMACAO DO DATALOGGER: 

• Totalmente configuravel e programável através linguagem de programação 

proprietária ou de domínio público,  download  e  upload  de programas e dados via 

configuração com terminal externo  (notebook  com sistema  Windows  10) e via remoto 

com comunicação GPRS de todas as suas funcionalidades, inclusive permitir o  reset 

online  da estação e comunicação remota por outro terminal, com acesso a todas as 

suas funcionalidades e programação. Todas as funcionalidades de programação 

devem ser claramente acessíveis e de livre modificação e programação pela 

CONTRATANTE; 

• Recursos de programação protegidos por  "password";  

• As operações a partir da porta de programação não deverão interferir com as 

operações de transmissão, exceto quando o usuário assim o desejar. 

• Ajustar, de forma ,independente entra si, o intervalo de amostragem individualmente 

para cada sensor com intervalos únicos, e que podem ser diferentes, para 

armazenagem de dados e transmissão de dados, para qualquer tempo. 

• Ativar ou desativar sensores para medidas, ativar ou desativar sensores para 

armazenamento/gravação; ativar ou desativar sensores para transmissão. 

• Programar a escala e calibração dos sensores. 

• Programar a sequência de amostragem de dados e o formato e estrutura da 

mensagem de dados. 

• Estabelecer o destino dos arquivos de dados coletados para fins de armazenamento 

nos diferentes meios disponíveis. 

• Capacidade de "auto-start"  e  reset  via remota. 

• Bateria de alimentação interna para  backup  dos dados e do  firmware  para garantir 

o armazenamento dos dados para .o caso de falha de alimentação externa. 

• Sistema de memória tipo "cíclico" onde, caso a memória do datalogger fique cheia os 

dados mais recentes sobrepõem os dados mais antigos, evitando assim o chamado 

"estouro de memória" e consequente travamento do sistema. 

2.2.5 - CONJUNTO DE SUPRIMENTO DE ENERGIA 

0 sistema de suprimento de  en-4a deverá ser composto de painel solar de no 

mínimo 30 (trinta) watts de potência, regurador de tensão e sistema de baterias interna 

recarregável, selada, tipo gelatinoso, livre'de necessidade de manutenção de modo que, 

mantenha o equipamento e todos Os SeuS SÈ.Insores funcionando de forma ininterrupta, 



Parte 3 -- Condições Contratuais e Formulários do Contrate 	 82 

evitando assim, que não ocorram falhas na leitura, armazenamento de dados e transmissão 

por falta de alimentação elétrica. 

A tensão de alimentação da PCD e de seus sensores deverá ser fornecida, 

obrigatoriamente, por regulador de tensão interno ao gabinete. 0 regulador de tensão 

deverá ter sensor de monitoramento da tensão e corrente de carga do painel solar de 

modo a identificar se o painel solar está carregando o sistema de bateria. 

O conjunto de baterias deverá ter a capacidade de fornecer energia para alimentar 

todos os sensores e o datalogger pelo período mínimo de 30 dias, caso haja interrupção do 

sistema alimentação do painel solar, garantindo assim, a coleta dos dados (garantia de todos 

os sensores funcionando com intervalo de coleta mil-limo a cada 60 minutos) sem 

transmissão dos dados. 

Caso haja problema no sistema de carregamento das baterias por falta de 

alimentação do painel solar o sistema devera automaticamente entrar em MODO DE 

ECONOMIA DE ENERGIA, enviar mensagem de falta de alimentação do sistema. 

Para preservar as leituras os sensores devem permanecer energizados para garantir 

a coleta dos dados, mas a transmissão devera ser feita apenas uma vez por dia, seguido da 

mensagem de problema de alimentação elétrica do sistema (01 transmissão diária, de todas 

as variáveis programadas). 

0 sistema devera ser capaz de emitir mensagem automática de bateria com 

problema, falta de alimentação do painel solar ou falha no regulador de tensão, quando o 

sistema perceber que os valores estão fora dos limites aceitáveis de funcionamento. 

2.2.6 — SISTEMA DE TRANSMISSÃO E,RECEPÇÃO PARA  MODEM  GPRS 

Cada PCD deve ser provida de  modem  celular para transmissão dos dados coletados 

e gerenciamento remeto do datalogger. Os requisitos mil-limos para o  modem  celular são os 

seguintes: 

0 sistema de medem celular 'cleVera trabalhar em conjunto com o datalogger 

programável e poderá efetuar em conjUnte procedimentos de transmissão dos dados, 

conferência de dados transmitidos, retransmissão de dados e diversas funções que 

poderão ser nativas do  modern  OLI efep.aadas via programação no datalogger. 

1. • 
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0 sistema de comunicação deve oprar nas faixas padrão de frequência e potência 

homologados pela ANATEL, permitindo quando necessário estar sempre conectado  

("always on")  e permitir a transmissão de dados quase instantânea. 

0 sistema de comuniCaçâo remota deverá ter baixo consumo de energia, permitir 

operar em modo  "stand by"  e ser compatível com a estação remota. Deverá atender aos 

requisitos de faixa de temperatura de operação de -20 °C a + 70 °C e 0% a 100% de umidade 

relativa, e possuir dimensões adequadas para instalação na mesma caixa de 

acondicionamento do datalogger. 

0 sistema deverá ser capaz de armazenar mensagens de dados que não tenham sido 

transmitidas, por eventuais falhas de comunicação, e enviá-las assim que a comunicação 

seja restabelecida, capacidade nativa do  modem  ou programação conjunta do 

datalogger/modem, podendo o arm-azsnmento ser feito no datalogger para posterior 

retransmissão dos dados. 

Interface de rede: Sistema compalivol com 2G e 3G GSM/GPRS homologado 

ANATEL. 

Desbloqueado para qualquer operadora de telefonia celular, ficando a cargo da 

licitante a garantia da compatibilidade tácnica na conexão do  modem  a qualquer rede de 

telefonia celular instalada no Brasil, reiterando que todos os custos, gastos com operadora 

de celular para transmissão dos dados, pelo período mínimo de 01 ano do pagamento da 

operadora(s) serão de responsabilidade do fornecedor. 

Interface serial: RS-232  "full-duplex"  com taxa de comunicação de 1,2 kbps ou 

superior disponível em conector DB9 ou USB (caso o  modem  seja fornecido como um 

módulo separado do datalogger); 

• Conector de antena:, 60:Ohm, SMA; 

• Capacidade para operar, na faixa de temperatura de -10C° + 70°C; 

• Armazenamento: Memória E2PROM de 64 kbytes ou superior; 

• Protocolos disponíveis: IP Versão 4, TCP, UDP; 
‘. 	. 

Conexão â  Internet:  através de IP fixo (primário) ou através de Configuração  DNS  

com capacidade para gerenciamento de endereços "IP" dinâmicos (monitora 

constantementé o endereço atribuído a6 equipamento e o associa a um nome de domínio 
• 

através de um servidor "bN8,- ".0ra gerenciamento de "IP" dinâmico). 
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Este serviço (transmissão, recepção e armazenamento dos dados — pagamento dos 

serviços de transmissão, recepção e armazenamento) deve ser estar incluso na proposta e 

disponibilizado pela CONTRATADA pelo período de 01 (um) ano. A CONTRATADA deverá 

fornecer portal/servidor para descarregamento dos dados pelo período de 01 (um) ano e que 

possa armazenar os dados transmitidos peia PCD para posterior descarregamento pela 

CONTRATANTE ou caso opcional, o CONTRATANTE opte pela possibilidade de configurar 

o seu próprio servidor de dados. Os arquivos dos dados serão transmitidos continuamente 

de acordo com a programação definida pelo CONTRATANTE. No caso a CONTRATANTE 

opte por configurar seu próprio servidor a CONTRATADA deverá configurar todo o sistema 

e inserir as estações na rede da contratada de forma  online  e comunicação entre  POD  e 

servidor. 0 sistema deverá nos dois casos permitir a CONTRATANTE acessar as PCDs de 

modo a efetuar coletas; reprogramar  POD, envier firmware,  fazer testes de comunicação, 

verificar variáveis  online  e todo o sistema par comunicação  remote,  diretamente do servidor 

ou programa dedicado a essa finalidade c3. -cp.fo  deva ser disponibilizado pela CONTRATADA. 

0 conjunto  modem - -programável. 	::parado ou- em conjunto com datalogger, deve 

ter a função que permita a identificação  dc;-sinal -da operadora e que automaticamente em 

caso de falha da rede de •celular, retorne ia-transmissão de dados e evite automaticamente 

quaisquer tipos de travamento, restabtldaande assim a comunicação de dados. 

Deve ser fornecido para cada modern/PCD a respectiva antena externa, a qual  sera  

instalada no corpo da torre e conectada diretamente ao  modem,  com as seguintes 

especificações técnicas: 

• Tipo: Antena FULLBAND; 

• Frequência: 700-2600 MHz; 

• Tecnologia: COMA  /GSM  / 2G! 3G 

• Ganho mil-limo: 20 dBi; 

• Conector: SMA macho integrado a antana  corn  fornecimento obrigatório de adaptador 

SMA fêmea p/ N macho; 

• Impedância: 50 Ohms. 

• Todo sistema homologado pela AWT-EL. 

2.2.6.1 - SISTEMA.  DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA PCD - FORNECIMENTO DE 

PACOTE DE DADOS PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 

. "4' 
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O equipamento proposto pelo fornecedor deverá transmitir os dados armazenados, 

pelo datalogger, por meio de  modern  celular (sistema GPRS) e de acordo com a 

programação determinada pela AESA. Durante o mínimo de 01 ano (12 meses), a partir do 

aceite da AESA, a empresa fornecedora deverá arcar com os custos do pagamento dos 

créditos de transmissão junto a operadora de celular que transmitirá os dados pelo sistema 

GPRS e deverá manter o sistema transmitindo ininterruptamente de acordo  corn  

programação definida pela AESA e com todos os horários e transmissão definidos pela 

AESA no ato da instalação e aceite final. 

Durante a operação do sistema não deverá de forma nenhuma ter restrições de 

transmissão de dados ou perda de comunicação continua em virtude de falhas de 

comunicação do sistema disponibilizado, sendo responsabilidade da CONTRATADA 

adequar o sistema a operadora que ofereça a melhor e mais rápida disponibilidade de 

sinal no local a ser instalado. 

Caso, haja restrições de sinal no iccal e ou falha na comunicação a CONTRATADA 

deverá fornecer antena externa,  booster  p:.-fra" antena (amplificador de sinal) ou outro meio 

para solucionar o problema da transmic.3fIr, cem ônus para o CONTRATANTE. Qualquer 

solução instalada passará a fazer parte do equipamento final a ser entregue ficando de 

propriedade da CONTRATANTE. 

2.2.7 - SISTEMAS DE COLETA DE DADOS, ACESSO E PROGRAMAÇÃO REMOTA DA 

PCD. 

0 equipamento deverá permitir conexão via comunicação serial e via USB para 

conexão direta via computador portátil  (notebook)  ou computador pessoal tipo PC, ambos 

no sistema  windows  (compatível com  windows  10) de modo a ser feita a coleta manual 

dos dados, assim como, monitoramento e alterações no  software  de gerenciamento, 

programação e acesso direto a todas as funcionalidades da PCD. No sistema GPRS, a 

estação devera permitir comunicação de transmissão e recepção de dados onde  sera  

possível a programaçab 6  'Goleta  de dader-Svia remota (utilizando um  notebook  externo ou 

computador) através do iiSterna GPRS. 

Toda a programação da PCD, transmissão de dados, rotinas de leitura e 

transmissão de seus componentes e sensores deverão ser executadas pela empresa 

FONECEDORA baseada nas necessidades da AESA e de acordo com este termo. 
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Não  sera  aceito rotinas padrão de programação, leitura de dados e transmissão, toda 

a rotina de processamento e funcionamento deverá ser definida pela AESA de acordo com 

suas necessidades e normas deste termo. 

2.2.8 -  SOFTWARE  DE PROGRAMAÇÃO, LEITURA E VISUALIZAÇÃO DOS DADOS. 

O software  para programação do datalogger e para configuração dos sensores e 

do transmissor de dados deve compatível com o sistema operacional  Microsoft  (versão  

Windows  10) e permitir: a atualização de  firmware;  a programação das rotinas de coleta, 

armazenamento e transmissão dos dados e informações de interesse (leitura de dados 

agrometeorológicos, parâmetros de configuração da  POD  e dos sensores em operação e  

status  operacional); a configuração e a calibração dos sensores  (ex: offset  e ganho); o  

download  e o  upload  dos parâmetros de configuração da  POD  e dos sensores; e o  

download  dos dados e informações armazenados na memória do datalogger, dentre 

outros aspectos imprescindíveis para o funcionamento correto da  POD.  

O software  devera ser de fácil ace:'.:8c.) para programação e definição das variáveis 

de coleta de dados, alem da coleta direta. A estação deverá permitir em seu  software  a 

programação das leituras para vários Intervalos de tempo de coleta, assim como, 

conversão das unidades de medida, observação dos dados via textual, em forma de 

tabelas, figures e gráficos • de todos os dados medidos e transmitidos pela estação. Por 

se tratar de uma estação considerada de cunho agrometeorológico, a mesma devera 

calcular automaticamente e estar disponível o cálculo da ETo (evapotranspiração de 

referência) tanto horaria,•quanta diário e mensal,. 

0  software  de visualização em ambiente externo devera permitir a instalação de 

sistema em ambiente de computador individual, como para ambientes do servidor de 

internet, onde o sistema dit,•ponibiiizado dc.)'vera gerar pagina disponível para visualização 

via internet no serVidorda AÊSA, taiito bom dados sendo visualizados em formato de 

tabelas, figures e gráficos. '0 sistii dè visualização externa devera permitir a 

programação em ambibnte'fácil e aMigáVer, Sern necessidade de programação em linhas 

de comando, sendo ermambiente amigável;  Windows  10, permitindo fazer a montagem 

da visualização de todas as variáveis.de,safda dos dados. 

O proponente deVera disponibiliiar, p'ara cada  software,  no  minim,  01 licença que 

seja ativa de todas as suas furibionalidadtis pare pelo ménos 03 computadores. Todos 
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os softwares a serem disponibilizados. CL:N6fti ser na versão  "full edition"  ou versão 

profissional, sendo o mai:,:3 atualizada -e  quo  possua a maior gama de funcionalidades, 

sem nenhum tipo de 12loqueio ou lirniagLo. Não  sera  admitida versão demo ou 

semelhante e a licença devera permitir pelo menos uma atualização para versões futuras, 

dentro do prazo de garantia de 01 ano. 

Além da-  Versão de  Software pars Windows,  caso o fabricante possua versão de  

software  para Aplicativos  Android  _ou 10S, deverá ser fornecido uma licença para cada PCD 

deste  software  operacional. • 

2.2.8.1 -  SOFTWARE  DE VISUALIZAÇÃO DIRETA PELA  INTERNET  

A empresa devera fornecer  software  de visualização via ambiente  WEB,  que forneça 

a visualização das diversas variáveis medidas pela PCD em forma de gráficos, símbolos 

representativos as variávels e tabelas, totalmente moldadas e construídas de forma amigável 

pelo cliente em ambiente simples e em Stn1O compatível com  Windows  10. 

0  software  de visualização 	 deverá ser de fácil programação visual 

e deverá fornecer os daelo.;;. da ,estação, 	fa:sua coleta, em ambiente gráfico e de forma 

totalmente automática_ c.le:rea.das as .sua 	definidas-pelo usuário e já disponibilizá- 

lo no ambiente do  ,site  arindicodo per'. 	no seu domínio  WEB.  

O  software  deverá lei-  os dados cotados pela PCD, em tempo real, e convertê-los 

para a pronta visualização através de um navegador de  Internet.  Os arquivos criados por 

este cliente  WEB  serão do forma gráficas, símbolos e tabelas que serão formatadas e 

escolhidas pelo cliente produzindo assim urna visualização amigável dos dados fornecidos 

pela PCD. O  software  de "produção de ambiente  WEB"  deverá fornecer vários tipos de 

visualização das variáveis como simbolos representativos, tabelas e gráficos de fácil 

formatação para criação do ambienie de-  viSualização. 0  software  deverá apresentar 

facilidades de manuseio 6  fermata*  pCir'parte do operador da AESA. 

O  software  a ser disponibilizado deverá ser na versão  "full edition",  ou versão 

profissional, sendo a mais atualizada e que possua a maior gama de funcionalidades e 

sem nenhum tipo de bi644110..Não sers inrrda versão demo ou semelhante. 

2.3— CONJUNTO 

• -• 	• 

  

   

Os sensores a serem utilizados nossas estações são: 

25 
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• Sensor de precipitação pluviornétricLz; 

• Sensor integrado de temperatura e umidade relativa do ar; 

• Sensor 	integrado 	de 	velocidade 	e 	direção 	do 	vento; 

Sensor de radiação solar global; 

• Sensor de temperatura do solo e umidade do solo 

• Sensor de pressão atmosférica; 

Os sensores agregados ao databgger e deverão ter um padrão mínimo abaixo 

descrito: 

2.3.1 - SENSOR DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA: 

• Sensor de chuva, tipo:  Tipping-Bucket Rain Gauge  — TBRG composto de um 

conjunto com base e coletor removível, ambos identificados com a marca, o modelo 

e o mesmo número de serie; 

• O gabinete (coletor) deve ser eno2i:.,:ado/montado junto à base somente em uma 

devida posição. Isto deve ser feito. a partir de artificio mecânico que impeça a 

montagem de forma diferenciada, ou por meio de marcações na base e no coletor; 

• 0 gabinete (coletor) deve ter altura (interne) e ângulos internos que não favoreçam o 

respingo da chuva pare fora do rec;ipiante de captação; 

• O gabinete devera, ser provido de parafusos ou sistema similar (de aço inoxidável) 

para nivelamento do pluviômetro, 

• Sensor  corn  dispositivos de ajuste para balanceamento dos volumes das  bascules,  

devendo as básculas Virem de fabrica devidamente balanceadas; 

• Resolução: 0,254 mm ou menor; 

• Precisão: melhor ou igual-a 3% em uma chuva ate 50 mm/hora; 

• Faixa  minima  de medição de .pelo  mends  0 a 150 mm/hora; 

• Area  do orifício de captação de agua do sensor de 300 e 500 cm2; (com tolerância 

inferior a Al- 1 mm nas medidas do diâmetro nominal); 

• Os ângulos (interno e externo) da borda do pluviômetro (coletor) deverão ser 

adequados para  minimizer  os,efeitos de turbulência de vento; 

• Fornecido  corn senor  do tipo  "reed-switch"  devera ter sistema ou circuito de controle 

de fechamento e abertura pare évitar o efeito de contagem falsa, tornando assim a 

leitura mais precise e evitando leiiu'riaS errôneas; 

• 0 sensor de precipitação piuviorndtrica deverá conter uma tela tipo torre entrada 



Parte 3 — Condições Contratuais e Formulários do Contrato 	 89 

da  area  de captação, com possibilidade de remoção para limpeza, apropriada para 

proteger o ponto de entrada da água da chuva contra a entrada de insetos e outros 

resíduos sólidos. A tela tipo torre, na entrada do pluviômetro, deverá ser ter fixador 

interno para evitar a retirada da mesma por vandalismo ou agentes externos; 

• Deve ser provido de funil adicional interno, obrigatoriamente com sifão, para proteção 

contra o efeito  splash;  

• 0 sensor deve contar  corn  um mecanismo interno de nivelamento a bolha. 

• Deve suportar a programação de coleta de dados por evento; 

• Condições ambientais de operação: 0°C a 4- 60°C ou maior e 0% a 100% (umidade 

relativa); 

• Construido inteiramente em materiais resistentes a corrosão; 

• Utilização de material (ou pintura/tratamento) com baixo coeficiente de atrito no seu 

revestimento impedindo a retenção da amostra da chuva; 

• 0 sensor deve conter dutos ou outrGs dispositivos na parte inferior para a saída da 

agua da chuva de forma integral para permitir ,a verificação e/ou calibração. 0 sensor 

não deve acumular água em seu interior; 

o 0 sensor de chuva deverá conter teia(s) no(s) orifício(s) de descarga da agua coletada 

(ponto de saída da chuva coletada), apropriada para evitar a entrada de insetos; 

• Deve ser provido de funil adicional interno, obrigatoriamente com sifão, construido em 

material inoxidável; 

• 0 sensor deve ser composto de mecanismo de "báscula" construido integralmente 

em material inoxidável e suportado sobre mancais ou rolamentos em aço inoxidável; 

• 0 sensor deve contar  corn urn  mecanismo interno de nivelamento a bolha; 

o Cabo revestido externamente  corn  Poliamida, Polipropileno, Poliuretano, Poliolefina, 

Polietileno ou  Nylon,  com blindagem elétrica,  corn  proteção de alta durabilidade contra 

raios ultravioleta, moldado ou similar, com os devidos conectores militares metálicos 

e com o seu respectivo rabicho dp borracha, revestido com tubo termo retrátil. 

• Deverá ser fornecido uma haste, independente e exclusiva, para suporte do sensor 

de chuva, confeccionada em tubo de aluminio de 1,5 m por 1 e 172 (uma polegada e 

meia) de diâmetro nominal com espessura  minima  da parede de 2,0 mm (mínimo) e  

corn  sistema de travamento na base inferior. 

• 0 sensor de chuva  sera  instalado de modo que o piano de coleta da chuva fique, no  

minima  a uma altura de I ,5m acima do solo e com o seu suporte bem fixo ao chão, 

livre da interferência dos demais equipamentos da  POD.  
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• Todos os conectares dos sensores cit chuva deverão ser reforçados na junção com 

seus respectivos cabos de conexão por meio da utilização de "rabicho de borracha" 

ou "capa tc.,.rino retrátil", visando uma maior resistência e durabilidade destas 

conexões. 

• Deverão ser fornecidos todos os componentes e acessórios necessários para a 

correta instalação e funcionamento do equipamento em campo, incluindo certificado 

de calibração por pluyiômetro. 

• Para o conjunto dos sensores de chuva a CONTRATADA deverá fornecer 05 (cinco) 

dispositivos graduado para verificação da calibração do pluviômetro em campo  (kit  de 

calibração). O recipiente graduado deve ter orifícios intercambiáveis para variar a taxa 

de precipitação (inclusos), e possuir uma base (ou outro tipo de acessório) para 

facilitar o acoplamento ao pluviômetro. O  kit  de calibração devera possuir mecanismo 

(tipo sifão ou equivalente) para man'...ar constante o fluxo de agua durante o processo 

de calibração. 

• Em cada  kit  -de del'ibraçãO devers.z cr fornecido 01 contador de pulso digital (que 

funcione  corn  Pilhe;a; ou baterias dicroníveiS no' mercado nacional), com um par de 
.„ 	. 

fios de 016 -de co'rnp-rimento:- c:&:'-' s.%0 	 a um par de terminais elétricos macho de 

aproximadamente 3 cm para verii,.ai-;Lio da calibração do pluviômetro (05  kits  de 

contador). - 

• Cabo fornecido com no'mínimo.0Tmptros-comprimento para conexão com a estação; 

2.3.2 - SENSOR INTEGRADO DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR 

• O sensor de  temperature  e umidade relativa do ar deve ser composto de conjunto 

termo-higrômetro colocada em.unyabriaO meteorológico, não aspirado, devidamente 

projetado para -estelim. O mesmo devera  ester  disposto para montagem a uma altura 

de 02 (dois) metros. 

• Conjunto resistente  ague  .• 

• Montagem. emy. abriga meteoroi6gico,-,es-pecial, estabilizado para  UV,  na cor branca, 

para proteger os sensores de exposição direta à radiação solar e evitar que esta afete 

as medições de temperatura ,e 

• Provisão dos dic.positivos-de- moritSgzm -de braço que permita o afastamento de no 

mil-limo 01 rnetro -ckllorre:— 

• Cabo fornecido carn no,rninima0.tros...comprimento para conexão com a estação. 
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Sensor de umidade relativa do ar 

• Faixa de medida da umida e: 0% a 100% RH (não afetado por condensação) 

• Resolução: 0,1 % 

• Temperatura de operação: -40 a +705  C. 

• Precisão da umidade (a 25°C): ± 2,0 % RH ou melhor, desde 0% a 90% RH; 3,0% RH 

ou melhor, desde 90% a 10S% RH (quando calibrados contra padrões ou referências 

de campo) 

• Linearidade da umidade: 	RH sou superior, desde 10% até 95% RH 

Sensor de temperatura do ar 

• Faixa de medida: -40 a + 70°C. 

• Resolução: 0,1 °C ou melhor. 

• Acuracia: > -±0.4°C (-40 to +70°C) 1> ± 0.3°C (-20 to +60°C) 

• Termistor ou termoresistência de p!-atina como elemento sensor de temperatura; 

2.3.3 - SENSOR.  INTEQP,ADO DE DIREÇÃO E VELOCIDADE DO VENTO (02 E 10 

METROS). 

• O sensor devera -scr do tipo 

• Construido inteiramente,com•rnateïiais altamente resistentes a corrosão. 

• Não devera fazer • uso - de quaizciuor-.-oneis deslizantes, escovas, ou pegas moveis, 

utilizando-se • de transdutores de uiom, com compensação completa de variação 

de temperatura, umidade e altitude. 

• A velocidade e direção do  yenta-  deverá ser medida em duas alturas através do 

fornecimento de dois sensores-  urn  2.-10 (dez) metros e outro a 02 (dois) metros de 

altura, com sensor de medida da .rajada de vento também a 10 (dez) metros e 02 

(dois) metros de altura 

• Faixa de operação:  Oa  50 m/s em velocidade e 00  a 360° em direção. 

• Resolução: ± 0,1 mis em velocidade e ±1° na direção. 

• Temperatura de operação: -40 a +70° C. 

• Faixa de terriperat6ra de operaod:- - 22:1°C a +70°C ou maior 

• 02 cabos fornecidos, 01 com .no rniIiii-no 11 metros e outro com mil-limo de 04 metros 

comprimento para eonexão com F.,  

• Suporte 	 par-a:-f.t.z.--o dos Sensores a 02 e 10 metros de altura 

e que permita-:o c's-fa2tamento da,t,:,.:-.3-<,.-rn-pelo menos 01 metro de distancia. 

91  
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2.3.4 - SENSOR DE INTENSIDADE DA RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL INCIDENTE 

• A radiação solar deverá ser medida a 02 (dois) metros de altura e possuir suporte 

para nivelamento (sistema de nível de bolha). 

• Faixa espectral: 400 a 1100 nrn para medição da radiação solar global 

• Faixa de medição: 0 a 2500 Watts/m2  ou maior; 

• Temperatura de operação: -40 °C a +70 °C 

• Campo de visão: 180 graus. 

• Estabilidade: <2 % ano. 

• Estabilidade: melhor que -±- 2% de mudança, dentro de um período de 1 ano 

• Correção do cosseno: ate 80% do ângulo de incidência 

• Dependência do azimute: erro de pelo menos ±-- 1%, em 360°, a 45° de elevação 

solar. 

• Sensibilidade típica: 90 pA por 1000 Watts/m2  ou melhor 

• Linearidade: desvio  maxima  de 1% ate 3.000 Watts/m2  ou melhor 

• Acondicionamento em  urn  invólucro de material inteiramente resistente corrosão, 

prova d'água. 

• Condições ambientais de operação: Temperatura:-20°C a +70°C ou maior. 

• Umidade Relativa: 0% a 100%. 

• Provisão dos dispositivos de montagem em torre, suporte em alumínio com no mil 

limo 01 metro de distância (afastamento da torre) e com nível de bolha para 

nivelamento adequado do sensor. 

• Cabo fornecido  corn  no mínimo 03 metros comprimento para conexão com a estação. 

2.3.5 - SENSOR DE TEMPERATURA DO SOLO E UMIDADE DO SOLO 

SENSOR CONJUNTO TEMPERATURA E UMIDADE DO SOLO — SISTEMA ACOPLATO 

TIPO BASTÃO 

TEMPERATURA 

• A temperatura do Solo deverá ser medida a 05 níveis de profundidade no solo, 10, 20, 

30, 40 e 50 mi. 	. 

• Faixa de medida: -10 a +60° C. 

• Resolução: 0,3°C ou melhor 

• Precisão: ±- 2°C ou melhor 

• Acondicionamento: O .sensor de temperatura deve .ser acondicionado dentro de um 
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invólucro à prova d'água e resistente ácorrosão. 

• Cabo fornecido  cam  no  minima  07 metros comprimento para conexão com a estação 

UMIDADE DO SOLO. 

• Principio de funcionamento: Medição do conteúdo de umidade volumétrica do solo 

através da resposta à variação das propriedades dielétricas do solo. 

• Resistente a agua e A corrosão. 

• Precisão: -± 0.03% ou melhor. 

• Intervalo de temperatura de operação: -10°C a +60°C. 

• Compatível  corn  solos desde argilosos ou barrentos até altamente salinos. 

• Cabo fornecido com no mínimo 07 metros comprimento para conexão com a estação. 

Todos os dois sensores. deverão ser integrados em um mesmo perfil, mesmo tubo, do 

tipo sonda de perfil  ("profile probe"),  a prove d'água, e deverá permitir, no  minim,  medições 

as profundidades de 10, 20, 30,40 e 50 trn.. 

Os sensores deveráo vir  corn  encapsulamento tipo bastão em corpo único para sua 

devida instalação, não serão admitidos censores em separado, apenas sonda  (probe)  em 

corpo único e encapsulado de fabrica. 

Os dois sensores temperatura e umidade do solo devem vir integrados em um único 

s6 equipamento de fabricante .único, no serão aceitas adaptações ou integrações de 

fabricantes distintos,. pega Cinica integ-ralizacia; 

Devera ser fornecido, para todo o lote, 02 (dois)  kits  completo de 

escavação/instalação/extração do sensor e do.  sensor no solo (acompanhado da respectiva 

sacola para transporte), senda kitoriginal do mesmo fabricante da sonda. 

2.3.6 - SENSOR DE PRESSÃO BAROMÉTRICA 

• Faixa de Medição: 800 'a 1100 hPa:- 

• Precisão: :i: 0,3 hPa (incluindo nãolinearidade, histerese e não-repetibilidade). 

• Resolução: 0,1 hPa. 

• Faixa de temperatura de operaçãe.:,-,25.P a +60°C ou maior. 

• Cabo de acordo  corn  a instalação. 

• Umidade: 	 ate, 	 100% 
	

não 	 condensada 

Estabilidade: ± 0,1 hPa por ano 
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Nota: 0 sensor deverá ser instalado .dentro da caixa da  POD,  sendo requerida a 

instalação de urna válvula de pressão externa ou mecanismo equivalente, para prover o 

apropriado acoplamento do ensor com a pressão ambiente externa. Esta "saída" deverá 

oferecer adequada proteção contra a. intrusão de poeira, insetos e/ou entulhos (tela de 

proteção em inox), e todas 	partes deverão ser construídas com materiais resistentes a 

corrosão. 

2.4 - EQUIPAMENTOS  ENSORES PARA REPOSIÇÃO 

Também deverá. constar na •proposta de fornecimento os seguintes equipamentos 

para futures reposições, em case de quebras ou danos dos mesmos. Todos os 

equipamentos para rep.esigão devem ter as mesmas características técnicas descritas neste 

termo e totalmente iguais .aos fornecidos. pa!a empresa a composição das estações. 

• 02 (duas) unidar'es de sensores ds•precipitação pluviométrica; 

• 03 (três) unidad s de sensores integrados de temperatura e umidade relativa do ar, 

• 02 (duas) Unida eS•deabrigo 	 i'co; 

• 02  (dues)  unidad,s de sansoreS integdos de direção e velocidade do vento; 

• 02  (dues)  unida6es sensores do ini:eidade da radiação solar global incidente; 

• 02  (dues)  unidadeS de sensores iritagradoS de temperatura e umidade do solo; 

• 02 (duas) unidades` de sc.msores d3iressão barométrica; 

• 05 (cinco) unidades de sistema de transmissão e recepção  (modem  GPRS); 

• 03 (três) unidades de painéis solar, de no mínimo, 30watts de potência; 

• 01 (uma) unidade de dataiogger ou unidade lógica de armazenamento e 

processamen'zo 	dados; 

• 03 (três) unidades de reguladores 	tensão; 

„ 
2.5 - CALIBRAÇÃO DE SENSORES 

Todos os se sores, deverão Nir;ecalibrados, acompanhados de certificado de 

calibração, com núnIero de série do seni-.9!;,, com rastreabilidade a um órgão reconhecido 

nacional ou internacionalmente. Caso Q tficado seja emitido pelo próprio fabricante, ou 
L fornecedor do equipamento,„este deve,ra,w acompanhado do certificado de calibração 

com os padrões interr*T.-,sionals utilizadoe,para.esta calibração e que deve ter sua cadeia 

de rastreabilidade ;a  urn  .,órgão reconhecido no Brasil (INMETRO) ou equivalente 

internacional. Caso 2 rastreabilidadaseja indireta devera ser apresentada a  justificative  
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para análise. A AESA poderá solicitar .esciarecimentos adicionais e acatar ou não o 

certificado apreSentadd: 

2.6— SÍTIOS DE INSTALAÇÃO E CERCADOS DE PROTEÇÃO 

2.6.1 -FINALIDADE: 

A finalidade de instalar esta  area  de proteção é para inibir o acesso de transeuntes e 

animais ao equipamento e seus sensores, dar proteção aos equipamentos sem interferir 

tecnicamente nas leituras dos sensores da PCD. Desta forma pretende-se evitar danos no 

equipamento que venham a interromper o funcionamento das estações e inibam a 

ocorrência de vandalismo. 

Assim, a empresa CONTRATADA devera preparar as  areas  das instalações da PCD, 

fornecer, construir e inst.' a o total de 23 (vinte e três) cercados, nos locais a serem definidos 

pela AESA (território.paraibano).e.coM parcrietros mínimos, descritos, a seguir: 

2.6.2 - PARÂMETROS MÍNIMOS PARA CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE INSTALAÇÃO E 

CERCADOS: 

0 local de construção dos cercados e instalação dos equipamentos deverá ser 

indicado pela AESA, locai dentro do estado da  Paraiba,  e a partir dessa localização a 

CONTRATADA, deverá promover a instalação com os seguintes parâmetros: 

A CONTRATADA, devera preparar,toda a  area  a ser instalada o cercado promovendo 

  

sua limpeza, nivelamento, retirada todo_tipo de lixo, entulho, pedras e demais matérias 

proporcionando um local totalmente limpo, piano e nivelado. 

O nivelamento do terreno ou terraplanagem a ser executada peia CONTRATADA tem 

o objetivo de garantir• que a execução da obra (cercado, gramado e montagem da PCD) 

seja em superfície totainilente piaria sem nenhuma inclinação em toda a sua extensão e 

deverá ter o tamanho d.e 	minim°  12 rpe4tros x 12 metros (144 m2), onde será implantado 

o cercado de proteção. 

Assim, a  area  de 

para a devida instalação 

PCD. 

erá ser devidamente preparada, sem desnível, totalmente limpa 

do cercado, gramado interno ao cercado e dos componentes da 
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0 cercado devera obedecer aos padrões mínimos de montagem, com a dimensão de 

10 metros x 10 metros (100m2) de acordo com o croqui 1.0, e ter os padrões visuais 

semelhantes das Figures 01 e 02, a seguir: 

10 Owtrai  Carols des  mluid0) 

Pottio tafft I AO metros (larstara i 	eLrttiwa) 

Croqui 1.0 — Vista superior do cercado proposto 

Figura 01 - Modelo proposto de cercado. padrão para estação meteorológica e que deve servir como base 

para montagem do cercado proposto neste processo. 
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Figura 02 — Vista do cercado proposto com teia de arame 14 com aureola e estacas de cimento ou  PVC.  0 

cercado proposto deverá ter estacas na altura de 1,5 metros acima do solo, 1/2 metro abaixo do solo 

(concretada), tela de aiambrado de 1,5 metros de altura e esticada com arame fio 14 no pé da estaca e na 

cabeça da estaca. 

O portão do cercado deverá 	c croqui 2.0 a seguir: 

Croquis 2.0 — Modelo de portão com especificações para o cercado proposto. 

No cercado proposto toda a  area  intorna deverá obrigatoriamente estar gramada com 

grama do tipo "grama de burro" que é resistente a seca e condições adversas, o gramado 

deverá ocupar toda a  Area  interna do cercado num total de 100 metros quadrados, a grama 

na sua instalação final deverá apresentaiT,  born  aspecto ("tom verde") e cobertura uniforme 

em todos os 100 m2  de  area.  

Deverão ser utilizadas no mínimo 20 estacas (de acordo com o croqui 1.0) em estacas 

de  PVC  ou concreto, estacas retas, desde que tenham as dimensões especificas de 2,0 
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metros x 10 centímetros x 10 centímetros 	x largura x profundidade) ou outro padrão 

de medidas e material proposto, desde que seja aprovado pela AESA. 

Todas as estacas deverão ser concretadas no solo, ficando, meio metro abaixo do 

solo e com 1,50 metros acima do solo (altura da tela). 

Todas as estacas deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor branco neve 

e com no mínimo duas demãos de tinta, tinta com proteção  UV.  Caso sejam de um material 

alternativo e devidamente aprovado pela AESA podem já vir já na cor branca, desde que 

resistente a raios  UV.  

Toda a extensão do cercado deverá ser colocada tela de alambrado em arame 

galvanizado 14 (F14) com aureola, (largura do arame), com altura total acima do solo de 

1,50 metros e comprimento de 40 metros de tela (total do comprimento dos quatro lados 

do cercado). Além do mais, a teia deverá ser esticada e arame (F14) no pé da estaca e 

na cabeça da estaca em toda a extensão do cercado (duas fiadas de arame tipo liso (2,10 

mm de espessura (mínimo)) com  compliment()  total de 80 metros). 

No centro do cercado deverá ser concretada uma base metálica, para sustentação da 

torre do equipamento, em  urn  espaço (buraco) de no mínimo de 50cm x 50cm x 50cm 

(largura x largura x profundidade). 0 concreto no total a ser utilizado devera ser fornecido 

pela empresa contratada. 

Toda a montagem deverá ser fiscalizada pelos técnicos da AESA que supervisionarão 

todo o processo de montagem, padrão dos materiais e confecção do cercado. 

2.6.3 - VISÃO BÁSICA DO PROJETO 
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Figura 03 — Modelo de torre metálica com 10 metros de altura com cabos de aço, estais para sustentação 

e cercado que deverá ser fornecido de acordo com este termo de referência. 

1- Estação remota de aquisição e  pre-processamento 

2- Sensores de temperatura e umidade relativa do ar 

3- Sensores de Precipitação (Pluviômetro) com cabo 

4- Sensores de yelocidade e direção do vento com cabo de 11 metros e elemento 

sensível a 10 rnelTõs 

5-  Sensores de radiação solar global com cabo de 3 metros 

6-  Sensore de pressão atmosférica (dentro da caixa da PCD) 

7-  Sensore de temperatura do solo - (sensor enterrado) 

8-  Sensore de umidade do solo - (sensor enterrado) 
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9- Sistema e transmissão de ddos GPRS, antena e acessórios. 

10- Painel sor 

2.7 TREINAMENTO 

Termos Gerais: 

O fornecedor d vera executar treinamento aos técnicos indicados pela AESA, de 

modo que adquiram conhecimento e domínio técnico pleno de toda a parte de  software  

(programas) e  hardware  (sensores, datalogger,  etc)  da estação do referido processo, de 

modo a poder manter, operar e programar as estações adquiridas. 

0 treinamento deverá ser em ministrado em português brasileiro e constar de parte 

teórica e pratica, onde a parte teórica ocorrerá nas dependências da AESA e a parte 

pratica  sera  a instalação e procedimentos de manutenção de (01) uma estação das 

fornecidas pelo CONTRATADO A AESA. No curso devera ser explanado detalhadamente, 

tanto a parte do  software  de funcionamento e programação de todo o sistema, quanta toda 

a parte de  hardware  da estação  (sensors,  datalogger, sistemas de fornecimento de 

energia, dentre outros aspectos inerentes ao equipamento). 

Devera ser fornecido tanto  urn  treinamento especifico da programação do datalogger, 

quanto do sistema de visualização de dados, instrumentos, sensores e montagem de todo o 

sistema. 

Específicos: 

• Conteúdo do curso deverá abranger, no  minim,  os seguintes tópicos: 

• Descrição técnica de funcionamento de cada equipamento e de seus módulos 

componentes; 

• Procedimentos de instalação e configuração da PCD, 

• Teoria de operação da estação (suportado por diagramas de bloco detalhado); 

• Interconexão, instalação e calibração dos sensores/PCD; 

• Teste, reparo e manutenção preventiva da  POD;  

• Treinamento em programação  corn  descrição técnica de funcionamento de cada 

programa fornecido, incluindo prccedirnentos de criação e instalação dos programas, 

parâmetros e dados auxiliares necessários. 

• Treinamento de montagem 'de todos os componentes da PCD e instalação de uma  

POD  completa. 
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No final do treinamento, deverá er fornecido um certificado individual de 

aproveitamento, para cada participante do curso, comprovando a participação e o 

aproveitamento dos técnicos treinados. 

A previsão  minima  de tempo para o treinamento teórico e pratico serão de 40 horas 

semanais. 
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3 Inspeções e testes 
As inspeções e testes serão realizadas durante todo o período de instalação das PCD, mas 

sobretudo, para o memento de autorização de pagamento, como descrito: 

Pagamento — Produto 1: 

1a parcela — Equivalente a 80% do valor total dos equipamentos, com o atesto de 

recebimento de todas as 23 PCDs, todas as pegas, componentes, sensores, número de 

série dos equipamentos, em especial: datalogger,  modem,  sensores e painel solar, 

manuais, certificados de calibração e cabos, conectores e demais acessórios que farão 

parte do equipamento  POD.  Após o recebimento dos equipamentos, e entrega da note 

fiscal, a AESA terá 15 dias corridos para conferência e aprovação dos itens recebidos de 

acordo com todas as normas deste termo de referência e caso esteja tudo de acordo com 

o proposto com dará o atesto de recebimento dos equipamentos e devera executar o 

pagamento desta parcela. 

2a  parcela - Equivalente a 20% do valor restante ao total do prego dos equipamentos 

e será paga  apes  o.efeti‘;.o.treiriamento, montagem do primeiro sitio de instalação das PCDs 

(PCD 01) e instalação doeistema de transrnite:ão, recepção e portal  WEB.  A CONTRATADA 

terá até 60 dias para execução desta  ft.  

Pagamento -- Produto 2: 

Fornecimento dos cercados de proteção (sítios de proteção dos equipamentos), 

montagem dos cercados e montagem das PCDs restantes (22 PCDs) e posta em marcha 

de todos os equipamentos: 

Total de repasse em 05 (cinco) parcelas, equivalente a 20% do valor, de forma 

gradativa a montagem dos sistemas, sendo •que -a empresa terá um prazo máximo de 180 

dias após a ordem de serviços -(data zero) para inicio do fornecimento e montagem dos 

sistemas, sendo repaseado -conforme .p• andamento e aceite das montagens e posta em 

marcha (funcionamento em perfeitas condições e de acordo com as normas propostas neste 

termo), conforme tabela 02. 0 calendário oferece o tempo máximo para instalação, mas, . 	•• 	. 	• 	. 	, 	.:.. 	• 
caso a CONTRATADA adiante a quantidade de. PCDs instalada e tenha o atesto da AESA .• 

de conformidade e aceite da instalação, poderá solicitar imediatamente o valor referente . 	• 	. 	. 	..•,. 	. 	• 	• 	- 
aquele lote instalado e poderá dar prosseduirnento as demais instalações. A empresa poderá 

adiantar o processo de instalações e podl finalizar o contrato antes dos 180 dias corridos 
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e solicitar o recebimento de todos os recur 	dito deste contrato, sujeito à aprovação 

da AESA 

Todos os repasses só poderão ser faitos após aceite da AESA e dentro das condições 

previstas no Termo de Referência. 
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PL,rie 3 
Condições Contratuais e 
Formulários do Contrato 
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Seção VII - Condiç ei Gerais do Contrato 

Estas Condições Gerais do Contrato (CGC), lidas em conjunto com as Condições Particulares do 
Contrato  (CPC)  e outros documentos listados, deverão formar um documento completo que expresse 
de forma justa os direitos e obrigações de ambas as partes. 

Estas Condições Gerais do Contrato foram desenvolvidas com base em considerável experiência 
internacional na elaboração e gestão de contratos, levando em conta a tendência seguida pelo setor de 
informática de usar uma linguagem mais simples e objetiva. 

As CGC poderão ser usadas tanto para contratos de menor porte por preço unitário como contratos por 
preço global. 
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Condições Gerais do  ontrato 

A. 'florais 

1. Definições 	1.1 0 uso de negrito se destina a identificar os termos definidos. 

(a) O Valor Acordado no Contrato refere-se ao valor aceito 
na Carta de Aceite referente à. entrega dos equipamentos 
e à correção de eventuais vícios ou defeitos. 

(b) O Arbitro é a pessoa nomeada conjuntamente pelo 
Contratante e pela Empresa para resolver controvérsias  
ern  primeira instância, conforme previsto na Subeldusula 
23. 

(c) O termo Banco refere-se à instituição financeira referida 
nas  CPC.  

(d) Planilha de Quantidades refere-se à relação de 
quantidades precificada que integra a Oferta. 

(e) Os Eventos Passíveis de Compensação são aqueles 
definidos na Cláusula 42 destas CGC. 

A data de Conclusão é a data de entrega dos 
equipamentosz  . atestada pelo Gerente do Projeto de 
acordo com a Subclausula CGC 53.1. 

(g) Contrato refere-se ao Contrato celebrado entre o 
Contratante - e a Empresa que tem como objeto a 
aquisição e instalação de uma rede metereológica de 
23(vinte e três) platafoimas de coleta de dados 
agrometereológico — PCD, com peças de reposição, 
treinamento, cercado de proteção e instalação completa. 
Integram o Contrato os documentos relacionados na 
Subeldusula CGC 2.3. 

(h) A Empresa é a parte cuj a Oferta aquisição e instalação de 
uma rede metereológica de 23(vinte e  tress)  plataformas 
de coleta de dados agrometereológico — PCD, com peças 
de reposição, treinamento, cercado de proteção e 
instalação cbmpletafoi aceita pela Contratante. 

(i) Oferta refere-se ao Documento de Licitação apresentado 
pela Empresa à Contratante. 

(i) 	Preço do Contrato refere-se ao Valor Acordado no 
Contrato indicado na Carta de Aceite e ajustado 
posteriOrmente de acordo com o Contrato. 

(k) 	O termo dia refere-se a dias corridos; mês refere-se ao 
mês-calendário. 
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(1) 	Defeito refere-se a qualquer parte dos equipamentos em 
desacordo  corn  o previsto no Contrato. 

(m) O Certificado de Responsabilidade por defeitos é o 
certificado emitido pelo Gerente do Projeto quando da 
correção de defeitos pela Empresa. 

(n) 0 Período de responsabilidade por defeitos refere-se ao 
espaço de tempo aludido na Subcidusula  CPC  34.1 que 
inicia na data de conclusão. 

(o) 0 Contratante é a parte que emprega a Empresa para 
entregar os equipamentos, conforme especificado nas  
CPC.  

(1)) 	Os teimos "escrito" e "por escrito" referem-se ao que foi 
escrito a mão, datilografado/digitado, impresso ou feito 
por meios eletrônicos, tendo como resultado um registro 
permanente. 

0 Preço Inicial do Contrato é o Preço do Contrato listado 
na Carta de Aceite do Contratante. 

A data de conclusão prevista é a data em que se pretende 
que a Empresa entregue os equipamentos. A data de 
conclusão prevista está especificada nas  CPC.  A data de 
conclusão prevista somente poderá ser revista pelo 
Gerente do Projeto através da emissão de uma 
prorrogação de prazo ou de uma ordem de antecipação. 

0 Gerente do Projeto é a pessoa designada nas  CPC  (ou 
qualquer outra pessoa competente designada pelo 
Contratante e notificada à Empresa para substituir o 
Gerente do Projeto) responsável por supervisionar a 
entrega dos equipamentos e administrar a Contrato. 

(t) A sigla  "CPC"  significa Condições Particulares do 
Contrato. 

(u) 0  Locate  a  area  definida como tal nas  CPC.  

(v) Os Relatórios de Levantamento do Local são os 
relatórios factuais e interpretativos sobre as condições de 
superficie e subsolo no Local, incluídos nos documentos 
de licitação. 

Especificação significa a Especificação dos 
equipamentos incluídas no Contrato e qualquer 
modificação ou adição feita ou aprovada pelo Gerente do 
Projeto. 

(x) 	A data de inicio 6 a data definida nas  CPC.  É a data limite 
para que a Empresa entregue os equipamentos. 

(w) 
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(y) Os equipamentos são o objeto do Contrato que a Empresa 
se obriga a entregar ao Contratante, conforme definido 
nas  CPC.  

(z) "ES" significa Ambiental e Social (do inglês  
Environmental and  Social), incluindo Exploração Sexual 
e Abuso Sexual. 

(aa) "Exploração Sexual e Abuso" significa o seguinte: 

Exploração Sexual é definida como qualquer abuso real 
ou tentativa de abuso de posição de vulnerabilidade, 
poder diferencial ou confiança, para fins sexuais, 
incluindo, mas não se limitando a, lucrar 
monetariamente, socialmente ou politicamente com a 
exploração sexual de outrem. Em operações/projetos 
financiados pelo Banco, a exploração sexual ocorre 
quando o acesso a ou o beneficio de um Bens, Obras, 
Serviços Não Consultivos ou Serviços de Consultoria 
financiados pelo Banco é usado para obter ganho sexual;  

(bb)  Abuso Sexual é definido como a intrusão fisica real ou 
ameaçada de natureza sexual, seja pela força ou sob 
condições desiguais ou coercitivas;  

(cc)  "Assédio Sexual" é definido como avanços sexuais 
indesejados, pedidos de favores sexuais e outra conduta 
verbal ou fisica de natureza sexual pelo Pessoal do 
Empreiteiro com outros Funcionários do Empreiteiro ou 
Contratante; e 

(dd) "Pessoal do Contratante" refere-se ao Gerente de Projeto 
e todos os outros funcionários, mão de obra e outros 
funcionários (se houver) do Gerente de Projeto e do 
Contratante envolvidos no cumprimento das obrigações 
do Contratante nos termos do Contrato; e qualquer outro 
pessoal identificado como Pessoal da Contratante, por 
um aviso da Contratante ou do Gerente de Projeto ao 
Empreiteiro. 

2. 	Interpretaçã 9.1 Ao interpretar essas CGC, as palavras que indicam um gênero 
o 	 incluem todos os gêneros. As palavras que indicam o singular 

também incluem o plural e as palavras que indicam o plural 
também incluem o singular. Os cabeçalhos não têm significado. 
As palavras têm seu significado normal na linguagem empregada 
no Contrato, salvo especificação em contrário. 0 Gerente do 
Projeto deverá fornecer instruções para esclarecer dúvidas sobre 
estas CGC. 

2.9 Os documentos que integram o Contrato serão interpretados na 
seguinte ordem de prioridade: 
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3. Idioma e 
Legislação 

(a) Acordo; 

(b) Carta de Aceite; 

(c) Oferta da Empresa; 

(d) Condições Particulares do Contrato; 

(e) Condições Gerais do Contrato, incluídos os Apêndices; 

(f) 	Especificações; 

(g) E qualquer outro documento listado nas  CPC  como parte 
integrante do Contrato. 

3.1 0 idioma do Contrato e a legislação que rege o Contrato estão 
indicados nas  CPC.  

3.9 Durante o período de execução do Contrato, a Empresa deverá 
observar as proibições de importação de Bens e Serviços do Pais 
do Contratante quando: 

(a) em virtude de lei ou normas oficiais, o pais do Mutuário 
proibir relações comerciais com esse pais; ou 

(b) por um ato de cumprimento de uma decisão do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas, de acordo com o 
Capitulo VII da Carta das Nações Unidas, o pais do 
Mutuário proibir a importação de bens desse pais ou a 
pagamentos a qualquer pais ou pessoa fisica ou jurídica 
nesse pais. 

4. Decisões do 	4.1 Salvo indicação em contrario, caberá ao Gerente do Projeto 
Gerente do 	 decidir sobre os assuntos contratuais entre o Contratante e a 
Projeto 	 Empreiteira, enquanto representante do Contratante. 

5. Delegação 

	

	5.1 Salvo especificação em contrário nas  CPC,  o Gerente do 
Projeto poderá delegar seus deveres e atribuições a terceiros, 
com a exceção do Arbitro, após notificar a Empresa, e poderá 
revogar qualquer delegação após notificar a a Empresa 

6. Comunicações 6.1 As comunicações entre as Partes mencionadas nas Condições 
produzirão efeito somente se forem feitas por escrito. Um aviso  
so  produzirá efeito quando for entregue. 

7. Subcontrataçã 7.1 A Empresa poderá subcontratar com a aprovação do Gerente do 
o 

	

	 Projeto, mas  nab  ceder o Contrato sem a aprovação do 
Contratante, por escrito. A subcontratação não altera as 
obrigações da Empresa. 

8. Outras 	8.1 A Empresa deverá cooperar e compartilhar o local com outras 
Empresas 	 empresas, autoridades públicas, concessionárias e o Contratante 

entre as datas indicadas na Tabela de Outras empresas, conforme 
referido nas  CPC.  O Contratante poderá modificar a Tabela de 
Outras empresas e notificar o Contratante sobre qualquer 
modificação. 

111 
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9. Equipe e 	9.1 Para entregar os equiparnentos, a Empresa deverá usar os 
Equipamentos 	equipamentos identificados em sua Oferta, ou outros 

equipamentos aprovados pelo Gerente do Projeto. 0 Gerente do 
Projeto somente aprovará ofertas de substituição de 
equipamentos se apresentarem qualificações ou características 
equiparáveis ou superiores às apresentadas na Oferta. 

9.2 	Se o Contratante, o Gerente do Projeto ou a Empresa apurarem 
que algum funcionário da Empresa está envolvido em Fraude e 
Corrupção durante a execução das Obras, o referido funcionário 
deverá ser afastado de acordo com a Clausula 9.2. 

10. Riscos do 
	10.1 0 Contratante assumirá os riscos estipulados neste Contrato 

Contratante e 	como riscos do Contratante, e a Empresa assumirá os riscos 
da Empresa 	estipulados neste Contrato como riscos da Empresa. 

11. Riscos do 	11.1 Desde a data de inicio até a data de emissão do Certificado de 
Contratante 	Responsabilidade por Defeitos, os riscos do Contratante serão os 

seguintes: 

_ (a) Riscos de lesões pessoais, morte ou prejuízo ou dano 
propriedade (excluídas os Equipamentos), que são 
devidos 

(i) ao uso Ou instalações ou para os fins dos equipamentos 
e instalações, e que são o resultado inevitável dos 
equipamentos e instalações ou de  

(ii) negligência, violação de dever legal ou interferência 
em qualquer direito legal causada pelo Contratante ou 
por qualquer pessoa empregada ou contratada por ele, 
exceto a Empresa. 

(b) 	Riscos de danos aos equipamentos e instalações, na medida 
em que se devam a falhas do Contratante ou no projeto 
do Contratante, que atinja diretamente o pais onde os 
equipamentos e instalações serão executados. 

11.2 Da data de conclusão até a data de emissão do Certificado de 
Responsabilidade por Defeitos, os riscos de prejuízos ou danos 
aos equipamentos• serão assumidos pelo Contratante, exceto se 
os prejuízos ou danos decorente de 

(a) defeito existente na data de entrega, 

(b) evento que ocorra antes da data de entrega que não seja em 
si um risco do Contratante, ou 

12. Riscos do 	12.1 Da data de inicio até a data de emissão do Certificado de 
Contratante 	Responsabilidade por Defeitos, os riscos de lesões pessoais, 

morte e prejuízos ou danos à. propriedade (incluídos, entre 
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13. Seguro 

outros, os equipamentos) que não forem riscos do Contratante 
serão riscos assumidos pela Empresa. 

13.1 A Empresa deverá providenciar, em nome do Contratante e da 
Empresa conjuntamente, cobertura de seguro a partir da data de 
inicio e até o termino do Período de Responsabilidade por 
defeitos, nas quantias e franquias indicadas nas  CPC,  para os 
seguintes eventos decorrentes de riscos assumidos pela 
Empreiteira: 

(a) prejuízos ou danos ao Equipamento; 

(b) prejuízos ou danos a propriedade (exceto aos 
Equipamentos) relacionados ao Contrato; e 

(c) lesões pessoais ou morte. 

13.2 A Empresa deverá entregar as apólices e certificados de seguro 
ao Gerente do Projeto para sua aprovação, antes da data de 

Todos esses seguros deverão prever o pagamento de 
indenização nas moedas e proporções de moedas necessárias 
para reparar os prejuízos ou danos incorridos. 

13.3 Se a Empresa não.fomecer nenhuma das apólices e certificados 
obrigatórios,,o Contratante poderá contratar o seguro que cabia 
tl Empresa contratar, e abater os prêmios por ele pagos dos 
pagamentos devidos à Empresa ou, se nenhum pagamento for 
devido, o pagamento dos referidos prêmios  sera  considerado 
uma divida vencida. 

13.4 Não serão permitidas alterações nos termos de um seguro sem a 
aprovação do Gerente do Projeto. 

13.5 Ambas as partes deverão satisfazer todas as condições das 
apólices de seguro. 

14. Dados do 	14.1 Considerar-se-á que a Empresa examinou todos os Dados do 
Local 	 Local mencionados nas  CPC,  complementados com informação 

disponível à Empresa. 

15. Empresa que 	15.1 A Empresa deverá entregar os equipamentos de acordo com as 
entregará os 	Especificações. 
equipamentos 

16. Os 	 16.1 A Empresa poderá entregar os equipamentos na data de inicio e 
equipamentos 	deverá de acordo  cam  o Programa por ela apresentado, com as 
devem ser 	 atualizações aPrwiadas pelo Gerente do Projeto, até sua entrega, 
entregues até a 	na data Prevista. 
data Prevista 

17. Aprovação 
	

17.1 A Empresa deverá enviar as Especificações Temporárias ofertas 
pelo Gerente 	para o Gerente do Projeto, para sua aprovação. 
do Projeto 
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1'7.2 A aprovação do Gerente do Projeto não afetará a 
responsabilidade da Empresa pela entrega dos equipamentos 
Temporárias. 

18. Segurança e 	18.1 A Empresa  sera  responsável pela segurança de todas as 

Proteção do 	atividades no Local. 
Meio Ambiente 

18.2 A Empresa deverá tomar todas as medidas cabíveis para proteger 
o meio ambiente (dentro e fora do Local) e para limitar os danos 
e transtornos às pessoas e propriedades resultantes da poluição, 
ruído e outros efeitos de suas operações. 

19. Descobertas 

	

	19.1 Qualquer artigo de interesse histórico ou de outro tipo, ou de 
valor significativo descoberto fortuitamente no Local será de 
propriedade do Contratante. A Empresa deverá notificar ao 
Gerente do Projeto essas descobertas e seguir as instruções dadas 
pelo Gerente do Projeto nesse sentido. 

20. Acesso ao 	20.1 A Empresa deverá permitir que o Gerente do Projeto e qualquer 
Local do 	 pessoa autorizada por ele,tenham acesso a qualquer espaço onde 
Projeto 	 estejam previstas equipamentos relacionados ao Contrato. 

21. Instruções, 	21.1 A Empresa deverá executar todas as instruções dadas pelo 
Inspeções e 	 Gerente do Projeto que estejam de acordo com a legislação 
Auditorias 	 aplicável onde os equipamentos serão instalados. 

21.2 A Empresa deverá manter um registro preciso e organizado das 
contas e da documentação dos equipamentos, e zelará para que 
seus Subcontratados e subconsultores façam o mesmo, adotando 
para tanto método e detalhamento que permitam identificar com 
clareza os custos. 

21.3 Nos teinios do parágrafo 2.2(e) do Apêndice B 'as Condições 
Gerais, a Empresa e seus Sucontratados e subconsultores, por 
determinação dela, deverão permitir que o Banco e/ou pessoas 
nomeadas pelo Banco inspecionem o Local e suas contas e 
registros relativos ao processo de aquisição, seleção e/ou 
execução do contrato, e que tais contas e registros sejam 
auditados por auditores nomeados pelo Banco, se solicitado por 
este. A Empresa, seus Subcontratados e subconsultores deverão 
atentar para a, Subeldusula 25.1 (Fraudes e Corrupção) que, entre 
outras disposições, veda a prática de atos que tenham a 
finalidade de ,obstruir o exercício dos direitos de inspeção e 
auditoria do Banco, cuja prática importará na rescisão do 
Contrato (e ainda na determinação de inelegibilidade, de acordo 
com os procedimentos de sanções vigentes do Banco).] 



22. Nomeação do 
Árbitro 

?-).1 
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o Árbitro  sera  nomeado conjuntamente pelo Contratante e pela 
Empresa, quando da emissão da Carta de Aceite pelo 
Contratante. Se o Contratante manifestar na Carta de Aceite não 
concordar com o Árbitro nomeado, ele solicitará à Autoridade 
Nomeadora designada nas  CPC  que nomeie outro Árbitro, para 
o qual terá até 14 (quatorze) dias a partir da solicitação. 

22.2 Na hipótese de o Árbitro renunciar ou morrer, ou ainda de o 
Contratante e a v concordarem que o Árbitro não esta 
desempenhando suas funções conforme o estipulado no 
Contrato, um novo Árbitro deverá ser nomeado conjuntamente 
pelo Contratante e pela Empresa. Caso o Contratante e a 
Empresa não cheguem a um acordo quanto ao novo Árbitro no 
prazo de até 30 (trinta) dias, este  sera  designado pela Autoridade 
Nomeadora designada nas  CPC,  a pedido de qualquer uma das 
Partes, no prazo de até 14 (quatorze) dias a partir do recebimento 
da solicitação. 

23. Solução de 	23.1 Se a Empresa julgar que uma decisão tomada pelo Gerente do 
divergências 	Projeto está fora da sua competência de acordo com o Contrato 

ou que foi tomada incorretamente, a decisão  sera  encaminhada 
ao Arbitro dentro do prazo de 14 (quatorze) dias, contados da 
data da sua notificação.:  

23.2 0 Árbitro comunicará sua decisão por escrito dentro do prazo de 
28 (vinte e oito) dias do recebimento de uma notificação de 
divergências.. 

23.3 0 Árbitro  sera  remunerado por hora de acordo com a tarifa 
especificada nas  CPC  e  sera  reembolsado pelas despesas 
previstas nas  CPC,  honorários e despesas estas que serão pagas 
cm partes iguais pelo Contratante e pela Empresa, seja qual for 
a decisão tomada pelo Arbitro. Qualquer uma das partes poderá 
submeter a decisão do Árbitro a um Árbitro, no prazo de até 28 
(vinte e oito) dias contados da comunicação da decisão do 
Árbitro. Se nenhuma das Partes encaminhar a divergência à 
arbitragem pelo Árl?itro nesse prazo de 28 (vinte e oito) dias, a 
decisão do Árbitro  sera  final e vinculante. 

21.4 A arbitragem deverá ser conduzida de acordo com os 
procedimentos de arbitragem publicados pela instituição 
nomeada e no local especificado nas  CPC.  

24. Fraude e 	24.1 As Diretrizes de Combate à Corrupção do Banco e as políticas e 
Corrupção 	 procedimentos Vigentes do Sistema de Sanções do GBM são de 

cumprimento obrigatório, conforme o disposto no Apêndice A 
às GCC. 

24.2 Por exigência do Contratante, a Empresa deverá divulgar todas 
as comissões ou tarifas eventualmente pagas ou devidas aos 
representantes ou a qualquer outra parte relacionada ao processo 
de licitação ou à execução do Contrato. As informações 
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divulgadas deverão cc=2;r, no mínimo, o nome e o endereço do 
representante ou iJcssa outra parte, o valor e a moeda, bem como 
a finalidade da corp,R:sãO, gratificação ou tarifa. 

B. Controle do tempo 

25. Relatórios de 	25.1 Confon-ne o prazo estipulado nas  CPC,  após a data da Carta de 

Programa e 	Aceite, o Contratante deverá apresentar ao Gerente do Projeto, 

Progresso 	 para aprovação, um Programa mostrando os métodos gerais, 
providências, ordem e tempos referentes a todas as atividades 
previstas para os equipamentos. 

A cada atualização, o Programa atualizado deverá refletir o 
progresso real alcançado em cada atividade e seu efeito na 
programação dos trabalhos restantes, inclusive eventuais 
mudanças na sequência das atividades. 

25.3 A Empresa deverá apresentar ao Gerente do Projeto, para 
aprovação,  urn  Programa atualizado em intervalos não superiores 
ao período indicado nas  CPC.  Se a Empresa não apresentar um 
Programa atualizado dentro desse período, o Gerente do Projeto 
poderá reter a quantia indicada nas  CPC  do próximo certificado 
de pagamento e coAtintiar a reter esse valor até o pagamento 
seguinte após a apTesentação do Programa atualizado. 

75.4 A aprovação do Programa pelo Gerente do Projeto não alterará 
as obrigações da Empresa. A Empresa poderá revisar o Programa 
e apresenta-lo nevaMente ao Gerente do Projeto a qualquer 
momento. 0 Programa revisado deverá refletir o efeito de 
Variações e Eventos Passíveis de Compensação. 

26. Prorrogação 	26.1 0 Gerente do Projeto prorrogará a data de Conclusão Prevista na 
da Data de 	 hipótese de ocorrer um Evento Passível de Compensação ou uma 
Conclusão 	 Variação que venha a impossibilitar a a entrega dos 
Prevista 	 equipamentos até a data prevista caso a Empresa não tome 

providências para acelerar o andamento do equipamento restante, 
que acarretariam custos adicionais. 

26.2 0 Gerente do Projeto deverá se pronunciar sobre a prorrogação 
da data de Conclusão Prevista, e sua duração, no prazo de 21 
(vinte e um) dias contados da data em que a Empresa lhe solicitar 
uma posição sojore o efeito de um Evento Passível de 
Compensação e de uma Variação, e apresentar toda a 
documentação comprobatária. Se a Empresa não o alertar com 
anteeedência, acerca,  de um atraso ou deixar de cooperar para a 
Sua solução, otraso decorrente dessa omissão não será 
considerado na avaliação da nova Data de Conclusão Prevista. 

27. Antecipação 

	

	27.1 Quando o Contrat;lnte desejar que a Empresa entregue os 
equipamentos antes da Data Prevista, o Gerente do Projeto 
deverá provideneiar junto a ela ofertas com preços para antecipar 

entrega. Se o Contratante aceitar tais ofertas, a Data Prevista 

')5.7 
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28. Adiamentos 
solicitados pelo 
Gerente do 
Projeto  

sera  devidamente alterada e confirmada pelo Contratante e pela 
Empresa. 

27.2 Se forem aceitas pelo Contratante, os preços constantes das 
ofertas da Empresa referentes à antecipação dos equipamentos 
serão incorporados ao Preço do Contrato e serão tratadas como 
uma Variação. 

28.1 0 Gerente do Projeto poderá dar instruções à Empresa para que 
adie o inicio da entrega dos equipamentos. 

29. Reuniões de 	29.1 Tanto o Gerente do Projeto quanto a Empresa poderão solicitar a 

	

Coordenação 	outra Parte para participar das reuniões de coordenação. 
propósito da reunido de coordenação  sera  revisar os planos dos 
serviços restantes e tratar as questões levantadas de acordo com 
o procedimento de Avisos Antecipado. 

29.2 0 Gerente do Projeto registrará os assuntos tratados nas reuniões 
de coordenação e fornecerá cópias desses registros aos 
participantes da reunião e ao Contratante. A responsabilidade das 
Partes pelas ações a serem tomadas  sera  decidida pelo Gerente 
do Projeto durante ou' após a reunião de coordenação e  sera  
anunciada por escrito a todos os que estiveram presentes. 

30. Aviso 	30.1 A Empresa deverá alertar o Gerente do Projeto assim que 

	

Antecipado 	identificar provávis eventos ou circunstâncias que possam 
interferir de maneira negativa na qualidade dos serviços, gerar 
aumento no Preço do Contrato ou atraso na entrega dos 
equipamentos. O Gerente do Projeto poderá solicitar que a 
Empresa forneça urna estimativa do efeito que o evento ou 
circunstância deverá ter no Preço do Contrato e na Data de 
entrega. A estimativa deverá ser fornecida pelo Contratante assim 
que for possível. 

30.2 A Empresa deverá cooperar com o Gerente do Projeto na 
elaboração e avaliação de ofertas para que as pessoas envolvidas 
nos serviços e de qualquer instrução dada pelo Gerente do Projeto 
ajudem a evitar ou diminuir o efeito desses eventos ou 
circunstâncias . 

31. Identificação 
de Defeitos 

C.  Control;-...  de qualidade 

31.1 0 Gerente do Projeto deverá verificar o trabalho da Empresa e  
notified-la  sobre,  quaisquer Defeitos encontrados. Essa 
verificação não terá efeito nas responsabilidades da Empresa. 0 
Gerente do Projeto poderá dar instruções à Empresa para que 
investigue defeitos e tome as providencias necessárias para testar 
os equipamentos 'que possam apresentar defeitos. 
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Ao receber instruções do Contratante para executar testes não 
contemplados nas Especificações com o intuito de verificar a 
presença de Defeito em algum equipamento, caso tal Defeito seja 
confiiinado caberá à Empresa arcar com os custos referentes ao 
teste e à coleta de amostras. Não sendo constatado Defeito, o teste 
configurará um Evento Passível de Compensação. 

0 Gerente do Projeto deverá notificar à Empresa eventuais 
Defeitos antes do término do Período de Responsabilidade por 
Defeitos, que inicia na data da entrega, conforme definido nas  
CPC.  0 Período de Responsabilidade por Defeitos será estendido 
enquanto houver Defeitos a serem corrigidos. 

Toda vez que for notificado um Defeito, a Empresa procederá a 
corrigi-lo dentro do período de tempo indicado na notificação do 
Gerente de Projeto. 

Se a Empresa no corrigir defeitos dentro do prazo especificado 
na notificação do Gerente do Projeto, este fará um levantamento 
dos custos necessários para providenciar sua correção, que  sera  
arcada pela Empresa. 

A Controle de custos 

32. Testes 32.1 

33. Correção dos 33.1 
Defeitos 

33.2 

34. Defeitos não 
corrigidos 

34.1 

35. Variações 35.1 

35.2 

35.3 

36. Pagamentos 

Se a cotação da Empresa não for razoável, o Gerente do Projeto 
poderá ordenar a Variação e proceder à alteração do Preço do 
Contrato de acordo  corn  sua própria previsão dos efeitos da 
Variação sobre os custos da Empresa. 

Se o Gerente do Projeto concluir que a urgência da variação nos 
serviços impossibilita a obtenção e análise de uma cotação sem 
gerar atraso nos serviços, não será apresentada nenhuma cotação 
e a Variação será tratada como um Evento Passível de 
Compensação. 

A Empresa não terá direito a pagamento adicional por custos que 
poderiam ter sido evitados se tivessem sido alertados com 
antecedência mediante notificação. 

36.1 Os pagamento*, deverão ser ajustados para adiantamentos e 
retenções. O Contratante terá o prazo de 28 (vinte e oito) dias a 
partir da data de cada certificado para pagar à Empresa os valores 
certificados pelo Gerente do Projeto. Atrasos nos pagamentos à 
Empresa pelo Contratante serão acrescidos de juros no 
pagamento seguinte. Os juros serão calculados para o período 
compreendido entre ádata prevista para o pagamento e a data em 
que o pagamento em atraso foi efetuado, utilizando a taxa de juros 
vigente para empréstimos comerciais para cada uma das moedas 
em que os pagamentos  so  feitos. 

36,2 Se uma quantia certificada for objeto de aumento em um 
certificado posterior ou resultar de decisão tomada pelo Arbitro 
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36.3 

36.4 

37. Eventos 37.1 
Passíveis de 
Compensação 

ou pelo Árbitro, 	receberá juros sobre o pagamento em 
atraso, conforme c:111t decido nesta cláusula. Os juros passarão a 
incidir na data ci 	a quantia objeto de aumento teria sido 
certificada na ansncia de divergência. 

Salvo disposição _cm contrario, todos os pagamentos e deduções 
serão pagos ou cobrados nas proporções das moedas que 
compõem o Preço do Contrato. 

Os itens aos quais não tenha sido atribuído nenhuma tarifa ou 
preço não serão pagos pelo Contratante e serão considerados 
cobertos por outras tarifas e.  preços do Contrato. 

Serão considerados Eventos Passíveis de Compensação as 
seguintes situac,.,•õeS: 

(a) O Contratante não libera o acesso a determinada parte do 
Local até a Data de entrega, de acordo com a Subclausula 
CGC 20.1; 

(b) O Gerente do Projeto solicita adiamento ou não fornece 
Especificaç:êes ou instruções necessárias para a entrega dos 
equipamenios dentro do prazo; 

0.-Gerente,r*to .determina que a Empresa descubra ou 
realize- testl>s qadicionais no equipamento, mas não há 
nenhum.defolto -encontrado; 

-(d) O Gerente do Projeto da instruções para lidar com 
imprevistos causados pelo Contratante ou executar serviço 
adicional que se faça necessário por motivos de segurança 
ou por outros motivos; 

(e) 

O adiantamento está atrasado; 

Efeito produzido na Empresa por qualquer risco do 
Contratante; 

0 Gerente do. Projeto atrasa, sem justificativa, a emissão de 
um Certificado de entrega. 

37.2 Se um evento passív(.4 de compensação gerar custos adicionais ou 
impedir que a entEeza seja concluída antes da data prevista, o 
preço do -Contratc,  sera  aumentado e/ou a data de prevista  sera  
prorrogada. 0 Gerente do Projeto deverá se pronunciar sobre esse 
aumento no-PN,Nk, do Contrato e essa prorrogação da Data de 
Conclusão PieviE;taoe sua duração. 

-: 	• 
37.3 Assim que. a Empresa :fmecer informações que demonstrem o 

efeito de- cada. Evento -.Passível de Compensação nas suas 
estimativas de custos, elas .serão avaliadas pelo Gerente do 
Projeto e « Preço db Contrato será devidamente ajustado. Se a 
previsão da 'Emplea for considerada excessiva, o Gerente do 

(e)  

(f)  

(g)  
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Projeto ajustará o Preço do Contrato de acordo com sua própria 
previsão. 0 Gerente do Projeto partirá do pressuposto de que a 
Empresa lidará com o evento de forma competente e rápida. 

37.4 A Empresa não  Wá  direito a compensação quando a falta de uma 
- notificação em tempo hábil ou de cooperação com o Gerente do 

Projeto afetar negativamente os interesses do Contratante. 

38. Impostos 

	

	38.1 0 Gerente do Projeto ajustará o Preço do Contrato se houver 
mudanças nos impostos, taxas e outros tributos no período 
compreendido entre 28 (vinte e oito) dias antes da apresentação 
das ofertas até a data do último certificado de Conclusão. 0 ajuste 
corresponderá à diferença no valor do imposto que a Empresa tem 
a pagar, desde que tais diferenças ainda não estejam refletidas no 
Preço do Contrato ou resultem da cláusula CGC 44. 

39. Moedas 

	

	39.1 Quando os pagamentos são feitos em moedas diferentes da moeda 
do pais do Contratante especificada nas  CPC,  as taxas de cambio 
usadas na conversão dos valores a serem pagos serão aquelas 
indicadas na Oferta da Empresa. 

40. Ajuste de 	40.1 Os preços somente  sera()  ajustados em razão de flutuações no 
preço 	 custo dos insumos se tal ajuste estiver previsto nas  CPC.  Se 

previsto, os valores certificados em cada certificado de 
pagamento, antes da dedução do Adiantamento, serão ajustados 
aplicando-se o respectivo fator de ajuste de preço aos valores dos 
pagamentos devidos em cada moeda. Uma fórmula como a 
especificada abaixo aplica-se a cada moeda do Contrato:  

Pc = Ac + Bc Imc/Ioc 

em que:  

Pc  é o fator de ajuste para a parcela do Preço do Contrato 
pagável em uma moeda especifica "c". 

e B, são os coeficientes' especificados nas  CPC  que 
representam as parcelas não ajustáveis e ajustáveis, 
respectivamente, do Preço do Contrato a pagar na moeda "c;" 

Imc é o índice Vigente no final do mês referente à fatura e Ioc é 
o índice aplicável a insumos a pagar vigente 28 (vinte e oito) 
dias antes da abertura da Oferta; ambos os  indices  estão na 
moeda "c." 

40.2 Se o valor do índice for alterado após ter sido usado em um 
cálculo, o cálculo deverá ser corrigido e o ajuste deverá ser 

A soma dos dois coeficientes Ao  e  Bo  deverá ser 1 (um) na fórmula usada para cada moeda. Normalmente, os dois 
coeficientes serão os mesmos nas fórmulas para todas as moedas, uma vez que o coeficiente A, referente à parte não 
ajustável dos pagamentos, é um valor aproximado (geralmente 0,15) que leva em conta elementos de custo fixo ou outros 
componentes não ajustáveis. Os ajustes totais de cada moeda são acrescidos ao Preço do Contrato. 
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41. Retenções 

aplicado na próxima certidão de pagamento. Considera-se que o 
valor do índice leva em consideração todas as alterações no custo 
devido a flutuações nos custos. 

41.1 0 Contratante irá reter, de cada pagamento devido à Empresa, a 
porcentagem indicada nas  CPC,  até a entrega dos equipamentos. 

41.2 Quando da emissão do Certificado de entrega dos equipamentos 
pelo Gerente do Projeto, de acordo com a CGC 53.1,  sera  pago A. 
Empresa metade do valor total retido, e a outra metade quando o 
Período de Responsabilidade por Defeitos tiver terminado e o 
Gerente do Projeto tiver certificado que todos os Defeitos por ele 
notificados à Empresa nesse período foram corrigidos. A 
Empresa poderá substituir as quantias retidas por uma garantia 
bancária "sob encomenda". 

42. Multa por 	42.1 A Empresa pagará ao Contratante as multas por atrasos confoi 	ne 
Atrasos 

	

	 os valores diários indicados nas  CPC  para cada dia de atraso da 
Data de Conclusão  ern  relação à Data de entrega prevista. 0 valor 
total das multas por atrasos não  sera  maior que o valor total 
definido nas  CPC.  0 Contratante poderá deduzir as multas por 
atrasos dos pagamentos devidos à Empresa. 0 pagamento de 
multa por atrasos não influirá nas obrigações da Empresa. 

42.2 Se a Data de Conclusão Prevista for prorrogada após o pagamento 
de multa por atrasos, os pagamentos a maior pela Empresa 
referente a multa por atrasos serão corrigidos pelo Gerente do 
Projeto na próxima certidão de pagamento. A Empresa receberá 
juros sobre o pagamento a maior, calculados a partir da data do 
pagamento até a data do reembolso, de acordo com as taxas 
especificadas na Subclausula CGC 41.1. 

43. Bonificação 

	

	43.1 A Empresa receberá Bonificação calculada de acordo com a taxa 
por dia corrido indicada nas  CPC  para cada dia (menos 
quaisquer dias pelos quais a Empresa será paga pela antecipação) 
em que a data de entrega for anterior A. Data Prevista. 0 Gerente 
do Projeto deverá certificar que os equipamentos estejdo 
entregues, mesmo que o prazo não tenha vencido. 

44. Adiantamento 44.1 0 Contratante deverá efetuar o adiantamento à Empresa dos 
montantes indicados nas  CPC  na data indicada nas  CPC,  contra 
apresentação de Garantia Bancária Incondicional emitida na 
forma e por banco considerados aceitáveis pelo Contratante, e 
pelos mesmos valores e nas moedas que o adiantamento. A 
Garantia deverá permanecer válida até a quitação do 
adiantamento, abatendo-se progressivamente do valor da 
Garantia as quantias reembolsadas pela Empresa. Não serão 
cobrados juros sobre o adiantamento. 

44.2 A Empresa deverá usar o adiantamento apenas para despesas com 
Equipamentos e mobilização necessárias especificamente para a 
formalização do Contrato. A Empresa deverá apresentar ao 
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44.3 

45. Garantias 45.1 

46. Custo de 46.1 
reparos 

Gerente do Projeto cópias das faturas ou outros documentos 
comprobatórios para demonstrar que o adiantamento foi usado 
desta forma. 

0 adiantamento será reembolsado com a dedução de quantias 
proporcionais dos pagamentos devidos A Empresa, de acordo com 
o cronograma de percentual de entrega dos equipamentos para 
fins de pagamentos. 0 adiantamento ou seu reembolso não serão 
levados em consideração na avaliação do valor do trabalho 
realizado, Variações, ajustes de preço, Eventos Passíveis de 
Compensação, Bonificação ou Multa por atrasos. 

A Garantia de Execução deverá ser fornecida ao Contratante até 
a data especificada na Carta de Aceite, impreterivelmente, e 
deverá ser emitida por banco ou entidade seguradora aceitável 
para o Contratante, pelo valor especificado nas  CPC  e 
denominado nas moedas e nas proporções de moedas estipuladas 
para o Preço do Contrato. A validade da Garantia de Execução 
deverá cobrir ainda o período de 28 (vinte e oito) dias a partir da 
data de emissão do Certificado de Conclusão, no caso de uma 
Garantia Bancária, e de até um ano a partir da data de emissão do 
Certificado de Conclusão, no caso de um Seguro Garantia. 

Os prejuízos ou danos nos equipamentos entre a data de inicio e 
o término dos períodos de correção de defeitos deverão ser 
reparados pela Empresa, As suas próprias custas, se resultarem de 
ato ou omissão da Empresa. 

47. Conclusão 

48. Conta Final 

E. Etapa de Conclusão do Contrato 

47.1 A Empresa solicitará ao Gerente do Projeto a emissão do 
Certificado de entrega dos equipamentos, e ele o fará quando julgar 
que está concluído. 

48.1 Antes do término do Período de Responsabilidade por Defeitos, a 
Empresa deverá fornecer ao Gerente do Projeto uma conta 
detalhada do valor total que a Empresa considera devido nos 
termos do Contrato. 0 Gerente do Projeto emitirá um Certificado 
de Responsabilidade por Defeitos e certificará, dentro de 56 
(cinquenta e seis) dias do recebimento da conta da Empresa, 
qualquer pagamento final devido A. Empresa, se a conta estiver 
correta e completa. Se não estiver correta, o Gerente do Projeto 
emitirá, no prazo de 56 (cinquenta e seis) dias, uma relação das 
correções ou acréscimos necessários. Se mesmo assim a Conta 
Final não estiver a contento, caberá ao Gerente do Projeto decidir 
sobre o valor a ser pago à Empresa e emitir o certificado de 
pagamento. 
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49. Manuais de 	49.1 A Empresa deverá fornecer os manuais de operação, quando 
Operação e de 	necessários, até as datas indicadas nas  CPC.  
Manutenção 

49.2 Se a Empresa não fornecer os manuais até as datas indicadas nas  
CPC,  conforme a Subclausula CGC 56.1, ou se os referidos 
documentos não forem aprovados pelo Gerente do Projeto, este 
deverá reter o valor indicado nas  CPC  dos pagamentos devidos a. 
Empresa. 

50. Rescisão 	50.1 0 Contratante ou a Empresa poderão rescindir o Contrato se a 
outra Parte incorrer em violação contratual passível de rescisão. 

50.2 As violações contratuais abrangerão, entre outros, as seguintes 
hipóteses: 

(a) a Empresa suspende a entrega durante 28 (vinte e oito) dias 
sem que haja previsão de paralisação da entrega no 
Programa vigente e sem que o Gerente do Projeto a tenha 
autorizado; 

(b) o Gerente do Projeto determina que a Empresa atrase o 
andamento da entrega e a determinação não é retirada dentro 
de 28 (vinte e oito) dias; 

(c) o Contratante ou a Empresa declaram falência ou entram em 
liquidação judicial, exceto no caso de reconstrução ou fusão; 

(d) o Contratante deixa de efetuar pagamento A. Empresa que 
tenha sido certificado pelo Gerente do Projeto, no prazo de 
84 (oitenta e quatro) dias da data de emissão do certificado 
pelo Gerente do Projeto; 

(e) o Gerente do Projeto adverte por meio de Notificação que a 
não correção de determinado Defeito configura violação 
contratual, e a Empresa não corrige o referido Defeito dentro 
de um período de tempo razoável determinado pelo Gerente 
do Projeto; 

a Empresa não mantém válida uma Garantia obrigatória; 

a Empresa atrasa a conclusão da entrega dos equipamentos 
pelo número de dias correspondente ao valor máximo que 
pode ser pago de indenização, conforme definido nas  CPC.;  
OU 

(h) 	se o Contratante julgar que a Empresa se envolveu em Fraude 
e Corrupção durante a concorrência pelo Contrato ou sua 
execução, conforme definido no paragrafo 2.2(a) do Anexo 
A das CGC, o Contratante poderá, após notificá-lo por 
escrito com antecedência de 14 (quatorze) dias, rescindir o 
Contrato e expulsá-la do Local. 

(g) 
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50.3 Não obstante o disposto acima, o Contratante poderá rescindir o 
Contrato por conveniência. 

50.4 Em caso de rescisão do Contrato, a Empresa deverá interromper 
imediatamente as entregas dos equipamentos. 

50.5 Quando qualquer uma das Partes do Contrato notificar uma 
violação contratual ao Gerente do Projeto atribuída a causa 
diferente das listadas na Subclausula CGC 56.2, o Gerente do 
Projeto deverá decidir se a violação contratual é procedente ou não. 

51. Pagamento em 51.1 Se o Contrato for rescindido devido a uma violação contratual pela 
caso de 	 Empresa, o Gerente do Projeto emitirá um certificado pelo valor 
Rescisão 	 dos equipamentos solicitados, do qual serão abatidos os 

adiantamentos recebidos até a data da emissão do certificado e a 
porcentagem incidente sobre o valor do equipamento não entregue, 
conforme especificado nas  CPC.  Multa por atrasos adicionais não 
se aplicam. Se o valor total devido ao Contratante for maior que 
qualquer pagamento devido à Empreiteira, a diferença será devida 
ao Contratante. 

51.2 Se o Contrato for rescindido por conveniência do Contratante ou 
por violação contratual por este cometida que importe na sua 
rescisão, o Gerente do Projeto deverá emitir um certificado pelo 
valor do trabalho realizado e do custo dos equipamentos 
solicitados e das despesas referentes à proteção e segurança das 
equipamentos, do qual serão deduzidos os adiantamentos 
recebidos até a data de emissão do certificado. 

52. Propriedade 

	

	52.1 Todos os equipamentos que se encontrem no Local, serão 
considerados do Contratante se o Contrato for rescindido por 
inadimplemento da Empresa. 

53. Liberação de 	53.1 Se o Contrato for frustrado pelo inicio de uma guerra ou por 
obrigação de 	qualquer outro evento totalmente fora do controle do Contratante 
execução 	 ou da Empresa, o Gerente do Projeto deverá certificar que o 

Contrato foi frustrado. Após receber esse certificado, a Empresa 
deverá garantir a segurança do Local e interromper os serviços o 
mais rápido possivel, e receberá por todo o trabalho realizado antes 
do referido certificado e por qualquer serviço executado 
posteriormente que tenha se comprometido a realizar. 
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54. Suspensão do 	54.1 Na hipótese de o Banco suspender o Empréstimo ou a linha de 
empréstimo ou 	Crédito dispohibilizada para o Contratante usada para pagamento 
crédito 	 de uma parcela dos pagamentos à Empresa: 

(a) O Contratante tem a obrigação de comunicar essa suspensão 
Empresa dentro de 7 (sete) dias após receber a notificação 

de suspensão do Banco; 

(b) Se a Empresa não receber as quantias devidas no prazo de 
28 (vinte e oito) dias para efetuar o pagamento previsto na 
Subelausula 40.1, poderá emitir imediatamente uma 
notificação de rescisão com prazo de 14 (quatorze) dias. 
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APÊNDICE A 

CONDIÇÕES GERAIS 

Fraude e Corrupção 
modificar o texto deste Apêndice) 

1. Finalidade 

1.1 As Diretrizes de Combate à Corrupção do Banco e este anexo aplicam-se a aquisições no âmbito 
de operações de Financiamento de Projetos de Investimento do Banco. 

2. Requisitos 

2.1 0 Banco determina que os Mutuários (inclusive os beneficiários de financiamento do Banco); 
Licitantes (candidatos/proponentes), consultores, contratados e fornecedores; e quaisquer 
subcontratados, subconsultores, prestadores de serviços ou fornecedores; quaisquer representantes 
(declarados ou não); e quaisquer de seus funcionários observem o mais elevado padrão de ética 
durante o processo de aquisição, seleção e execução de contratos financiados pelo Banco, e que se 
abstenham de práticas relativas a Fraudes e Corrupção. 

2.2 Nesse sentido, o Banco: 

a. Define, para fins desta disposição,  DS  termos abaixo da seguinte fauna: 

i. A expressão "prática corrupta" refere-se à oferta, entrega, recebimento ou 
solicitação, direta ou indiretamente, de qualquer coisa de valor a fim de 
influenciar indevidamente os atos de terceiros;  

ii. Entende-se por "pratica fraudulenta" qualquer ato ou omissão, inclusive 
declarações falsas, que, de forma intencional ou irresponsável, induz ou tenta 
induzir outrem a erro para obter beneficios financeiros ou outros beneficios, ou 
para evitar urna obrigação;  

iii. A expressão "prática colusiva" indica a combinação entre duas ou mais partes 
visando alcançar  urn  objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente os 
atos de outra parte;  

iv. A "pratica coercitiva" refere-se a prejudicar ou causar dano, ou ameaçar 
prejudicar ou causar dano, seja direta ou indiretamente, a qualquer parte ou sua 
propriedade com o intuito de influenciar indevidamente os atos de uma parte; 

v. A definição de "prática obstrutiva" 6: 

(a) deliberadamente destruir, falsificar, adulterar ou ocultar provas 
relevantes para investigações ou fazer declarações falsas a 
investigadores  corn  o objetivo de obstruir uma investigação do Banco 
de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; 
e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte com vistas a impedi-
la de revelar fatos de que tem conhecimento sobre assuntos relevantes à 
investigação ou A. sua realização; ou 

(b) ou atos que tenham por objetivo dificultar o exercício dos direitos do 
Banco de realizar inspeção e auditoria previstos no parágrafo 2.2(e). 
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b. Rejeita a recomendação de adjudicação se ele determinar que a empresa ou o consultor 
recomendado para adjudicação, ou quaisquer dos membros de seu quadro, representantes ou 
subconsultores, subcontratados, prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários destes 
tiver se envolvido, direta ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao concorrer ao contrato em questão; 

c. Pode, além dos remédios legais estabelecidos no Acordo Legal pertinente, tomar outras 
medidas apropriadas, inclusive declarar o processo de seleção viciado, se ele determinar a 
qualquer momento que os representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte 
dos recursos do empréstimo se envolveu em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas durante o processo de licitação, seleção e/ou assinatura do contrato 
em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas tempestivas e adequadas, satisfatórias 
para o Banco, para resolver essas práticas quando ocorrerem, inclusive por não informar ao 
Banco de imediato ao tomar conhecimento dessas práticas; 

d. Pode impor sanções a qualquer empresa ou pessoa fisica, conforme as Diretrizes do Banco de 
Combate A. Corrupção e as políticas e procedimentos vigentes sobre aplicação de sanções 
estabelecidas no Sistema de Sanções do Grupo Banco Mundial, indefinidamente ou por um 
período de tempo determinado, inclusive declarando publicamente tal empresa ou pessoa 
fisica inelegível, impedindo-a de (i) receber a adjudicação de um contrato ou, de outra forma, 
beneficiar-se de um contrato financiado pelo Banco, financeiramente ou de qualquer outra 
forma;1  (ii)  ser designada2  corno subcontratado, consultor, fabricante ou fornecedor, ou 
prestador de serviços de uma empresa elegível à qual seja adjudicado um contrato financiado 
pelo Banco; e  (iii)  receber os recursos de qualquer empréstimo feito pelo Banco ou de outra 
forma participar da preparação ou execução de qualquer projeto financiado pelo Banco; 

e. Determina que os documentos de solicitação de ofertas e os contratos financiados com 
empréstimo por ele concedido contenham cláusula que obriga os Licitantes 
(proponentes/candidatos), consultores, prestadores e fornecedores, assim como seus 
prestadores e consultores terceirizados, agentes, pessoal, consultores, prestadores de serviço 
e fornecedores a autorizá-lo a inspecionar3  todas as contas e registros, além de outros 
documentos referentes ao processo de aquisição, seleção e execução do contrato, e a submetê-
los a auditoria a cargo de profissionais por ele designados; 

Para evitar dúvidas, a inelegibilidade para adjudicação  dc  contrato de uma parte objeto de sanção deverá incluir, entre outros, (i) candidatar-se para 
pré-qualificação, manifestar interesse em relação a uma consultoria e ofertar, seja diretamente ou como subcontratado designado, consultor 
designado, fabricante ou fomecedor designado, ou prestador de seeviços designado, em relação ao referido contrato, e  (ii)  formalizar aditivo ou 
alteração que introduza uma modificação considerável em qualquer contrato existente. 
Um subcontratado designado, consultor designado, fabricante ou fornecedor designado ou prestador de serviços designado (a nomenclatura difere 
conforme o documento de licitação específico) é aquele que 	(i) incluido pelo Licitante em seu pedido de pré-qualificação ou Oferta por 
incorporar experiência e  know-how  específicos e imprescindíveis que permitem ao Licitante atender aos requisitos que qualificam a Oferta em 
questão; ou  (ii)  designado pelo Mutuário. 
Neste contexto, as inspeções geralmente  tern  caráter investigativo (isto e, forense). Envolvem o levantamento de informações factuais pelo Banco 
ou pessoas designadas por ele para tratar de assuntos específicos relacionados a investigações/auditorias, como a apuração da veracidade de uma 
alegação de possível Fraude e Corrupção, por meio dos devidos mecanismos. Essa atividade inclui, entre outras: acesso e exame dos registros e 
informações financeiras de uma firma ou pessoa fisica, e -reprodução ele copias desses registros e informações conforine a pertinência; acesso e 
exame de quaisquer outros documentos, dados e info:mações (seja em formato impresso ou eletrônico) considerados relevantes para a 
investigação/auditoria e reprodução de copias desses registros e informações, quando pertinente; entrevista do pessoal e outras pessoas pertinentes; 
realização de inspeções fisicas e visitas  in  loco; e obtenção da verificação de informações por terceiros. 



Seção VIII - Condições Particulares do Contrato 128  

Seção VIII - Condições Particulares do Contrato 

Salvo especifica cão em contrário, todas as Condições Particulares do Contrato deverão ser 
preenchidas pelo Contratante antes da publicação do Edital de Licitação. Os documentos 
suplementares e relatórios a serem fornecidos pelo Contratante deverão ser anexados. 

- a. Gerais 

CGC 1.1 (d) A instituição financeira 6: Banco Mundial 

CGC 1.1 (r) 0 Contratante é Projeto Cooperar do Estado da  Paraiba.  

CGC 1.1 (v) A Data de 
assinatura 

Prevista para a entrem dos equipamentos e xxx dias após 
do contrato. 

CGC 1.1 (y) O Gerente 

Nome Ricardo 
Cargo Assessor 
Matricula 

do Projeto 6: 

José Gadelha 
da Coordenação de TI 

79.93974. 	- 
CGC 1.1 (dd) A Data de Inicio é [inserir data]. 

CGC 1.1 (hh) Aquisição 
plataformas 
reposição, 

e instalação de una  redo  metereológica de 23(vinte e três) 
de coleta de dados agrometereológico — PCD, com peças de 

treinamento, cer(.?.-...do de proteção e instalação completa 

CGC 1.1  (ii)  O texto a 

A sigla inglesa 
exploração 
de saúde 

seguir  sera  acrescentado como CGC 1.1.  (ii)  

"ES" indica ás dimensões ambiental e social (inclusive 
e abuso sexual (EAS), de violência baseada no gênero (VBG)) e 

e segurança. 

CGC 2.2 As Conclusões por Seções previstas são: não aplicável 

CGC 2.3 (i) Os seguintes 

(i) Pianos 

(ii) C5digo 

documentos também fazem parte do Contrato: 

de impler.-Ictuf:,;ão:e Estratégias de Gestão de ES; e  

- de. Conduta (ES). 

CGC 3.1 0 idioma 

A legislação 

do - contrato 6.o Português. - 

aplicável ao Contrato é a legislação do Brasil. 

CGC 5.1 t, Veda& .6 Gerente do Proo delegar deveres e responsabilidades. 

CGC 9.2 Código 

O 0 seguinte 

I 	Ckidtif2. (ES)"" 

trecho-fica irr3c- itL3 no final -da CGC 9.2: 
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"As  razes  para o af,....cft‘amento de vma pessoa incluem comportamentos  
Quo  violam o Código de Conduta (ES) (por exemplo, disseminação de 
doenças, assédio sexual, violência baseada no gênero (VBG), 
exploração ou abuso sexual, atividade ilícita ou crime)." 

CGC 13.1 Os valores mínimos segurados e franquias serão: 

(a) 	por prejuízos ou danos: [inserir valor igual ao do contrato]. 

CGC 20.1 A(s) data(s) de entrega dos equipamentos no local sera.(do): [inserir local (is) 
e data(s)] 

CGC 23.1 e 
CGC 23.2 

Autoridade nomeadora do Arbitro:  Omar  José Batista Gama 

CGC 24.3 Tarifa por hora e tipos de despesas reembolsáveis a serem pagas ao Arbitro: 
[inserir tarifa por hora e despesas reembolsáveis]. 

CGC 24.4 A arbitragem sed, conduzida de acordo com a Lei Brasileira 

f.f. t1-.A.;E...., 	....4. 	clualidade 

CGC 34.1 0 Período de responsabilic7_._ c 	or  defeitos é de XXX dias. 

C Coati;::2 de custos 

CGC 44.1 A moeda do pais do Contratante 6: Reais 

CGC 45.1 0 Contrato não estará sz.ije"-a a ajuste de preço. 

CGC 46.1 A porcentagem dos pagarnettos a ser retida é de: 1,6%, para o Fundo do 
Empreender, conforme inciso II, art.8° da Lei n° 9.335/11 c/c Lei 7.947/06, 
regulamentada pelo Decre.'..o Estadual n° 32.086/11, e pelo  art.  7° inciso II da  
MP  N° 207/13. 

CGC 47.1 As multas por atrasos relativas.as  entregas dos equipamentos são de 0,1% 
por dia do valor total do cct_t:ato. 0 valor máximo das multa por atrasos 
relativas ao conjunto das  Qt-,-:-:-s e,instalaybes é de 10% do preço final do 
Contrato. 	 , 

CGC 48.1 Não hav;rá1  honificaç 	pertrega.ntecipada. 

CGC 49.1 0 adian:arriento.sera de: 1C,(7., do preço total do contrato e  sera  pago à 
, 	,,, 	;,-v.-,. 	3  t 1-  fltrE 	.-1 .;,• ''.? 	, ; .: 	, 
EWIlDreS,  L  al.... ern  t mseta (.::....:1 PI atas upos assinatura do contrato]. 

CGC 50.1 A Garantia  le  Fé 	2-?.11641c,:iiial; Social, de Saúde e Segurança (ES) não 
6 exigida. 

•T : 2.i_Y-'i 	' ' 	• . 

CGC 50.1 0 valor da Garantia de Exec-acào  sera  de: . 	, 
.. 	. 	....- 	, 	. 	• 

(a), 	Garantia Bancaria: •no• valor de 2 % do valor total do Contrato, ou 

(b) 	Set..lairo Gareintia:110 VLor de .̀2.0.% do valor total do Contrato. 
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D. Etapa de Canal:4o do Contrato 

CGC 56.1 Os manuais de operação e de manutenção deverão ser recebidos até inserir 
data 14 dias antes do fim do contrato]. 

CGC 57.2 (g) 0 número máximo de dias 6, de: 100 dias, conforme disposto na Cláusula 
47.1 sobre multa por atrasos. 

CGC 58.1 A porcentagem a ser aplicada ao valor do trabalho não concluído referente 
ao custo adicional incorrido pelo Contratante para entrega dos equipamentos 
é de 5%. 
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Notiric:4Lo de Wtellção de Adjudicação 

[Esta Notificação de Intenção de Adjudicação será enviada a todos os Licitantes que 
apresentaram Oferta.1 

[Enviar esta Notcação ao Representante Autorizado do Licitante indicado no Formulário de 
Informações do Licitantel 
Aos cuidados do Representante Autorizado do Licitante 

Nome: [inserir nome do Representante Autorizado] 

Endereço: [inserir endereço do Representante Autorizado] 

Números de telefone/fax: [inserir números de telefone/fax do Representante Autorizado]  

E-mail:  [inserir  e-mail  do Representante Autorizado] 

[IMPORTANTE: Inserir a data de envio desta Notificação aos Licitantes. A Notfficação deverá 
ser enviada a todos os Licitantes Sitilliitleamfmtie, ou seja, na mesma data e o mais próximo 
possível do mesrao flordrial 
DATA DE ENVIO:Esta.  notiflcaç1á serd. 	por: [e-mail/fax] em [data] (horário local) 

Notificação tle,haten:' Adjudicação 
Contratante: [inserir nome do Contratante] 
Projeto:[inserir nome do projeto] - 
Titulo do Contrato:  [inset-ir nome do contrz:61 
Pais: [inserir pais onde 	foi pUbliCagal - 
Empréstimo /Crédito 14' IDoz;:iin °: 	número de referência do 
empréstimo/crédito/doação] . 
SDO N°: [inserir núMero de -rejerênc7a SD'i)-44..:e"CónSta no Plano de Aquisição] . 	- 

A presente Notificação de Intenção de Adjudicação (Notificação) tem o propósito de  inform&  
lo(a) sobre nossa decisão de adjudicação do contrato supracitado. A transmissão desta notificação 
da inicio ao Prazo Suspensivo. Durante .o Prazo Suspensivo, você poderá: 

a) solicitar esclarecimentos em relação - Lavaliação da sua Oferta, e/ou 

b) apresentar uma Reclamação relacionada à. decisão de adjudicar o contrato. 

1. Licitante vencedor 

Nome: I-  432 , 113r non;2 do 1_,ic,y_v_encedor ] 

Endereço: Iii,,!t'2iii" endereço 1,:o Litantf-, veneedorl 
`  tut."-* 	':,- n' 	',:';-114:-41-4-i • 

Prego do 
Contrato: 

[i 12 :r sr Preço CO-  (761::rato da Oferta vencedora] 

2. Outros Licitantes IINSTI.VOES: inserir 129:i:C5 de todos os Licitantes que enviaram uma 
Oferta. Se o Preco‘da Oferta for evalizdc; Latfir apreço avaliado e o  Prep  da Oferta 
conforme foram lidos L4z. voz alte.] 

132 
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Nome do Licitweie  ego  da Oferta 
Preço da Oferta 

avaliado, 
se aplicável) 

[inserir nome] 
inserir  Prep  da 

Oferta] 
[inserir  prep  avaliado] 

[inserir nome] 
[inserir  Prep  da 

Oferta] 
[inserir  prep  avaliado] 

[inserir nome] 
[inserir  Prep  da 

Oferta] 
[inserir  prep  avaliado] 

[inserir nome] 
[inserir  Prep  da 

Oferta] 
[inserir  prep  avaliado] 

[inserir nome] 
[inserir  Prep  da 

Oferta] 
[inserir  prep  avaliado] 

3. Motivo(s) para o insucesso de sua Oferta 

[INSTRUÇÕES: indicar q(;) niotivo(s) pc2/6,4) 4-uai(is) esta Oferta do Licitante não foi 
vencedora. NÃO incluir: (a) tuna compc_7:;gi-; ponto a ponto com Ofertas de outro 
Licitante ou (b) 	 confidenciais pelo Licitante na sua 
Oferta.] 

4. Como solicitar esciarccialeuts 

PRAZO: O prazo para solLti :;tilo  dc  c.Lr L.2.critos expirará à meia-noite do dia [inserir 
data] (horário local).  

Voce  poderá solicitar esclarecimentos em 
decidir solicitar esclarecimentos, sua 	deverá ser feita por escrito no prazo de até 3 
(três) Dias Úteis após o recebimento desta N-,-,-tificação de Intenção de Adjudicação. 

Informar o nome -  do contrato, número de referência, nome do Licitante, dados de contato; e 
endereçar a solicitação de esclarecimentos para: 

Comissão Especial de Licitação 

Avenida Presidente Epitacio Pessoa, n'.4756' 

Cabo Branco 

João Pessoa-PB CEP 58.045-000 

Aos cuidados de: Ana Ferreira de  Lit=  r3.-Lv0..t!lho - Presidente da Especial de Licitação 
Telefone:  (083) 99657-91C41 

E-mail: pbruralcolagn*I,com  

Se sua solicitação de eLclaiccirnentc,s f ruc:bida dentro do prazo de 3 (três) Dias Úteis, 
prestaremos os esclarecimentos no prazo 	5 (cinco) Dias Uteis do recebimento de sua 
solicitação. Se não fo-F ,poAvel 	 solicitação dentro desse período, o Prazo 
Suspensivo  sera  prorrogado por 5 (eirz..,-o) Dias Uteis a contar da data da prestação dos 
esclarecimentos. Nesse cas,o,,ycr 	 ,notificacão confiunando a nova data de 
término do Prazo Suspensivo. 
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....;..aos resultados da avaliação da sua Oferta. Se 
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A prestação de eselareoimentos, poderá ser por escrito, telefone, videoconferência ou 
pessoalm.ente. Iremos informá-lc(a) prontamente, por escrito, como serão prestados os 
esclarecimentos, e confirmaremos a-data e hOta. • • -  

Voce  poderá enviar uma solicitação de esclarecimentos mesmo após o prazo correspondente 
expirar. Nesse caso, receberá a resposta assim que possível, nonnalmente em até 15 (quinze) 
dias úteis contados da data de publicação da Notificação de Adjudicação do Contrato. 

5. Como registrar uma reclamação 

Período: A reclamação relacionad2i.ao  Processo de Aquisição que visa contestar a decisão 
de adjudicação devera ser apresentada até, a meia-noite do dia [inserir data] (horário 
local). 

Informar o nome do contrato, número de referência, nome do Licitante, dados de contato; e enviar 
a Reclamação relacionada. ao  Processo de-  Aquisição para o seguinte endereço: 

Comissão Especial de Licitação 

Avenida Presidente Epitdeio- Pc;s6a, n° 47S6 

Cabo Branco 

João Pessoa-PB CEP 58.045-000 

Aos cuidados de: Ana Ferreira de Lima aft1114010 - Presidente da Comissão Especial de 
Licitação 

Telefone: (083) 99657-910F •  

E-mail:  pbruralcpl@gmail.com  

Nesta fase do processo de .4quisição,. você. pderá enviar urna Reclamação relacionada ao 
Processo de Aquisição para contestar a decisão .de adjudicação do contrato. Você poderá 
registrar uma reclamação, mesmo que não t.nha solicitado ou recebido um esclarecimento 
anterionnente. Sua reclamação deverá  stir  e'i.Viada - dentro do Prazo Suspensivo, devendo ser 
recebida por nós antes do término desse prtze). 

Outras informações: 	 •••; 

Para obter mais informaçõeS;• consulte • .0 •Regulamento de Aquisições para Mutuários de 
Operações 	de 	IPF 	.(Regulamento 	de 	Aquisições) 
[http s ://po ci es.-vvorldbank. org/site  S/ppf3/PPFD o cuments/Forms/Di spP age. aspx?docid=4005] 
(Anexo  III).  Recomendamos a leitura destas-  .disposições antes de elaborar e enviar sua 
reclamação. Ademais, o documento :de Diretrizes • do -Banco Mundial intitulado "Como fazer 
urna reclamação relacionada a aquisições" [http ://www.worldbank. org/pt/proj  eto s-
operaçõ es/pro dutos-e-serviços/britf/proeur'eti'rent-new-framework#fi-amework] contém uma 
explicação útil sobre o processo, bem como  •Urn  modelo de carta de reclamação. 

Em resumo, os requisito S obrigatOrios para apresentação de uma Reclamação são os seguintes: 

1. Você precisa .ser 	• "p'arfé 	n'.'Neste caso, isso significa ser um Licitante 
que enviou uma Oferta neste proc2Gso de Licitação e que seja destinatário de urna 
Notificaç'ão - de Intenção de Adjudicação;.' 

2. A reclamação somente poderá co-...1%-:sr.ir a decisão de adjudicação do contrato; 

3. Voce  deverá enviar a -reciamac:ao &LARY do periodo indicado acima; 
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4. Você deverá incluir na reclamação todas as informações exigidas no Regulamento de 
Aquisição (conforme desc.ritO no Anexo  III).  

6. Prazo Suspensivo 

PRAZO: 0 Prazo Suspensivo termina  it  meia-noite do dia [inserir data] (horário 
local). 

0 Prazo Suspensivo terá duração de 10 (dez) Dias Úteis após a data de envio desta 
Notificação de Intenção de Adjudicação. 

0 Prazo Suspensivo poderá ser prorrogado, conforme especificado anterioiniente na 
Seção 4. 

Se tiver alguma dúvida sobre esta notificação, entre em contato conosco. 

Em nome do Contratante: 

Assinatura: 

Nome: 

Cargo/Posição:  

Telefone:  

E-mail: 



48.1 e CGC 23.1 

Assinatura autorizada: 	 
•:• 
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Aceite  

[-pipet :1.-.:-2Li.odo do  Contratante]  

	 [data] 	 

Para. 	  [name e epi'ereco.da Empro5al 	  

Assunto:   [NotOricqç;f7o de Adj:idkeção do Contrato]. 	  

Infonnamos que sua Oferta enviada no dia . fin.Verir data]... para execução do 	[inserir 

nome do contrato e mimero de identificaçlo, conforlpf kdicado nas  CPC] 	 pelo Valor Acordado 
no Contrato 	[inser:.;'.  valor em c:garismos e por extenso e nome da rnoedal, confolme corrigido e 
modificado de acordo  corn  as Instruções aos Licitantes, -foi aceita por nossa Agência. 

Solicitamos que encaminhe (i) a Garantia de Execução dentro de 28 (vinte e oito) dias, de acordo 
com as Condições do Contr.:Ito, usando çarais.3 um: dos foimulários de Garantia de Execuçãof e  
(ii)  as informações adicionais sobre propriedade beneficiária, de acordo com a FDE TAL 47.1, 
dentro de 8 (oito) Dias 01:63, usando o •for.1-4ulf_sxio de divulgação de propriedade beneficiária 
disponível na Seção 4;K:fbrLikio§ de 	do Edital de Licitação. 
[Escolher uma das seguint;;;; dec1ata0e4 

Aceitamos a nomeação de 	  [inserir nome do Árbitro proposto pelo 
Licitante]  corn()  Árbitro. 

[ou] 

Não aceitamos a nomea::;E. _de 
Licitante] como Arbitro, e ao 'envcii.  

	 linserir nome do Árbitro proposto pelo 
t.:ma cópia desta Carta de Aceite para 

fin.7erir n.Ome da Autoridade Nomeadora], a 
ie que nomeie o Árbitro de acordo com a TAL Autoridade Nomeadoro, soliaharacs a esta aufc 

• 

Nome e Cargo do.  Signatár- 

Nome da Agência: 	  
Anexo: Instrumento de Couti.ziio 

.t. 
" 
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Instrumento de Contrato 

ESTE CONTRATO celebrado em 	de  	, entre 	[inserir nome 

do Contratante/   , ("Contratante"), e 	biome  da Empresa] 	("Empreiteira"): 

CONSIDERANDO QUE o Contratante deseja que os equipamentos denominados 	[nome do 

Contrato] 	 sei  am  entregues pela Empresa e aceitou uma Oferta apresentada pela Empresa para 
a entrega e a reparação de quaisquer defeitos nas equipamentos e instalações, 

0 Contratante e a Empresa têm entre si justo e acordado o seguinte: 

1. 	As palavras e expressões usadas neste Instrumento terão os mesmos significados a elas 
atribuidos nos documentos do Contrato aos quais se faz referência. 

2. 	Os documentos a seguir passam a fazer parte integrante do presente Instrumento, devendo ser 
lidos e interpretados como tal. Este Instrumento prevalecerá sobre todos os outros documentos do 
Contrato. 

(a) Carta de Aceite 

(b) Carta-Oferta 

(c) Aditivos N° 	(Se`hotiver). 

(d) Condições Particulares 

(e) Condições Gerais do Contrato, incluindo o Apêndice; 

(f) Especificações 

(g) Qualquer outro documento Iistndr nas  CPC  como parte integrante do Contrato; 

3. 	Em contraprestação aos pagamentos a . serem feitos pelo Contratante à Empresa, conforme 
especificado neste Contrato; a. Empresa compromete-se perante o Contratante, por meio deste, a 
entregar os equipamentos e reparar os defeitos nelas contidos, em conformidade, em todos os 
aspectos, com as disposiyees do Contrato. 

4. 	0 Contratante compromete-se pelo presente a pagar à Empresa os valores devidos em 
contraprestação à entrega dos equipamentos e reparo dos defeitos nelas contidos, o preço do 
Contrato ou qualquer outra quantia que possa vit a ser devida de acordo com as disposições do 
Contrato, nas datas e na forma estabelecidas no Contrato. 

EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes assinam o presente Contrato, que  sera  regido de 
acordo com as leis de 	MORie do  pats  do Mutuário] 	no dia, mês e ano acima 
especificados. 

	

Assinado 	 Assinado 

	

por: 	 por: 	 

	

Em nome do  Contratante 	 Em nome da Empresa . 	_ 	.._......... 	.............. 



Seção IX - Condições Particulares do Contrato 	 138 

na presença 	 na presença 

de: 	 de: 	 .......... 
Testemunha, nome, assinatura, endereço, data 	 Testemunha, nome, assinatura, endereço, data 
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• -C; . •••,  Garantia Bancária 

[Não alterar o texto dessa garantia sob pena de torná-la inválida] 

[Papel timbrado do Avalista ou código identificador  SWIFT]  

Beneficiário: [inserir nome e endereço do Contratante] 

Data: [inserir data de emissão] 

GARANTIA DE EXECUÇÃO N°: [inserir número de referência da garantia] 

Avalista: [inserir nome e endereço do local de emissão, a menos que sejam indicados no papel 
timbrado] 

Fomos informados que _ [inserir  Koine  da Empresa, que no caso de uma  joint venture sera  o nome da 
JV] ("o Proponente") celebrou com o Be-,-Lefizikio o Contrato n° [inserir número de referência do 
contrato], em [inserir data], iwa a exeeuçí f [i.:;serir nome do contrato e uma breve descrição dos 
equipamentos] ("o ÇarAtrao.")1., 

Ademais, entendemos que, do acoldo con ar: --,.....Ldições do Contrato, é necessário apresentar uma 
garantia de execu949,.; 

A pedido do Proponente, comprometemo,-Izo, na qualidade de Avalistas, desde já e em caráter 
irrevogável, a pagar ao Beneficiário qualquer •quantia ou quantias até o total de [inserir valor em 
algarismos] ( 	) [inserir valor por e:.:!cnso ],i  mediante o recebimento de solicitação de 
pagamento assinada pelo Beneficiário, acornpnliada de declaração do Beneficiário feita na própria 
solicitação ou em documento assinado anexodo ou que faça referência à solicitação, comunicando que 
o Proponente está em falta com suas obrigações contratuais, sem que o Beneficiário precise comprovar 
ou justificar sua solicitação ou a quantia nela especificada, devendo esta quantia ser paga nas moedas 
e proporções previstas para pagamento do Preço do Contrato, 

Esta garantia expirará, no mais tardar, no dia 	de 	 de 2...2  e qualquer pedido de pagamento 
previsto por ela deverá ser recebido por nos,  nest;  escritório indicado acima, até essa data. 

Esta garantia está sujeita as Regras Uniformes - para Garantias de Demanda (URDG), revisão de 
2010, publicação ICC n°758, com, a,exceção4.2. declaração prevista no artigo 15(a), que fica 
excluída. 

; 

0 Avalista deverá inserir Z111 1:-)alor que repro:Vein& etpircentagem do Valor Acordado no Contrato especificado na 
Carta de Aceite, menos as somas provisórias, se houver, expresso na(s) moeda(s) do Contrato ou em moeda livremente 
conversível que seja aceita pelo Beneficiário.. 

2 

	

	Inserir a data de 28 (vinte e oito) dias após a gata.  de conclusão prevista, conforme descrito na CGC 53.1. 0 
Contratante deve observar que,  ná  aso d un; liror rogacão•deSta data para a conclusão do Contrato, ele precisará 
solicitar a prorrogação dessa.  gardnifa ao .Avalista!rat'Solicitação deverá ser feita por escrito antes da data de 
expiração estabelecida na garantia.  -Ito  preparar.- esta ,garantia, o Contratante poderá considerar o acréscimo do 
seguinte texto no final do penúltimo parágrafo fR41.7.1147i0: - "0 Avalista compromete-se a prorrogar uma única vez 
esta garantia por um período não.superipr a sei,s nreses, atendendo a pedido de prorrogação feito pelo Beneficiário, 
por escrito, devendo tal pedido ser apresentado ao Avalista ,antes da expiração da garantia." 
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[as:iinatura(s)] 

Nota: Todos os trechos em itálico (inclusive as notas de rodape) destinam-se a auxiliar na elaboração deste 
formulário, devendo ser suprimidos na versão finaL 
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GaraIlVit de  Seguro Garantia  

[Aldo  alterar o texto dessa garantia sob pena de torna-la inválida] 

Por meio deste Seguro Garantia, [inserir nome do Segurado] , como Segurado (a "Empresa") e [inserir 

nome do Segurador] , como Segurador (o "Segurador"), assim como seus herdeiros, executores, 
administradores, sucessores e mandatários, conjunta e solidariamente, obrigam-se firmemente pelo 
presente instrumento perante [inserir nome do Contratante], como Credor (o "Contratante") pelo valor 

de [inserir o valor em algarismos e por extenso] para o pagamento a ser efetivado nas moedas e nas 
proporções de moedas em que o Preço do Contrato é devido. 

CONSIDERANDO que a Empresa celebrou Contrato com o Contratante, na data de 	,de 	de 
20 	,tendo como objeto [nome do contrato e breve descrição dos equipamentos], de acordo 
com os documentos, especificações e suas alterações, os quais, conforme o aqui disposto, são, por 
referência, parte integrante deste Contrato e são doravante designados por Contrato. 

FICA, PORTANTO, RESOLVIDO QUE, satisfeita a condição de que a Empresa execute pronta e 
fielmente o referido Contrato (inclusive qt.ais-,-itter modificações), esta obrigação ficará nula e sem 
efeito; caso contrário, remanecerd em plene,  vigor e efeito. Sempre que a Empreitesa estiver em 
situação de inadimplemento do Contrato e o Co..-Aratante assim o declarar, estando o Contratante em 
dia com suas obrigações contratuais, o Segur,?..de,r poderá sanar tal situação sem demora ou proceder 
prontamente a: 

(1) concluir o Contrato do acordo  corn  „ . errnos e condições; ou 

(2) obter uma ou mais Ofertas de jicit4ntes qualificados e apresentá-las ao Contratante para 
concluir o Contrata de acordo  corn  seus termos e condições, e em seguida se encarregar de 
que o Contratante assine gontrato  coin  o Licitante cuja Oferta o Contratante e o Segurador 
considerarem que atende ao solicitado e apresenta o menor preço, devendo garantir fundos 
suficientes para pagar, à. medida que os trabalhos avancem (mesmo sendo verificado 
descumprimento contratual ou uma sucessão de descumprimentos de clausulas dos 
referidos Contrato(s) previstos neste parágrafo), o custo de conclusão menos o Saldo do 
Preço do Contrato; mas não superior ao valor estipulado no primeiro parágrafo, incluindo 
outros custos e danos eventualmente cobertos pelo Segurador. 0 termo "Saldo do Preço 
do Contrato", conforme usado neste parágrafo, significa o valor total a ser pago pelo 
Contratante à Empresa nos termos do Contrato, menos o valor devidamente pago pelo 
Contratante à Empresa; ou 

pagar ao Contratante a quantia salicitada por ele para concluir o Contrato de acordo com 
os termos e condiCõe's cntiatdité  urn  total que não ultrapasse o valor deste Seguro 
Garantia. 

0 Segurador não serd resPon.-:dve por uma 4thhiia  maim-  que a penalidade especificada deste Seguro 
Garantia. 

0 prazo para mover ações no ainbito deste Seguro Garantia expira um ano depois da data de emissão 
do Certificado de Transferência. 

:f 

(3)  
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Nenhum direito de aç.-,ão serd adquirido 	 Seguro Garantia por pessoa ou empresa que 

não o Contratante aqui designo  du  seus herdeiros, executores, administradores, sucessores e 

cessionários do Contratante. 

Em testemunho do que, a Empresa assina e. carimba este instrumento, que também terá aposto o 
carimbo do Segurador e a assinatura de seu representante legal, neste dia 	 de 	de 20 

ASSINADO EM 	 em nome de 	  

Por 	 na capacidade de 	  

Na presença de 	  

ASSINADO EM 	 em nome 	  

Por  	na 	e de 

Na presença de 	  
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Yea. tãtla 4.diantamento 

Garantia sob Demanda 

[Papel timbrado do Avalista  Du  código identificado7  SWIFT]  

Beneficiário: [inserir nome e endereço do Contratante] 

Data: [inserir data de emissão] 

GARANTIA DE ADIANTAMENTO N°: [inserir número de referência da garantia] 

Avalista: [inserir nome e endereço do local de emissão, a menos que sejam indicados no papel 
timbrado] 

Fomos informados que  [insert:  nome da Empreiteira, que no caso de uma  joint venture  será o nome 

da  joint venture]  ("o-Proponentc") celebrou  corn  o Beneficiário o Contrato n° [inserir número de 

referência do contrato], em  [insert;  data], para-  execução de [inserir nome do contrato e uma breve 
descrição das Obras] ("o Contrato"). 

Além disso, entendemos que, de acordo  corn  condições do Contrato, um adiantamento no valor de 
[inserir o valor  ern  algarismos] () [inserir .o lçr  por extenso] deverá ser feito contra apresentação 
da garantia de Adiantamento. 

A pedido do Proponente, comprometemo-noz., na qualidade de Avalistas, desde já e em caráter 
irrevogável, a pagar ao Beneficiário qualquer quantia até o valor total de [inserir valor em algarismos 
igual ao valor do adiantamento]( 	) [inserir o montante por extenso] mediante o recebimento de 
solicitação de pagamento assinada pelo Beneficiário, acompanhada de declaração do Beneficiário feita 
na própria solicitação ou em documento assinado anexado ou que faça referência à solicitação, 
comunicando que o Proponente:. 

(a) usou o adiantamento para outros fins que não sejam cobrir os custos de mobilização relativos 
as Obras; ou 

(b) não reembolsou o adiantamento conforme previsto no Contrato, especificando a quantia que 
o Proponente deixou de reembolsar. 

0 pedido de pagamento da garantia. poderd  .get  fito a partir da apresentação ao Avalista de um 
certificado do banco do Berieficiário declarando que o Adiantamento acima foi creditado na conta do 
Proponente  "tamer°  [inserir Inimero da conta] em [inserir nome e endereço do banco do Proponente]. 

0 valor máximo desta g'ziraatia . serd .progreivaMente reduzido pelo valor do adiantamento 
reembolsado pelo Proponente, conforrne especificado nas cópias de demonstrações intermediárias ou 
comprovantes de pagamento que nos serão apresentados. Esta garantia expirará, no mais tardar, após 
o recebimento de uma cópia do:certifiCado de'pagamento intemiedidrio indicando que 90% (noventa 
por cento) do Valor Acordado .rio.  Contra:to, menos as somas provisorias, foram certificados para 
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pagamento ou em [inserir dia] de [inserir inf7!s7 do 2 [inserir ano],2o que acontecer primeiro. Por 
conseguinte, qualquer pedido de pagamento ptevisto nesta garantia deverá ser recebido por nós neste 
escritório, até essa data. - 

Esta garantia está sujeita As Regras Uniformes para .Garantias de Demanda (URDG), revisão de 2010, 
publicação ICC n° 758, com a exceção da deciaraçao prevista no artigo 15(a), que fica excluída. 

[assinatura(s)] 

Nota: Todos os trechos em itálico (inclusive as m...as de radap%) destinam-se a auxiliar na elaboração deste formulário, 
devendo ser suprimidos na versão final.  

tar  
Ana  even  de L'emv•-`  iv  
PROJETO COOPERAR - PB 

Matricula: 87.077-3 

'Inserir data de vencimento pri:wista do Prazo para Concluso. O Contratante deve observar que, no caso de uma 
prorrogação desta data para a col,:ftiusão do Conitaro, ;de precisará solicitar a prorrogação dessa garantia ao Avalista. 
Tal solicitação devera ser feita por escrito a;-ires da data de expira cão estabelecida na garantia. Ao preparar esta garantia, 
o Contratante poderá considerar o acp,iscif; fo do se.-.:vinte texto no final do pentiltimo paragrafo do formulário: "0 Avalista 
compromete-se a prorrogar urna iimicaez esta gp.apalci pi.);  !an  período não superior a [seis meses] [um ano], atendendo 
a pedido de prorrogação feito pelo 3:i-uff -fichlrio, por escrito, cievepido tal pedido ser apresentado ao Avalista antes da 
expiração da garantia." 
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