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CONTRATO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA REMUNERAÇÃO POR PREÇO GLOBAL

PROCIDADES ‐ PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL – ADEs – Projeto BID (L 1076)

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº. 2957/OC‐BR

Banco Interamericano de Desenvolvimento ‐ BID

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO (138KV) PARA A SUBESTAÇÃO DA ADE ‐ POLO JK

Contratante: Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Distrito Federal‐ SEDICT/DF.

Contratada: Cristal – Consultoria e Projetos Ltda.

14 de maio de 2018

Contrato de Serviços de Empresa Consultora (Método SQC)

PAGAMENTO DE PREÇO GLOBAL

CONTRATO Nº04/2018 – SEDICT/DF

ESTE CONTRATO (“Contrato”) é celebrado entre o  DISTRITO FEDERAL, através de sua SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ‐ SEDICT/DF (“Contratante”), com sede no Setor
Bancário Norte, Quadra 02, Lote 09, Bloco “K”, Asa Norte, Brasília/DF ‐ CEP: 70.040 – 020, neste ato representada pelo secretário de estado o Sr. ANTÔNIO VALDIR OLIVEIRA FILHO, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira
de iden dade nº 811.192, expedida pela SSP/DF e do CPF nº 386.559.691‐68, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa CRISTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (“Consultor”), inscrita no CNPJ/MF nº 06.950.994/0001‐93,
cujo escritório principal está localizado em Rua M1, Qd. 31, Lt 15, n° 23, Parque das Laranjeiras, Goiania – GO, CEP – 74855‐510, neste ato representada pelo Sr. Daniel Nogueira Dias, brasileiro, portador da carteira de iden dade nº
4953984 – DGPC/GO e do CPF nº 017.620.471‐79, celebram o presente contrato decorrente da Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) nº 02/2017, adjudicada e homologada pela autoridade competente, realizada nos
termos do Contrato de Emprés mo nº 2957/OC‐BR, firmado entre o GDF e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CONSIDERANDO QUE:

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

(b) o Consultor está disposto a prestar esses serviços,

PORTANTO, AS PARTES acordam o seguinte:

1. Serviços

1.1 O Consultor prestará os serviços (“Serviços”) de elaboração do projeto execu vo da linha de alimentação (138kv) para a subestação da ADE – Polo JK, especificados no Anexo A, “Descrição dos Serviços”, que faz
parte integral deste Contrato.

1.2 O Consultor apresentará os relatórios ao Contratante na forma e dentro dos prazos indicados no Anexo B, “Relatórios e Produtos”.

2. Prazo

2.1 O Consultor prestará os Serviços durante o período iniciado a par r da expedição da ordem de serviço até o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

2.2 O prazo de vigência do Contrato será de 210 (duzentos e dez) dias contados a par r da assinatura do contrato pelas as partes.

2.3. Caso ocorra a necessidade de alteração do prazo de execução e/ou de vigência, as alterações deverão ser acordadas entre as partes a par r de jus fica vas aceitas pelo gestor do contrato. As alterações de prazo
deverão ser devidamente adi vadas ao contrato original.

3. Pagamentos

3.1 Valor Máximo

O Contratante pagará ao Consultor uma quan a não superior a R$ 302.808,13 (trezentos e dois mil, oitocentos e oito reais e treze centavos) pelos Serviços prestados conforme indicado no Anexo A.

O valor máximo a ser pago ao Consultor está discriminado abaixo:

Remuneração de Pessoal R$ 200.526,58

Impostos declarados pelo Consultor

(i) ISS 5,00%

(ii) PIS 0,65%

(iii) Confins 3,00%

% Total de Impostos 8,65%

Valor dos Impostos sobre Remuneração de Pessoal R$ 17.345,55

Valor da Remuneração de Pessoal com Impostos R$ 217.872,13

Despesas Reembolsáveis R$ 84.936,00

Valor Total do Contrato R$ 302.808,13
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(i) Imposto Sobre Serviços (ISS) – 5,00%

(ii) Programas de Integração Social (PIS) – 0,65%

(iii) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) – 3,00%

(c) Essa quan a foi estabelecida entendendo‐se que inclui todos os custos e lucros para o Consultor, assim como, qualquer obrigação tributária a que possa estar sujeito. Inclui‐se nesta quan a a remuneração de
pessoal e despesas reembolsáveis limitadas e previstas conforme estabelecido no Anexo C deste contrato.

3.2. Cronograma de Pagamentos

O cronograma de pagamentos está vinculado aos prazos de entrega dos  Produtos conforme previstos no Anexo B deste Contrato e conforme detalhamento dos percentuais e rela vos valores referentes à cada
Produto, conforme descrito no Anexo C.

Os percentuais de pagamentos serão os seguintes:

As parcelas de pagamento estabelecidas no quadro abaixo referem‐se aos produtos a serem entregues conforme cronograma de entrega apresentado no Anexo B deste contrato. Os valores a serem pagos são
correspondentes aos percentuais abaixo, aplicados sobre o valor total da Remuneração de Pessoal (R$ 217.872,13) já incluídos os impostos definidos no item 3.1.(b) deste contrato. No Anexo C são descritos os
valores.

ATIVIDADES/PRODUTO
Desembolso

%

1 Serviços preliminares 25

2 Estudos preliminares 15

3 Plotação das estruturas 3

4 Aterramento 4

5 Estudos e cálculos elétricos e mecânicos 7

6 Documentos complementares ao projeto 10

7 Especificações técnicas e orçamento 10

8 Serviços auxiliares 11

9
Projeto execu vo

Produto final defini vamente aprovado pelo CONTRATANTE
15

A úl ma parcela somente será paga mediante a entrega do  Produto Final denominado Projeto Execu vo, que deverá ser apresentado em 3 (três) volumes de acordo com a denominação e conteúdos descritos
no Termo de Referência, e devidamente aprovado pelo CONTRATANTE.

(b) Da parcela referente à Remuneração do Consultor, o Contratante deduzirá as seguintes parcelas:

Imposto Sobre Serviços (ISS) – 5,00%

Programas de Integração Social (PIS) – 0,65%

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) – 3,00%

O IRPJ e a CSLL não serão objeto de negociação visto sua natureza personalís ca, independentemente do regime tributário a que es ver subme do, e não poderão ser incluídos como custo indireto ou como item da
proposta.

(c) Realização de Despesas Reembolsáveis

A realização das despesas reembolsáveis estará sujeita à aprovação prévia pelo gestor do contrato, limitadas aos itens e quan dades conforme definido no Anexo C deste contrato.

As despesas de comunicação, impressão de relatórios e produtos, aluguel e manutenção de veículos, passagens aéreas ficarão por conta do Consultor.

3.3 Condições de Pagamento

Os  pagamentos  serão  efetuados  em  real,  dentro  de  30  (trinta)  dias  contados  a  par r  da  apresentação  pelo  Consultor  dos  produtos  aprovados  e  das  correspondentes  faturas  e  comprovações  das  despesas
reembolsáveis realizadas. Deverão ser protocolizadas juntamente com a fatura, em cada mês, as vias dos seguintes documentos:

Carta de encaminhamento, emi da pelo Consultor;

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

Cronograma  sico‐financeiro (em vigor);

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

Comprovação do efe vo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados (integrantes da equipe contratada para a execução do serviço) de modo a resguardar os
direitos trabalhistas destes e a possível responsabilização subsidiária da Contratante (FGTS, INSS, etc).

Pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB (Decreto‐
DF 32.767/2011).

4.
Administração
do Projeto

4.1 Coordenador

O Contratante designará um coordenador, ou uma equipe de coordenadores, que será responsável pela coordenação das a vidades contempladas neste Contrato, aceitação e aprovação por parte do Contratante
dos relatórios ou outros elementos que devem ser fornecidos, e o recebimento e aprovação das faturas para os pagamentos.

4.2 Relatórios e Produtos

Os relatórios e produtos enumerados no Anexo B ‐ Relatórios e Produtos, deverão ser apresentados durante o trabalho e cons tuirão a base para os pagamentos que deverão ser efetuados conforme indicado na
Cláusula 3.

5.   Padrão   de
Desempenho

5.1 O Consultor se compromete a prestar os Serviços de acordo com as normas mais elevadas de competência e integridade é ca e profissional.

5.1.1 Responsabilidade

Os autores do Projeto Execu vo deverão providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ins tuída pela Lei Federal No 6496, de 07 de dezembro de 1977 e regulamentada por meio de Resoluções
específicas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.
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6.
Confidenciali‐
dade

6.1 Durante a vigência deste Contrato e dentro dos 2 (dois) anos seguintes ao seu término, o Consultor não poderá revelar nenhuma informação confidencial ou de propriedade do Contratante relacionada com os
Serviços, este Contrato ou as a vidades ou operações do Contratante sem o consen mento prévio por escrito deste úl mo.

7.   Propriedade
dos Relatórios e
Produtos

7.1 Todos os estudos, relatórios, gráficos, programas de computação ou outros produtos preparados pelo Consultor para o Contratante em virtude deste Contrato serão de propriedade do Contratante. O Consultor
poderá conservar uma cópia desses documentos e programas de computação.

8.
Impedimentos

8.1 O Consultor concorda que, tanto durante a vigência deste Contrato como após o seu término, ele e seus afiliados estarão desqualificados para o fornecimento de bens, execução de obras ou prestação de
serviços resultantes de ou diretamente relacionados aos Serviços de Consultoria para a preparação e a implementação do projeto.

8.2 O Consultor poderá executar serviços de consultoria que não caracterizem um conflito de interesse.

9.   Seguros   e
Garan as

9.1 O Consultor será responsável por contratar os seguros per nentes.

9.2 GARANTIA DE EXECUÇÃO

A Garan a de Execução do Contrato tem os valores mínimos seguintes, equivalentes à porcentagem do Preço do Contrato:

Garan a Bancária Incondicional (5% do Valor do Contrato):

R$ 15.140,41 (quinze mil, cento e quarenta reais e quarenta e um centavos)

ou

(b) Fiança do Executante (Performance Bond) emi da por Banco ‐ (30% do Valor do Contrato): R$ 90.842,44 (noventa mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

10. Sub‐rogação

10.1 Os Serviços que poderão ser subcontratados são os seguintes:

Estudo de Cabo Para‐raios;

Estudo do Campo Magné co.

10.2 A CONSULTORA CONTRATADA submeterá formalmente ao CONTRATANTE os dados de todos os Subcontratados para fins de aprovação pelo CONTRATANTE.

11.   Legislação
Aplicável   e
Idioma

11.1 O Contrato é regido pelo Contrato de Emprés mo No 2957/OC‐BR celebrado entre o Governo Mutuário do Emprés mo e o BID; GN 2350‐9, BID e subsidiariamente pela Lei Federal No 8666/93 e alterações
subsequentes.

12.   Solução   de
Controvérsias

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

13.   Prá cas
Proibidas

13.1 O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, en dades ou pessoas  sicas que apresentem ou
estejam apresentando propostas ou par cipando de a vidades financiadas pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de serviços e concessionários (incluindo seus respec vos funcionários, empregados e representantes, quer com atribuições expressas ou implícitas) observem os mais altos padrões
é cos, e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de cons tuir Prá ca Proibida sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução
de um contrato. As Prá cas Proibidas compreendem atos de: (i) prá cas corruptas; (ii) prá cas fraudulentas; (iii) prá cas coerci vas; (iv) prá cas colusivas e (v) prá cas obstru vas.  O Banco estabeleceu mecanismos
para denúncia de suspeitas de Prá cas Proibidas.  Qualquer denúncia deverá ser apresentada ao Escritório de Integridade Ins tucional (EII) do Banco para que se realize a devida inves gação. O Banco também
estabeleceu procedimentos de sanção para a resolução de casos. Além disso, o Banco celebrou acordos com outras ins tuições financeiras internacionais visando ao reconhecimento recíproco às sanções aplicadas
pelos respec vos órgãos de sanção.

(a) Para fins de cumprimento dessa polí ca, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) Uma “prá ca corrupta” consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as ações de outra parte;

(ii)  Uma  “prá ca fraudulenta”  é  qualquer  ato  ou  omissão,   incluindo  a  tergiversação  de  fatos  ou  circunstâncias  que  deliberada  ou   imprudentemente  engane  ou  tente  enganar  uma  parte  para  obter  bene cio
financeiro ou de outra natureza ou para evadir uma obrigação;

(iii) Uma “prá ca coerci va” consiste em prejudicar ou causar dano ou ameaçar, prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para influenciar indevidamente as ações de uma
parte;

(iv) Uma “prá ca colusiva” é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar inapropriadamente as ações de outra parte; e

(v) Uma “prá ca obstru va” consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidência significa va para a inves gação ou prestar declarações falsas aos inves gadores com o fim de obstruir materialmente uma inves gação do Grupo
do Banco sobre denúncias de uma prá ca corrupta, fraudulenta, coerci va ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou in midar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são
importantes para a inves gação ou a con nuação da inves gação, ou

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Banco e dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 13.1(f) a seguir.

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

(i) Não financiar nenhuma proposta de adjudicação de contrato para a aquisição de serviços de consultoria;

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

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

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

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

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

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

(c) O disposto nos incisos (i) e (ii) do parágrafo 13.1(b) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na pendência da
adoção de uma decisão defini va em um processo de sanção ou qualquer outra resolução.

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente referidas será de caráter público.

(e) Além disso, qualquer empresa, en dade ou pessoa  sica atuando como licitante ou par cipando de uma a vidade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens,
empreiteiros,  consultores,  pessoal,  subempreiteiros,  subconsultores,  prestadores  de  serviços,  concessionários,  Mutuários  (incluindo  os  Beneficiários  de  doações),  agentes  executores  ou  agências  contratantes
(incluindo seus respec vos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeito a sanções, em conformidade com o disposto os acordos que o Banco
tenha celebrado com outra ins tuição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, o termo “sanção” refere‐se a toda
inelegibilidade permanente,  imposição de  condições para a par cipação em futuros contratos ou adoção pública  de  medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de  uma ins tuição financeira
internacional aplicável à resolução de denúncias de Prá cas Proibidas;

(f)  O  Banco  exige  aos solicitantes,  licitantes,  fornecedores de  bens  e  seus representantes, empreiteiros, consultores,  pessoal,  subempreiteiros,  subconsultores,  prestadores  de serviços e  seus representantes e
concessionários permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos rela vos à apresentação de propostas e ao cumprimento do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores
designados pelo Banco. Qualquer solicitante, licitante, fornecedor de bens e seus representantes, empreiteiro, consultor, membro de pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços e concessionário
deverá prestar plena assistência ao Banco em sua inves gação. O Banco requererá ainda que os contratos por ele financiados com um emprés mo ou doação incluam uma disposição que obrigue os solicitantes,
licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionários a: (i) manter todos os documentos e registros
referentes às a vidades financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respec vo contrato; e (ii) fornecer qualquer documento necessário à inves gação de
denúncias de Prá cas Proibidas e (iii) assegurar‐se de que os empregados ou representantes dos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, subempreiteiros,
subconsultores,  prestadores  de  serviços  e  concessionários  que  tenham  conhecimento  das  a vidades  financiadas  pelo  Banco  estejam  disponíveis  para  responder  às  consultas  relacionadas  com  a   inves gação
provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer inves gador, representante, – auditor ou consultor devidamente designado. Caso o solicitante, licitante, fornecedor de serviços e seu representante, empreiteiro,
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consultor,  membro  de  pessoal,  subempreiteiro,  subconsultor,  prestador  de  serviços  e  concessionário  se  negue  a  cooperar  ou  descumpra  o  exigido  pelo  Banco,  ou  de  qualquer  outra  forma  crie  obstáculos  à
inves gação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o solicitante, licitante, fornecedor de bens e seu representante, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro,
subconsultor, prestador de serviços ou concessionário.

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

13.2 Os Consultores, ao apresentar uma proposta declaram e garantem:

(a) Que leram e entenderam as definições de Prá cas Proibidas do Banco e as sanções aplicáveis à comissão das mesmas que constam neste documento. e se obrigam a observar as normas per nentes;

(b) Que não incorreram em nenhuma Prá ca Proibida descrita neste documento;

(c) Que não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de Seleção, aquisição negociação e execução do contrato;

(d) Que nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra Ins tuição
Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco rela vos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados
culpados de delitos vinculados a prá cas proibidas;

(e) Que nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou en dade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco
ou outra Ins tuição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco rela vos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou
tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo prá cas proibidas;

(f) que declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para par cipar de a vidades financiadas pelo Banco;

(g) Que reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garan as cons tui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 13.1 (b).

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 08006449060.

14. Adjudicação
do Contrato

14.1 Na adjudicação do contrato, a empresa vencedora deverá apresentar documentação referente à habilitação jurídica, econômico‐financeira e regularidade fiscal, compa veis com as leis vigentes no país de
origem da referida empresa. Essas condições deverão ser man das no decorrer do Contrato.

14.2 Será verificado se a empresa vencedora teve suspenso o direito de licitar, foi impedida de contratar por qualquer Órgão ou en dade da Administração Pública ou foi declarada inidônea em qualquer esfera da
Federação, mediante consulta junto aos portais da internet de Governos e no CNJ.

15. Trabalho  de
menores

15.1 O descumprimento do disposto no ar go 7º, XXXIII, da Cons tuição Federal, bem como na forma da Lei Distrital nº 5061/2013, resultará na inabilitação da licitante e, se ocorrer após a contratação, a rescisão
contratual.

16.   Instruções,
inspeções   e
auditorias

16.1 O Contratado deverá apresentar mensalmente ao BID e ao Contratante (Gestor do Contrato), a documentação comprobatória do cumprimento dos encargos trabalhistas e recolhimentos de tributos rela vos às
contribuições previdenciárias dos integrantes da equipe contratada para a prestação de serviço. Tal inspeção será executada por auditores designados pelo Banco ou pelo Contratante.

17. Multas

17.1 O atraso injus ficado para cada etapa de  serviço previsto no Cronograma sujeitará a licitante adjudicatária às seguintes multas, conforme fixado no Decreto do Governo do Distrito Federal  nº 26.851, de
30/05/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e nº 27.069, de 14/08/2006, e alterações posteriores:

17.2 Além das multas especificadas acima, no caso de atraso injus ficado para cada etapa de serviço previsto no Cronograma, a licitante adjudicatária estará sujeita à aplicação de sanções de advertência, suspensão
e de inidoneidade para licitar e contratar com o Poder Público, conforme previsto no referido Decreto do Governo do Distrito Federal nº 26.851, de 30/05/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e
nº 27.069, de 14/08/2006, e alterações posteriores.

18.   Gerente
e/ou   Executor
do Contrato

18.1 O Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Distrito Federal‐ SEDICT/DF, designará uma Comissão de Execução para o
Contrato que desempenhará as atribuições previstas pela Legislação Vigente.

19.
Recebimento
do   Objeto   do
Contrato

19.1 Após a entrega da Minuta do Relatório Final do Projeto Execu vo, e respec va análise e aprovação por parte da Contratante, a Consultora, em prazo a ser acertado com o Contratante, fará a entrega do
Relatório Final correspondente, em impressão defini va e contendo todas as informações e complementações solicitadas pelo Contratante quando da análise da respec va minuta.

19.2 O Produto Final denominado Projeto Execu vo deverá ser entregue em 3 (três) volumes de acordo com a denominação e conteúdos a seguir:

VOLUME I – Especificações Gerais contendo informações de todos os serviços a serem executados, caracterís cas elétricas e mecânicas da linha a ser construída, exigências e normas técnicas, orçamento e outros
anexos necessários a perfeita compreensão e orçamentação do projeto.

VOLUME II – Especificações técnicas para projeto, construção civil, montagem eletromecânica, fornecimento de estruturas, cabos, isoladores, materiais, acessórios e outros componentes de uma linha de distribuição
em 138KV.

VOLUME III – Desenhos, memorial descri vo, memorial de cálculo, relatórios, lista de material e acessórios, detalhes de projeto esclarecendo a correta execução da obra.

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

Um subconsultor, subcontratado ou fornecedor de bens ou serviços designado (utilizam-se diferentes nomes dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo licitante na sua
proposta ou solicitação de pré-qualificação devido a que possui experiência e conhecimentos específicos e essenciais que permitam ao cumprir com os requisitos de elegibilidade da licitação; ou (ii) foi designado pelo Mutuário. 

PELO CONTRATANTE PELO CONSULTOR

ANTONIO VALDIR OLIVEIRA FILHO

Secretário de Estado

DANIEL NOGUEIRA DIAS

Diretor Técnico

Anexos

Anexo A – Descrição dos Serviços

Descrição dos Serviços a serem Executados

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS

De forma geral, a CONSULTORA CONTRATADA deverá elaborar o Projeto Executivo observando as atividades contidas neste Anexo. Referido projeto deverá ser composto de Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Memória de
Cálculo, Desenhos e tudo o mais que se fizer necessário ao perfeito entendimento do projeto, orçamentação e execução da futura obra de construção da linha.

2. ESTUDO DO TRAÇADO: ALTERNATIVAS E DEFINIÇÕES

No estudo do traçado, a CONSULTORA CONTRATADA deverá identificar, no mínimo três opções de trajeto da linha levando em consideração fatores técnicos, sociais e econômicos. A escolha do melhor traçado deverá ser realizada com
a utilização de plantas baixas georreferenciadas e se necessário planta de perfil das possíveis interferências presentes e decorrentes de projetos futuros levantados junto a órgãos, concessionárias e/ou empresas pertinentes aos locais de
estudo de forma a minimizar custos de possíveis indenizações. Esse estudo deverá ser entregue ao CONTRATANTE para aprovação.

É de responsabilidade da CONSULTORA CONTRATADA apresentar durante os estudos do traçado as licenças prévias ou documentos consultivos das entidades proprietárias dos terrenos afetados pela linha a ser projetada.
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3.LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS CADASTRAIS

Definida a melhor alternativa de traçado, deverá ser realizado o levantamento topográfico cadastral, considerando características superficiais e subterrâneas, de forma a confirmar a situação real da área pré estabelecida pelo item “Estudo de
Traçado”. Ao longo do perfil longitudinal deverá ser considerada uma faixa de no mínimo 60 m.

A existência de possíveis obstáculos, como listados a seguir, deverá ser objeto de levantamento específico de dados:

Rodovias asfaltadas ou não;a. 
Viadutos, pontes, passarelas, pontilhões e outras obras artes especiais:b. 
Adutoras de água;c. 
Oleodutos e gasodutos;d. 
Vias férreas;e. 
Demais obstáculos cujo proprietário exija o projeto de travessia.f. 

Além desses, os obstáculos e/ou acidentes existentes na faixa de passagem ou na sua proximidade, mesmo que não seja exigido projeto específico, deverão ser caracterizados conforme indicado a seguir:

Cercas, loteamentos, muros, valas divisórios: indicar natureza, posição em planta, elevação e identificação, proprietários ou responsáveis.
Obstáculos isolados como edificações: indicar natureza, contorno, proprietários ou responsáveis.
Culturas e reservas florestais: indicar a natureza, contorno e cota do topo, proprietários ou responsáveis.
Terrenos ao longo da faixa: indicar classificação superficial do solo, natureza da vegetação, contorno, proprietários ou responsáveis.
Cursos d’água: indicar contorno, identificação, direção da corrente.
Caminhos vicinais e carroçáveis: indicar contorno, identificação.
Redes telefônicas e elétricas: indicar ângulo de cruzamento, cota do cabo mais alto no ponto de cruzamento, identificação, nome dos proprietários.
Locais pantanosos, cascalheiras, bota-fora, terrenos alagadiços, erosões e outros impróprios para a locação de estruturas: indicar contorno, identificação.
Outras informações e/ou acidentes que possam ter importância para o caso do projeto das linhas aéreas.

Nos casos de redes de água ou esgoto, tubulações enterradas ou afloradas (oleodutos, gasodutos, etc.), redes ou linhas elétricas existentes, cercas, etc., o levantamento deve ser feito com a respectiva amarração ao eixo das rede aérea a ser
definido.

Os dados obtidos no Estudo de Traçado e Levantamento Topográfico Cadastral deverão estar registrados em planta georreferenciada.

A partir desse ponto, o projetista, utilizando software apropriado com visão micro da situação, deverá fazer o traçado da linha lançado sobre o conjunto das plantas levantadas, com as projeções existentes e futuras, juntamente com as
informações da equipe de topografia, de forma que o traçado da linha seja o mais linear possível levando em consideração as interferências da faixa levantada.

Nessa etapa, o projetista deverá confeccionar a planta baixa e perfil da linha e ainda definir as locações das estruturas e, na sequência, deverá dar início à confecção da Planta de Proprietário.

4. SONDAGEM AO LONGO DO TRAÇADO

A CONTRATADA, por meio de firma especializada deverá executar ao longo do eixo das linhas, em todos os pontos de implantação de estruturas, sondagens à percussão tipo SPT (Standard Penetration Test). A critério do projetista de
fundações e com aprovação da CEB, as sondagens nas posições onde serão implantadas as estruturas tipo suspensão, poderão ser paralizadas em profundidade determinada, nunca inferior a 6 metros. As sondagens das estruturas tipo
ancoragem e terminal deverão ser paralisadas somente quando alcançar a camada impenetrável.

Os custos de mobilização e instalação dos equipamentos nos pontos de sondagem deverão estar incluídos no preço por metro linear de perfuração apresentado para este serviço na planilha orçamentária.

A Contratada deverá apresentar todos os relatórios de sondagem, com referência de localização em relação aos marcos topográficos existentes e a devida Anotação de Responsabilidade Técnica-ART.

Os Serviços serão executados em pontos indicados e fornecidos pela CONSULTORA CONTRATADA, que deverá realizar o posicionamento dos furos, a partir de eixo topograficamente demarcado.

Serão executadas sondagens a percussão com amostrador SPT, com emprego a partir do limite de impenetrabilidade do cone penetrômetro DCPT (Diepronderiny Dinâmico), e eventualmente sondagens a trado a uma profundidade
necessária, conforme a NBR 6484.

O serviço de sondagens deve ser feito sempre com acompanhamento de engenheiro civil ou geotécnico. A executante deve apresentar um sondador habilitado responsável pela execução da perfuração e um engenheiro ou geólogo
responsável pela classificação das amostras de solo.

O furo de sondagem deve ser nivelado e amarrado topograficamente a uma poligonal de apoio demarcado pela CONSULTORA CONTRATADA.

A CONSULTORA CONTRATADA deve estar com a programação e posição das sondagens a executar, informando as quantidades previstas e critérios executivos, fornecidos pelo responsável técnico da Fundação. Qualquer alteração na
programação deve ser aprovada pela fiscalização.

A cota do nível do lençol freático deve ser registrada diariamente em cada sondagem em andamento e as profundidades da sondagem. Ao se iniciar um novo turno de trabalho, devem ser registradas a cota do nível do lençol freático em cada
sondagem em andamento e as profundidades da sondagem e dos revestimentos correspondentes. Em caso de se encontrar lençol artesiano, devem ser registrados seus níveis estático e dinâmico, e medida a sua vazão, após estabilização.

A sondagem deve ser iniciada após a limpeza da área necessária para a instalação dos equipamentos. Após a limpeza deve-se acondicionar os equipamentos e abrir um sulco ao seu redor para impedir a entrada de enxurrada.

Os critérios de paralisação da sondagem devem obedecer às prescrições na NBR 6484, ou a critério da fiscalização. A CONSULTORA CONTRATADA deve informar à fiscalização quando a paralisação ocorrer por motivos inesperados.

Quando a paralisação de um furo ocorrer antes do programado e, houver interesse de se investigar melhor o local, o furo deve ser deslocado de cerca de 3 m a 5 m, para qualquer direção e sentido. Todas as tentativas devem constar da
apresentação final dos resultados e, deve ter a mesma numeração do furo, acrescida das letras A, B, C etc.

No caso de prosseguimento da sondagem pelo método rotativo, esta deve ser denominada com a sigla SPR. A forma e distribuição d'água do trepano, bem como as características das hastes do ensaio penetrométrico, devem ser idênticos
para todos os equipamentos, durante todo o serviço de sondagem de uma mesma obra.

A fiscalização pode solicitar a substituição de qualquer equipamento que julgar inadequado.

Durante a operação de perfuração, devem ser anotadas as profundidades das transições de camadas detectadas por exame tátil-visual e, da mudança de coloração de materiais trazidos à boca do furo pelo trado helicoidal ou pela água de
circulação.

No caso da sondagem atingir o lençol d'água, a sua profundidade deve ser anotada.

Quando ocorrer artesianismo, deve ser anotada a altura máxima de elevação d'água no revestimento ou a medida da vazão, com o respectivo nível dinâmico.

O nível d'água, ou as características do artesianismo devem ser medidos todos os dias antes do início dos trabalhos e na manhã seguinte, após a conclusão das sondagens.

Quando constatada a presença de lençol freático suspenso, o mesmo deve ser selado com a cravação do revestimento da sondagem, a fim de se detectar outros níveis d'água inferiores.

A execução de sondagens a percussão deve estar em conformidade com a NBR 6484 – Solo, Sondagens de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio.

As amostras devem ser representativas dos materiais atravessados e livres de contaminação. As amostras do amostrador SPT deverão ser obtidas na parte inferior do material obtido no amostrador. Devem ser acondicionadas em recipientes
ou sacos plásticos, procurando-se manter intactos os cilindros de solo obtidos;

As amostras devem ser identificadas por duas etiquetas em papel cartão, uma interna e outra colocada na parte externa do recipiente, onde conste:

Nome, número e local da obra;a. 
Data da execução;b. 
Número da sondagem;c. 
Localização da sondagem, estaca ou afastamento;d. 
Número da amostra;e. 
Profundidade da amostra;f. 
Número de golpes e a penetração.g. 

Devem ser coletadas amostras para cada metro perfurado. Se ocorrer mudanças no transcorrer do metro perfurado, devem ser coletadas tantas amostras quantas forem os diferentes tipos de materiais.

As amostras devem ser conservadas pela CONSULTORA CONTRATADA, a disposição dos interessados por um período mínimo de 90 dias, a contar da data da apresentação do relatório.

As amostras devem ser examinadas e identificadas, no mínimo, por meio das seguintes características: granulometria; plasticidade; cor; origem, tais como: solos residuais; transportados, isto é, coluvionares, aluvionares, fluviais e marinhos
etc.

Após sua ordenação pela profundidade, as amostras devem ser examinadas individualmente e agrupadas, consecutivamente, segundo suas características semelhantes.

Inicia-se o procedimento de identificação das amostras de solo pela sua granulometria. O exame visual das amostras permite avaliar a predominância do tamanho de grãos, sendo possível individualizar grãos de tamanho superior à um
décimo de milímetro, admitidos como visíveis a olho nu.

Deve ser utilizada nomenclatura onde apareçam, no máximo, três frações de solos, por exemplo: argila silto-arenosa. Admite-se a complementação da descrição quando houver presença de pedregulhos, cascalhos, detritos ou matéria
orgânica, concreções etc. A nomenclatura das amostras dos solos deve ser acompanhada pela indicação da cor, feita logo após a coleta destas, utilizando-se até, no máximo, de duas designações de cores.

Quando, pelo exame tátil-visual, for constatada a presença acentuada de mica, a designação micácea deve ser acrescentada à nomenclatura do solo. Quando ocorrer grandes poros deve ser acrescentada a designação porosa. A designação da
origem dos solos, residual, coluvial, aluvial etc., e aterros deve ser acrescentada a sua nomenclatura. No caso de solos residuais, recomenda-se a indicação da rocha mater.

Todos os elementos de informações obtidas durante a execução do serviço, devem ser anotados em impressos adequados. Os boletins de campo devem ser conservados a disposição dos interessados por um período mínimo de um ano, a
contar da data da apresentação do relatório definitivo.

Os resultados das sondagens devem ser apresentados em relatórios numerados, datados e assinados por responsável técnico pelo trabalho registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.
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Devem constar no relatório:

Nome do interessado/contratante;1. 
Local e natureza da obra;2. 
Descrição sumaria do método e dos equipamentos empregados na realização das sondagens;3. 
Total perfurado, em metros;4. 
Declaração de que foram obedecidas as normas brasileiras relativas ao assunto;5. 
Outras observações e comentários, se julgados importantes;6. 
Referências aos desenhos constantes do relatório;7. 
Planta com localização da sondagem, cotada e amarrada em relação ao eixo demarcado. A planta deve conter, ainda, a posição da referência de nível (RN) tomada para o nivelamento das bocas das sondagens, bem como a descrição
sumaria do elemento físico tomado como RN;

8. 

Perfil individual de cada sondagem ou na forma de boletins descritivos nos quais devem constar:9. 

Nome da firma executora das sondagens, o nome do interessado, local da obra, indicação do número do trabalho, os vistos do desenhista e do engenheiro ou geólogo responsável pelo trabalho;a. 
Diâmetro do tubo de revestimento e do amostrador empregados na execução das sondagens;b. 
Número da sondagem;c. 
Cota da boca do furo de sondagem, com precisão de 10 mm;d. 
Posição das amostras colhidas, devendo ser indicadas as amostras não recuperadas e os detritos colhidos por sedimentação;e. 
As profundidades, em relação a boca do furo, das transições e do final das sondagens;f. 
Índice de resistência à penetração N ou relações do número de golpes pela penetração do amostrador, expressa em centímetros e, a designação dos estados de compacidade e de consistência;g. 
Identificação dos solos amostrados, conforme a NBR 13441(2) – Rochas e solo;h. 
A posição do nível d'água encontrado e a respectiva data de observação e, indicar se houve pressão ou perda d'água durante a perfuração;i. 
Indicação da não ocorrência de nível de água, quando não encontrado;j. 
Datas de início e término de cada sondagem;k. 

5. DEFINIÇÃO DE EIXO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS

Os serviços em campo de definição de eixo e locação de estrutura deverão ser executados pela CONSULTORA CONTRATADA com a utilização de equipamentos de última geração que permitam a precisão requerida dos levantamentos,
inclusive com amarração da poligonal da nova faixa e dos traçados das linhas em coordenadas UTM (SICAD). Deverão ser utilizados como referência os marcos existentes no Sistema SICAD – Sistema Cartográfico do Distrito Federal
estabelecido pelo Decreto Distrital n.° 4.008 de 26 de dezembro de 1977 e modificado pelo Decreto Distrital n° 32.575 de 10 de dezembro de 2010.

Cada marco implantado deverá ser monumentalizado em concreto de formato tronco-piramidal com dimensões de 8 x 12 x 60 cm (Topo x Base x Altura), com afloramento de 10 cm. Em seu topo deverá ser incrustada uma chapa metálica
de bronze ou latão circular de 2 cm de raio afixada no topo, com as seguintes informações: número do vértice, nome do contratante, nome da contratada, inscrição “Protegido por Lei” e data de determinação.

Para cada marco implantado deverá ser elaborada uma monografia, que deverá apresentar itinerário de acesso, croquis de localização, fotografia (em close e panorâmica), descrição do local, além das coordenadas e altitudes ortométricas.

Nesta etapa deverão ser alocado as bandeiras (vermelha/branca) de indicação de traçado nos vértices e em alguns casos entre vértices de forma que seja possível o avistamento entre uma bandeira e outra.

Os trabalhos devem ser realizados de forma a manter o traçado, a forma e as posições relativas das feições gráficas. Esses parâmetros devem ser considerados em todos os desenhos apresentados.

6. PLANTA DO PROPRIETÁRIO

Nesta etapa o projetista com os dados coletados pela equipe de topografia deverá confeccionar as plantas de proprietário e memoriais descritivos de limites e confrontações necessárias para requisição da DUP (Declaração de Utilidade
Pública) de acordo com a norma estabelecida pela ANEEL. Na planta de proprietário deverá constar os vértices das poligonais da propriedade onde passa faixa de servidão.  

7. MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo deverá conter: finalidade, especificação da linha, descrição da obra, critérios gerais do projeto, informações sobre os serviços a serem executados, características elétricas e mecânicas da linha a ser construída,
exigências técnicas, normas técnicas, e outros anexos necessários ao perfeito entendimento da obra e a sua correta orçamentação.

8. ESTUDOS ELÉTRICOS E DE TELECOMUNICAÇÕES

Deverão ser elaborados, no mínimo estudos específicos, conforme relação definida nas planilhas orçamentárias referentes a cada projeto a ser contratado:

Condutores e parâmetros das linhas;
Desempenho quanto às descargas atmosféricas e sobretensões internas contemplando a performance operacional da linha de transmissão incluindo estudo de isolação quanto à tensão de operação e sobretensões; blindagem dos cabos
para-raios; estimativa do número de desligamentos na base de 100 km/ano;
Aterramento: i) Estudo e definição da configuração do sistema de aterramento a ser utilizado nas linhas; ii) Estudo de transferência de potencial entre o aterramento e possíveis instalações (adutoras, oleodutos, etc.) que podem ser
encontradas ao longo do traçado inserindo no projeto, eventuais medidas mitigadoras; iii) Medição da resistividade elétrica do solo; iv) Estudar e definir um sistema de aterramento provisório durante as etapas de construção; v) Para
realização dos estudos de aterramento e indução eletromagnética será necessário calcular as correntes de curto-circuito ao longo das linhas, nas proximidades das SE´s, e a distribuição dessas correntes no aterramento;
Estudos de proteção, coordenação de isolamento;
Estudos de desempenho e confiabilidade das linhas;
Arranjo físico, estudos mecânicos com os respectivos critérios utilizados para elaboração do projeto executivo.

9. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

As planilhas orçamentária deverão ser elaboradas com o devido tratamento estatístico dos preços pesquisados, que deverão ser entregues a CONTRATANTE de forma a conferir os preços de referência estipulado pela CONSULTORA
CONTRATADA.

Deverá ser apresentado:

Memória de cálculo de quantitativos;
Cronograma físico financeiro;
Composições de custos unitários;
Cálculo do BDI – segundo acórdão 2622/2013 TCU (ou atualizações);
Planilha orçamentárias – Orçamento analítico e Orçamento sintético;
Curva ou classificação de serviços ABC;
Curva ABC de insumos;
Data e bases de dados utilizadas na coleta de preços.

Não poderá ser utilizado o termo de medida “verbas” ou outras unidades genéricas, assim como utilizar descrições de serviço imprecisas ou genéricas, tais como “diversos”, “despesas gerais” e “eventuais”.

Poderão ser utilizados dados contidos em tabelas de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em sistema especifico instituído para o setor ou em
pesquisa de mercado.

Deverá ser considerado no orçamento as especificidades locais ou de projeto na elaboração das respectivas composições de custos unitários, desde que demonstrado a pertinência dos ajustes para a obra ou serviço de engenharia a ser orçado
em relatório técnico elaborado por profissional habilitado.

10. CARACTERÍSTICAS E INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE A LINHA DE DISTRIBUIÇÃO

Como já informado, a linha em circuito duplo composta basicamente por trecho urbano conectará a futura Subestação Polo JK a outras duas Subestações do DF: SE Santa Maria – SM e SE Mangueiral – MG, por meio de seccionamento da
linha de distribuição existente em Santa Maria x Mangueiral.

A Linha de Distribuição será construída no Distrito Federal na Região Administrativa de Santa Maria (RA XIII) a partir do cruzamento da Rodovia BR 040 com a rodovia BR 251, seguindo pela DF 040 e depois pela Rodovia DF 495 até o
Polo Industrial JK

As linhas a serem construídas serão formadas por dois circuitos independentes, sendo eles:

Linha de Distribuição SM x JK: Iniciará na SE JK e conectará com a parte seccionada da Linha de Distribuição SM x MG, formando a Linha de Distribuição SM x JK.
Linha de Interligação MG x JK: Iniciará na SE JK e conectará com a parte seccionada da Linha de Distribuição SM x MG, formando a Linha de Distribuição MG x JK.

Referidas Linhas de Distribuição possuem as seguintes características básicas:

Extensão de aproximadamente 9 km.
Tensão nominal: 138 kV.
Tensão máxima de operação: 145 kV.
Serão utilizados cabos condutores 477 MCM, porém as estruturas serão preparadas para receber cabos 795 MCM.
O sistema para-raios será em circuito duplo horizontal sendo o para-raios de uma das linhas composto por cabo OPGW com no mínimo 24 fibras.
Os isoladores serão poliméricos
As ferragens serão a compressão.
O aterramento em alguns casos poderá ser por poço profundo.
No trecho urbano as linhas serão do tipo compacta com utilização de line post.
Os circuitos das linhas terão disposições verticais.
As famílias de estruturas serão de concreto preparadas para receber cabo 795 MCM.

De forma sumária, o projeto será desenvolvido segundo as etapas a seguir:

POLO JK - SUBESTAÇÃO 138KV - ETAPAS
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ITEM ATIVIDADE DETALHAMENTO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Estudo do Traçado - Definição da Alternativa

Levantamento Topográfico Cadastrais

Definição de Eixo e Locação de Estruturas

Planta de Proprietário

2 ESTUDOS PRELIMINARES

Memorial Descritivo (MD)

Estudo e Definição dos Cabos Condutor e Parâmetros da Linha

Estudo e Definição do Cabo Para-raios

Critérios de Projeto Executivo (PE)

Definição de Séries de Estruturas, Carregamento Mecânico e Silhuetas das Estruturas

Critérios de Aplicação das Estruturas

Condições de Governo, Cabos Condutores e Para-raios

Faixa de Segurança

3 PLOTAÇÃO DAS ESTRUTURAS

Plotação das Estruturas em Planta e Perfil

Lista de Construção

4 ATERRAMENTO

Relatório de Critérios para Definição do Sistema de Aterramento

Projeto do Sistema de Aterramento das Torres

5 ESTUDOS E CÁLCULOS ELÉTRICOS E
MECÂNICOS

Geometria de Cabeça de Torres e Estudo de Desempenho quanto a Descargas Atmosféricas

Estudos de Proteção, Coordenação de Isolamento

Estudos de Interferências Eletromagnéticas (Atendimento a Norma 398)

6 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE
PROJETO

Planilhas Orçamentárias (Com pesquisa de Preços)

Conjuntos de Arranjos e Fixação de Cabo Condutor

Conjuntos de arranjos e Fixação de Cabo Para-raios

Projetos de Travessias

Projeto para Encabeçamento nas Subestações e Derivações

Projeto de Sinalização

Lista de Material

Tabelas de Flechas e Trações

7 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ORÇAMENTOS

Planilhas Orçamentárias (Com pesquisa de preços)

Especificações para Fornecimento de Estruturas

Especificações para Fornecimento de Condutores

Especificações para Fornecimento de cabo Para-raios de Aço

Especificações para Fornecimento do Para-raios OPGW

Especificações para Fornecimento de Isoladores

Especificações para Fornecimento de Ferragens

Especificações para Fornecimento de Aterramento

Especificações para Construção Civil e Montagem Eletromecânica

8 SERVIÇOS AUXILIARES Medição de Resistividade do Solo

9 PROJETO EXECUTIVO Produto final definitivamente aprovado pelo CONTRATANTE

Cronograma de Execução e Prazos de Entrega de Produtos

O cronograma de execução dos serviços foi sugerido pelos termos de referência do processo de contratação, proposto pela proposta técnica do Consultor e, finalmente, o acordado na fase de negociação do Contrato. A seguir a apresenta-se
o cronograma de execução das atividades e de entrega de produtos que deverá ser atendido pelo Consultor.
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Cronograma de Atividades

Atividades

Meses

1 2 3 4 5 6

P1 Serviços preliminares

P2 Estudos preliminares

P3 Plotação das estruturas

P4 Aterramento

P5 Estudos e cálculos elétricos e
mecânicos

P6 Documentos complementares
ao projeto

P7 Especificações técnicas e
orçamento

P8 Serviços auxiliares

P9 Projeto Executivo

Equipe Chave Alocada para Desenvolvimento dos Serviços

O Consultor deverá alocar os seguintes profissionais chaves para execução dos serviços.

Nome Atividade Atribuida Especialidade

Rogério Antônio Carneiro
Favoretto Coordenador Geral do Projeto Engenheiro Eletricista

Daniel Nogueira Dias

Serviços Preliminares

Estudos Preliminares

Plotação das Estruturas

Aterramento

Estudos e Calculos Elétricos e Mecânicos

Documentos Complementares de Projeto

Espeficicações Técnicas e Orçamentos

Projeto Executivo

Engenheiro Eletricista –
Projetista de Linhas

Murilo Curado da Veiga
Jardim

Serviços Preliminares

Serviços Auxiliares
Engenheiro Civil

Anexo B – Relatórios e Produtos

1. Relatórios Mensais

Além do produtos relacionados no Anexo A o Consultor deverá apresentar relatórios mensais de andamento dos serviços executados, contendo os respectivos resultados técnicos obtidos pelo desenvolvimento do projeto, dificuldades
encontradas  e, de acordo com o Cronograma de Execução constante do Anexo A, relatar o avanço físico do andamento dos trabalhos e possíveis atrasos acumulados e soluções para revete-los.

2. Produtos e Prazos de Entrega

Cronograma de Entrega de Produtos

Produtos Prazo de entrega

P1 Serviços preliminares P1. A ser entregue até 150 dias da
emissão da Ordem de Serviço

P2 Estudos preliminares P2. A ser entregue até 60 dias da emissão
da Ordem de Serviço

P3 Plotação das estruturas P3. A ser entregue até 120 dias da
emissão da Ordem de Serviço

P4 Aterramento P4. A ser entregue até 150 dias da
emissão da Ordem de Serviço

P5 Estudos e cálculos elétricos e mecânicos P5. A ser entregue até 60 dias da emissão
da Ordem de Serviço

P6 Documentos complementares ao projeto P6. A ser entregue até 180 dias da
emissão da Ordem de Serviço
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Cronograma de Entrega de Produtos

Produtos Prazo de entrega

P7 Especificações técnicas e orçamento P7. A ser entregue até 180 dias da
emissão da Ordem de Serviço

P8 Serviços auxiliares P8. A ser entregue até 180 dias da
emissão da Ordem de Serviço

P9 Projeto executivo - Produto final definitivamente
aprovado pelo CONTRATANTE

P9. A ser entregue até 180 dias da
emissão da Ordem de Serviço

Os produtos que deverão ser entregues estão definidos no Anexo A do Contrato.

O Produto Final - Projeto Executivo deverá ser apresentado em 3 (três) volumes de acordo com a denominação e conteúdos a seguir:

VOLUME I – Especificações Gerais contendo informações de todos os serviços a serem executados, características elétricas e mecânicas da linha a ser construída, exigências e normas técnicas, orçamento e outros anexos necessários a
perfeita compreensão e orçamentação do projeto.

VOLUME II – Especificações técnicas para projeto, construção civil, montagem eletromecânica, fornecimento de estruturas, cabos, isoladores, materiais, acessórios e outros componentes de uma linha de distribuição em 138KV.

VOLUME III – Desenhos, memorial descritivo, memorial de cálculo, relatórios, lista de material e acessórios, detalhes de projeto esclarecendo a correta execução da obra.

3. Forma de Apresentação

Todos os relatórios e documentos, desenhos técnicos e correspondências técnicas deverão ser elaborados em Português, padrão MEC e encaminhados a área CONTRATANTE;

Os textos deverão ser ilustrados com tabelas, gráficos, fotos e demais recursos gráficos que facilitem o perfeito entendimento e a boa apresentação do trabalho.

Todos os desenhos técnicos e especificações deverão seguir o padrão e normas a ser apresentadas  pela CEB Distribuição, além de demais recomendações a serem apresentadas  por ocasião da primeira reunião de trabalho a ser realizada
entre a CONTRATANTE e o CONSULTOR.

O Projeto Executivo definitivamente aprovado deverá ser entregue mediante 3 (três) cópias encardenadas com capa rígida em papel formato A4 210 x 297 mm e também em meio eletrônico gravado em CD.

4. Discussão Emissão do Relatório Final do Projeto Executivo

Será realizada uma reunião específica para a discussão da Minuta do Relatório Final do Projeto Executivo.

Após a aprovação da minuta, o Consultor, em prazo a ser acertado com o Contratante, fará a entrega do Relatório Final correspondente, em impressão definitiva e contendo todas as informações e complementações solicitadas pelo
Contratante quando da análise da respectiva minuta.

Anexo C – Detalhamento do Valor do Contrato e dos Pagamentos

Os pagamentos a serem efetuados no âmbito do presente contrato são relativos à Remuneração de Pessoal e às Despesas Reembolsáveis.

Os pagamentos relativos à Remuneração de Pessoal serão efetuados contra a entrega e aprovação dos produtos definidos no Anexo B, no âmbito do contrato e conforme as seguintes parcelas, já incidindo os impostos definidos no Clausula
3 – Pagamentos do contrato.

Remuneração de Pessoal - Parcelas de Pagamento

Produtos Parcelas Valor de Pagamento (R$)

P1 Serviços preliminares 25% 54.468,03

P2 Estudos preliminares 15% 32.680,82

P3 Plotação das estruturas 3% 6.536,16

P4 Aterramento 4% 8.714,89

P5 Estudos e cálculos elétricos e mecânicos 7% 15.251,05

P6 Documentos complementares ao projeto 10% 21.787,21

P7 Especificações técnicas e orçamento 10% 21.787,21

P8 Serviços auxiliares 11% 23.965,93

P9
Projeto executivo - Produto final
definitivamente aprovado pelo
CONTRATANTE

15% 32.680,82

Valor total 217.872,13

Os pagamentos relativos às Despesas Reembolsáveis serão efetuados contra a entrega de comprovações das despesas efetivamente efetudas ao longo do desenvolvimento dos serviços, devidamente aprovadas pelo gestor do contrato. As
Despesas Reembolsáveis estão limitadas aos quantitativos e preços definidos pela Proposta de Preços. Abaixo discrimina-se as despesas reembolsáveis permitidas neste contrato.

Despesas de Reembolsáveis (R$)

N° Descrição Unidade Quantidade Preço
Unitário Preço Total

1 Comunicação ( fax, e-mail,
correio, telefone) mês 0

2 Impressão de relatórios e
produtos mês 0
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3 Aluguel e manutenção de
veículos Km 0

4 Diárias Dia 0

5 Passagens aéreas Viagem 0

6 Serviços de Campo Global 1 72.936,00 72.936,00

7 Estudo de campo magnético Relatório 1 12.000,00 12.000,00

Valor Total das Despesas Reembolsáveis 84.936,00

Despesas de Reembolsáveis - Serviços de Campo (R$)

N° Descrição Unidade Quantidade Preço
Unitário Preço Total

6.1 Serviços Topográficos

6.1.1 Levantamento Topográficos
Cadastrais Km 9 2100 18.900,00

Preço Total dos Serviços Topográficos 18.900,00

6.2 Serviços Geotécnicos

6.2.1 Serviços a percussão SPT ø 2 ½” m 472,5 70 33.075,00

6.2.2. Mobilização e instalação de
equipamento de sondagem und 60 150,41 9.024,60

6.2.3 Medição de resistividade do solo und 60 198,94 11.936,40

Preço Total dos Serviços Geotécnicos 54.036,00

Valor Total dos Serviços de Campo 72.936,00

Documento assinado eletronicamente por DANIEL NOGUEIRA DIAS, Usuário Externo, em
06/06/2018, às 16:40, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta‐feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO VALDIR OLIVEIRA FILHO ‐ Matr.
0271201‐6, Secretário(a) de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e
Tecnologia, em 07/06/2018, às 16:32, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta‐feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site: h p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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