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SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 97001/2021
Regida pelas políticas de aquisições do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
(GN-2350-15)
Ente: Prefeitura Municipal de João Pessoa
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR
Método de Seleção: Seleção de Consultor Individual conforme Diretrizes e Políticas para Seleção e
Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.
Objeto: Contratação de Consultoria Individual para capacitação de equipe técnica, melhorias dos processos
organizacionais, diagnóstico situacional, mapeamento dos riscos, elaboração de termo de referência para a
criação do Plano Municipal de Gestão para a Redução de Vulnerabilidades a Desastres – PMGRVD, com
Plano de Contingências e Plano de Alertas e Alarmes, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável .
Recebimento de Documentação do(a) candidato(a) interessado(a):
Data limite para recebimento da documentação: 25/06/2021, Horário: até as 23:59h (Brasília), devendo ser
enviada exclusivamente por email, para celuep@joaopessoa.pb.gov.br
O Edital e seus anexos serão disponibilizados no Portal da Transparência de João Pessoa, para que seja
realizado o download os referidos arquivos pelos interessados.
Esclarecimentos / Impugnações ao edital
Deverão ser apresentados exclusivamente através de email, devendo ser enviados para
celuep@joaopessoa.pb.gov.br em até 48h (quarenta e oito horas) antes da data limite de envio dos documentos
pelos candidatos.
Constituem parte integrante deste Edital:
Anexo A – Termo de Referência (TDR)
Anexo B – Perfil Funcional do Consultor Individual
Anexo C – Documentação Exigida e Forma de Apresentação
Anexo D – Declarações
Anexo E – Minuta de Contrato
Anexo F – Orçamento Estimativo e Cronograma Físico-financeiro
Anexo G – Recibo de Pagamento de Autônomo e Termo de Aceite
Anexo H – Relatório de Escolha de Consultor Individual
Anexo I – Ficha Síntese de Acompanhamento de Consultor Individual
João Pessoa, 04 de julho de 2021.
Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Coordenador Geral da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável
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SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 97001/2021

OBJETO:

“ Contratação de Consultoria Individual para capacitação de equipe técnica, melhorias dos processos
organizacionais, diagnóstico situacional, mapeamento dos riscos, elaboração de termo de referência para
a criação do Plano Municipal de Gestão para a Redução de Vulnerabilidades a Desastres – PMGRVD,
com Plano de Contingências e Plano de Alertas e Alarmes, no âmbito do Programa João Pessoa
Sustentável”.

Município de João Pessoa
Unidade Executora do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável
Estação das Artes, Avenida João Cirilo da Silva , S\N, Altiplano, João Pessoa, Paraíba – Brasil / CEP 58.046-010
www.joaopessoa.pb.gov.br / E-mail: celuep@joaopessoa.pb.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO
SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 97002/2020

O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, com sede à Rua Diógenes Chianca, nº 1777, Prédio Anexo - 4º
Andar, Água Fria, Capital do Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ (MF), sob o nº 08.778.326/0001-56, em
cumprimento aos objetivos elencados no Projeto de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do
Município de João Pessoa torna público aos interessados que realizará processo de seleção de consultor
individual para a consecução do objeto citado no subitem 1.1 deste Edital.

1.

OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente certame a “Contratação de Consultoria Individual para capacitação de
equipe técnica, melhorias dos processos organizacionais, diagnóstico situacional, mapeamento dos
riscos, elaboração de termo de referência para a criação do Plano Municipal de Gestão para a Redução
de Vulnerabilidades a Desastres – PMGRVD, com Plano de Contingências e Plano de Alertas e Alarmes,
no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável” e para desenvolver as atividades de assessoramento, apoio
e transferência de conhecimento à UEP - Unidade Executora do Projeto de Desenvolvimento Urbano Integrado
e Sustentável do Município de João Pessoa – Programa João Pessoa Sustentável.

1.2.

Escopo das atividades contratadas:

a)

As atividades que serão contratadas encontram-se descritas n Anexo A do presente edital - Termo de

Referência (TDR), em seus Itens II e III.

1.3.

Dos produtos a serem elaborados pelo Consultor

1.3.1. A consultoria tem por objetivos: (i) Diagnóstico Situacional, Mapeamento dos Riscos e Relatório
Técnico Preliminar do Termo de Referência; (ii) Entrega do Termo de Referência do Plano Municipal
de Gestão para a redução de vulnerabilidades a desastres PMGRVD (com Plano de Contingências e
Plano de Alertas e Alarmes) e de seus instrumentos legais complementares; (iii) Capacitação,
Transparência de Conhecimento, Melhorias nos processos organizacionais e Elaboração de relatório
Técnico da Capacitação; (v) Termo de Referência do PMGRVDC Consolidado e Termo de
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Referência (TDR). Os objetivos e produtos contratados encontram-se detalhadamente descritos no
Item III do Anexo A (Termo de referência – TDR) do presente Edital.
1.3.2. Os produtos descritos deverão obedecer as exigências deste edital e do TDR (Anexo A), sob pena do
não recebimento do produto e suspensão do respectivo pagamento.

1.4.

Da forma de apresentação dos produtos

1.4.1. Os produtos textuais deverão ser confeccionados e apresentados de acordo com as normas da ABNT.
Deverão ser apresentados em 03 (três) cópias, em formato impresso, vias encadernadas separadamente, e em
meio digital (este último por e-mail e em CD), em idioma Português-BR.

1.5.

Do Cronograma físico de execução sugerido

1.5.1. Os trabalhos deverão ser desenvolvidos no prazo estabelecido no Termo de Referência - TDR, contados
a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo Gestor do Contrato, conforme cronograma presente no
Item VI do Anexo A – Termo de Referência (TDR) do presente Edital.

1.6.

Do Valor Contratado

1.6.1. O valor contratado será o descrito no Anexo F – Estimativa de Custos, do Presente Edital.

1.6.2. A consultoria será realizada mediante um contrato por Preço Global. O valor proposto para execução
dos trabalhos incluirá os produtos previstos e impostos, sendo de responsabilidade do contratado execução das
atividades e a entrega dos produtos nos prazos indicados, dentro dos padrões de qualidade esperados, o custeio
de despesas de transporte, alimentação e hospedagem no município de João Pessoa e Região Metropolitana e
o recolhimento e pagamento de impostos e demais tributos e obrigações relacionadas com o exercício de suas
atividades.
1.6.3. Os pagamentos serão efetuadas conforme Termo de Referência, baseadas na somatória das horas e
respectivo valor, conforme as ordens de serviços emitidas no período, mediante a comprovação de realização
das atividades dos relatórios técnicos apresentados.
1.6.4. Os serviços serão pagos após a aprovação dos produtos pela UEP;
1.6.5. Os trabalhos serão desenvolvidos conforme demanda através de emissão de Ordem de Serviços;
1.6.6. Não será permitida a subcontratação de serviços.
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2.

DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS)

2.1.

Os(as) candidatos(as) interessados deverão enviar a documentação exigida neste edital para o email

celuep@joaopessoa.pb.gov.br até às 23:59h (horário de Brasília) do dia 25 de junho de 2021.
2.2.

Os(as) candidatos(as) deverão enviar documento probatório de todas as informações alegadas, através

do envio do documento hábil escaneado (diplomas, certificados, declarações, CNTPS, etc), conjuntamente
com currículo com as suas informações pessoais e profissionais, conforme estabelecido no anexo C, bem como
a Declaração solicitada no Anexo D.
2.2.1. A qualificação civil será comprovada através de documento de identificação oficial escaneado (RG,
CNH, passaporte, etc), nos termos da legislação civil aplicável.
2.2.2. A qualificação acadêmica será comprovada através de diploma escaneado emitido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC.
2.2.3. A qualificação profissional e experiência serão comprovadas através de contratos (escaneados),
anotações na CTPS (cópia escaneada) ou outro documento hábil a comprovar a experiência exigida no edital.
2.3.

Os documentos originais deverão ser apresentados no ato da contratação, para fins de ratificação das

informações alegadas.
2.4.

A documentação escaneada enviada pelo(a) candidato deverá ser enviada no formato PDF e estar

legível. Documentos Ilegíveis ou corrompidos não serão considerados para fins de pontuação.
2.5.

A responsabilidade pelo envio dos documentos e integridade dos arquivos é dos candidatos, que

deverão se certificar do formato e legibilidade dos mesmos.

3.

DO FUNDAMENTO LEGAL DO CERTAME:

3.1.

A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Seção V das Políticas para

Seleção de Consultores Financiados pelo BID, - GN 2350-15, pelos dispositivos previstos no Contrato de
Empréstimo nº 4444/OC-BR, e pelos dispositivos aplicáveis da Constituição da República Federativa do Brasil
e do art. 42, §5, da Lei Federal nº 8.666/1993:

§ 5o Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com
recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de
cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte,
poderão ser admitidas, na respectiva licitação, as condições decorrentes de acordos,
protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional,
bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério
de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar,
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além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção
do financiamento ou da doação, e que também não conflitem com o princípio do
julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato,
despacho esse ratificado pela autoridade imediatamente superior.

4.

DA PARTICIPAÇÃO, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SELEÇÃO DO CONSULTOR

4.1. A participação do Consultor Individual neste processo seletivo implicará o conhecimento e a tácita
aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento;
4.2.

A análise curricular será efetuada por uma Comissão de Análise Curricular estabelecida pela

Coordenação Geral do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João
Pessoa;
4.3.

A seleção basear-se-á na comparação das qualificações de, pelo menos, 03 (três) consultores individuais

que tenham sido diretamente identificados pelo órgão executor – UEP. A análise curricular observará a
seguinte pontuação técnica, conforme Item V do Anexo A – Termo de Referência (TDR), do presente Edital.
4.4.

A classificação final do consultor no processo de seleção será decorrente do somatório dos pontos por

ele obtido na análise curricular. Ocorrendo empate quanto ao somatório de número de pontos obtidos, o
desempate beneficiará o consultor com maior número de pontos obtidos em Experiência profissional.
Persistindo o empate, o desempate beneficiará o consultor com maior número de pontos em Formação
Superior. Persistindo o empate, novamente, o desempate beneficiará o candidato mais velho;
4.5.

A classificação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a

concretização desse ato condiciona à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e
conveniência da Administração, da rigorosa ordem de classificação e da vigência do respectivo Programa.
4.6.

O resultado final da escolha do consultor será publicado em imprensa oficial e no Portal da

Transparência de João Pessoa.
4.7.
a)

Estão impedidos de participar deste certame:
Candidato que seja sócio de empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração

Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
b)

Candidato que seja sócio de Empresa suspensa de licitar e contratar com toda a Administração

Pública em qualquer de suas esferas;
c)

Candidato que seja participante da Comissão de Licitação, servidor, empregado ou ocupante de

cargo em comissão do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
d)

Candidatos que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por

afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de servidores do Município de João Pessoa ou do órgão
licitante.
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e)

Candidatos que sejam sócios de empresas cujos proprietários, controladores ou diretores sejam

Deputados ou Senadores (conforme Art. 54, II da Constituição).
4.7.1. Para fins do disposto nas alíneas “c” e “d” do subitem 4.7, considera-se participação indireta a existência
de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do TDR,
pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços.
4.8.

A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos,

cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais
e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.

5.
5.1.

DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos poderão ser solicitados via e-mail,

enviado para celuep@joaopessoa.pb.gov.br. A Comissão responderá diretamente as solicitações de
esclarecimentos recebidas tempestivamente e publicará as respostas no Portal da Transparência de João Pessoa.
EMAIL celuep@joaopessoa.pb.gov.br

5.2.

As impugnações ao Edital e seus Anexos deverão ser apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas

antes da data estabelecida para o limite de recebimento da documentação dos candidatos.
5.2.1.

A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do certame.

5.3.

A licitante, se discordar do resultado do julgamento final da seleção, terá o prazo de 02 (dois) dias

úteis, contados a partir da data da publicação do resultado de julgamento de habilitação, para interpor recurso;
5.4.

O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

5.5.

A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus Anexos

não serão conhecidos;
6.

DO

LOCAL

E

EXECUÇÃO

DOS

SERVIÇOS,

HONORÁRIOS

E

DESPESAS

RESPONSÁVEIS
6.1.

O serviço deverá ser realizado no Município de João Pessoa.

6.1.1.

A consultoria será realizada mediante o pagamento de um contrato por Preço Global, com

desembolsos parciais referentes aos produtos concluídos incluindo os impostos cabíveis e as despesas
decorrentes.
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6.1.2.

Será de responsabilidade do Contratado:

6.1.2.1. A execução das atividades e a entrega dos produtos nos prazos indicados, dentro dos padrões de
qualidade esperados;
6.1.2.2. O custeio de despesas de transporte, alimentação e hospedagem no município de João Pessoa e Região
Metropolitana.
7.
7.1.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Para a efetivação do contrato, o consultor selecionado fica obrigado a apresentar (i) certidão negativa

de débitos trabalhistas, (ii) certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de tributos e outros débitos
municipais do município de domicílio do Consultor selecionado, (iii) certidão negativa ou positiva com efeitos
de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, (iv) certidão negativa ou positiva
com efeitos de negativa de débitos tributários e de dívida ativa estadual e (v) os originais dos documentos
solicitados no item 2 deste edital. Para a efetivação do contrato, o consultor selecionado ainda fica obrigado a
realizar o devido cadastro no Cadastro de Fornecedores do Município de João Pessoa.
7.1.1.

O não atendimento das obrigações acima implicará na não efetivação do contrato com o consultor.

No caso de não efetivação do contrato com o consultor selecionado poderá ser contrato o próximo consultor
mais bem classificado no processo de seleção, desde que o número de consultores restantes seja maior ou igual
a três. O próximo consultor mais bem classificado deve se sujeitar a todas as regras deste edital. Caso o número
de consultores restantes seja menor que três, será iniciado novo processo de seleção.
7.1.2.

Conforme preleciona os §§ 5.1 à 5.4 da GN 2350-15, será realizada uma mesa de negociações com o

consultor selecionado, no intuito de alcançar condições mais vantajosas para a Contratante, sendo a realização
desta determinada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.
7.2.

Na hipótese do Consultor selecionado se recusar a assinar o Contrato ou descumprir o prazo previsto

na legislação pertinente, a Comissão de Licitação convocará o segundo consultor classificado – e assim
sucessivamente preservando a quantidade mínima de 3 consultores classificados, na ordem de classificação,
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação aplicável, no que couber – para a celebração do
contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.
João Pessoa, 04 de junho de 2021.
Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Coordenador Geral da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável
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ANEXO A

TERMO DE REFERÊNCIA
ACOSTADO NOS AUTOS DO PROCESSO

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR
BR-L1421
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I.

,,/'

APRESENTACAO E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO
DA CONSULTORIA INDIVIDUAL

A Prefeitura Municipal de Joao Pessoa (PMJP) solicitou e recebeu
financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID (doravante
denominado "BID") para custear

0

Programa Joao Pessoa Sustentavel. A PMJP

pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos elegfveis nos termos do respectivo
Contrato de Emprestimo n° 4444/0C-BR (doravante denominado "Contrato de
Emprestimo"). Os pagamentos do financiamento somente serao efetuados pelo BID a
pedido da PMJP, sujeitos a previa aprovayao pelo BID, de acordo com os termos e
condiyoes do contrato de financiamento celebrado e estarao sujeitos em todos os
aspectos aos seus termos e condiyoes. Nenhuma outra parte, alem do Municfpio de
Joao Pessoa/PB, tera quaisquer direitos decorrentes do Contrato de Emprestimo, nem
podera reivindicar seus recursos.
Em cumprimento as exig€mcias do contrato de emprestimo, por meio da
Portaria nO 987/2018 (Publicada no Semanario Oficial do Municfpio de Joao Pessoa de
22 de novembro de 2018, Ediyao Especial), foi adotado

0

Regulamento Operacional do

Programa (ROP), que passou a ser de aplicay80 obrigat6ria, orientando a execuyao do
Programa Joao Pessoa Sustentavel.
A adoyao de tais referenciais normativos nao afasta a aplicayao das normas
fundamentais da Constituiyao da Republica Federativa do Brasil de 1988 (CRF/88), as
quais sao de aplicayao imperiosa tambem no ambito do Programa Joao Pessoa
Sustentavel. Sendo assim, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade,
Eficiencia, Tratamento Ison6mico dos Interessados, Competitividade, Busca pela
Contratayao mais Vantajosa, Julgamento Objetivo, sao exemplos de normas que
orientam os procedimentos de aquisiyao e contratayao no ambito do Programa, sem
prejufzo de outros princfpios e regras aplicaveis.
Ademais, harmonicamente, a aplicayao das polfticas do BID da-se com a
anuencia da Lei Geral de Licitayoes e Contratos, desde que realizado nos termos do
art. 42, §5°, da Lei n° 8.666/93. Logo, alem dos princfpios Constitucionais e dos
princfpios especiais que regem as respectivas contratayoes publicas,
ison6mico dos participantes e

0

0

tratamento

julgamento objetivo das propostas sao referenciais ~

14-

aplicayao obrigat6rios.
3

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA

A respeito dos pressupostos de elegibilidade das respectivas desp
dominios do Programa J080 Pessoa Sustentavel, a Clausula n° 3.02 das Condiyoes
Especiais do Contrato de Emprestimo determina que as despesas a serem custeadas
com recursos da referida operay80 de credito devem ser (i) necessarias ao Programa e
estar enquadrada em seus objetivos; (ii) realizadas de acordo com 0 contrato e com as
Politicas do BID; (iii)registradas e respaldadas nos sistemas da PMJP; (iv) efetuadas
dentro do periodo de elegibilidade (de 13/12/2017 ate 0 vencimento do prazo original
de desembolso e suas eventuais prorrogayoes).
No tocante ao primeiro requisito de Elegibilidade (i), destaca-se que, por via
do Oficio nO 77/2019-UEP/GAPRE, a Unidade Executora do Programa (UEP/GAPRE)
solicitou

a Coordenadoria

Municipal de Protey80 e Defesa Civil da Prefeitura Municipal

de J080 Pessoa (COMPDEC/PMJP) a elaboray80 de Termo de Referencia (TdR) para
contratay80 de consultoria individual para capacitay80 de equipe tecnica, melhorias dos
processos organizacionais, diagnostico situacional/mapeamento dos riscos, elaboray80
de termo de referencia para a criay80 do Plano Municipal de Gest80 para a Reduy80
de Vulnerabilidades a Desastres - PMGRVD (com Plano de Contingencias e Plano de
Alertas e Alarmes) e de seus instrumentos legais complementares, que S80 os
seguintes: Plano Municipal de Contingencias de Desastres e Plano Municipal de
Alertas e Alarmes de Desastres.
Tambem e objeto desta contratay80 a elaboray80 pelo(a) consultor(a)
individual de TdR para a aquisiy80 dos equipamentos necessarios ao funcionamento
da

estrutura

organizacional

da

COMPDEC/PMJP,

baseado

nas

necessidades

identificadas no diagnostico.
Nessa esteira, indispensavel ressaltar que essas ayoes est80 contempladas
no Subcomponente 1 do Componente 1 do Programa J080 Pessoa Sustentavel (Anexo
Unico do Contrato de Emprestimo), constando regularmente do Plano Executivo
Plurianual do programa (PEP) e do Plano Operacional Anual (POA), item 1.1.3.1; assim
como do Plano Aquisiyoes do programa (PA), linha 5.8.
A contratay80 da consultoria individual em especie se justifica pela
importancia

que

envolve

os

estudos

e

serviyos

tecnicos

necessarios

ao

desenvolvimento da elaboray80 plano municipal de gest80 para a redu y80 de

,If
no Inedltlsmo da expenencla do Municipio de Joao Pessoa com as caracteristicas do / LJ-

vUI~era~i.lidades a des~~tre~ e seus i~s~r~mentos ~egaiS complementares, assim como,
\

4
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Programa Joao Pessoa Sustentavel, sobretudo por atrair condicionantes, exigencias,
normas e procedimentos especiais, ah~m dos altos nfveis de qualidade exigidos pelos
normativos que regem

0

Programa.

Esses aspectos revelam a necessidade de buscar capacitayao da Equipe
Tecnica da COMPOEC/PMJP e melhorias dos processos organizacionais, uma vez que
estara envolvida na execuyao das ayoes e acompanhara todas as etapas do trabalho
de

elaborayao

do

PMGRVO

e

de

seus

importantes

instrumentos

legais

complementares, auxiliando a UEP/GAPRE no curso das respectivas atividades de
coordenayao, supervisao e gerenciamento.
A contratayao de serviyos da consultoria em questao permitira, sem
duvidas, uma substancial melhoria na qualidade dos serviyos a serem executados,
agilizara

desenvolvimento das atividades referenciadas e reduzira riscos nas

0

contratayoes posteriores, bem como assegurara a obtenyao dos nfveis de qualidade
necessarios

a elaborayao do PMGRVO e de seus complementos legais.

Corrobora a necessidade ora sustentada

0

fato de a PMJP, atraves da

UEP/GAPRE, vir planejando e contratando serviyos de consultoria de especialistas em
varios campos do conhecimento de importancia assemelhada, relacionadas com a
execuyao das ayoes do Programa Joao Pessoa Sustentavel, a exemplo das
consultorias em Assuntos Sociais, para realizayao de Estudos de Viabilidade
Economica, para Implantayao do Centro de Cooperayao da Cidade, para Revisao do
Plano Oiretor e Legislayao Urbanfstica Complementar, entre outras.

o serviyo de consultoria descrito neste TdR e unicamente passfvel
executado por um(a) Consultor(a) Individual,

ah~m

de ser

de se enquadrar nas Polfticas para

Seleyao e Contratayao de Consultores Financiados pelo BID, a GN-2350-9, item 5.1 e
seguintes. Isso, porque, as qualificayoes academicas e as experiencias profissionais
do(a) consultor(a) sao os requisitos principais da contratayao; nao ha a necessidade de
equipes de trabalho nem apoio profissional externo adicional,
contratayao de uma empresa de consultoria,

0

0

que dispensa a

que seria mais dispendioso e nao traria

beneffcios adicionais.
Por esses motivos,

0

serviyo de consultoria a ser contratado enquadra-se

na especie Consultoria Individual, de acordo com a GN 2350-9, item 5.1 e seguintes.
Nesse sentido, ja entrando nos requisitos de elegibilidade (ii) e (iii) descritos
acima, tanto

0

Contrato de Emprestimo (Clausulas 3.02, 4.04, "b", 4.06, das
.1\

5
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Disposi~6es

Especiais; e Artigos 6.03, 6.04, das Normas Gerais) quanta

0

ROP

(Capftulo X) estabelecem, como condi~ao de aceitabilidade das despesas, que as
aquisi~6es

e contrata~6es no ambito do Programa, financiadas com recursos do

contrato de emprestimo, deverao ser realizadas em conformidade com as normas
previstas nas Polfticas de Aquisi~ao e Contrata~ao do BID, para a especie,
especialmente a GN n° 2350-9 (que rege a Sele~ao e Contrata~ao de Consultores),
que sera de

aplica~ao

obrigat6ria neste processo de

Como ja exposto, a
legalidade. Alem disso,

0

aplica~ao

contrata~ao.

da GN n° 2350-9 atende ao princfpio da

Municfpio de Joao Pessoa conta com bem estruturado

sistema de controle interno, atuante controle externo realizado pelo Tribunal de Contas
do Estado e ainda com

0

constante monitoramento do BID. Ademais,

licitat6rio deve ser apoiado e conduzido pela Comissao Especial de

processo

0

Licita~ao

da

UEP/GAPRE (constitufda por meio do Decreto n° 9.330/2019), a qual detem a
competencia exclusiva para as

aquisi~6es

e

contrata~6es

no ambito do Programa Joao

Pessoa Sustentavel.
Portanto, a

contrata~ao

ora referenciada devera atender a todas as normas

gerais e especiais, e ainda as exigencias dos controles interno, externo, concomitante e
posterior da

execu~ao

de tais despesas.

Quanto ao ultimo requisito de elegibilidade da despesa no Programa (iv),
contrato de emprestimo esta em plena vigencia e validade, estando em curso

0

0

perfodo

de desembolso.
Por todo

0

exposto, a Contrata~ao de Servi~os de Consultoria objeto deste

TdR esta ancorada em motivos faticos e jurfdicos, sendo indispensavel a execu~ao do
Programa e a obten~ao do financiamento respectivo.

II.

DOS OBJETIVOS DA CONTRATACAo E DA EQUIPE TECNICA

o

presente TdR apresenta parametros e orienta a contrata~ao de 1

(um)/(uma) consultor(a) individual, Pessoa Ffsica, para desenvolvimento de servi~os
Tecnicos profissionais especializados de Consultoria, relacionados a capacita~ao,
realiza~ao

de diagn6sticos e elabora~ao do TdR.
A cidade de Joao Pessoa, segundo

0

IBGE, 2010, possui uma popula~ao

estimada de 800.323 habitantes (proje~ao do IBGE para 2018), desse numero, 13.890~
,

6
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pessoas habitam em areas expostas

a algum tipo de risco de desastres, em 27 areas

de risco de desastres, caracterizadas de forma emplrica, ou minimamente tacnica, por
pouquissimos estudos desenvolvidos nessas areas.
Logo, espera-se da contratagao, alam da construgao dos TdRs para a
elaboragao do PMGRVD e dos equipamentos para os 6rgaos municipais incumbidos da
defesa civil, a realizagao de diagn6sticos e mapeamento das necessidades locais, para
que

0

futuro plano considere e atenda ao maior numero de informagoes e

necessidades

no

tocante

a

aspectos

sociais,

ambientais

e

estruturais

que

caracterizarao as areas de risco da cidade, e determinarao as intervengoes
necessarias

a redugao da vulnerabilidade a desastres nessas areas.

11.1. Contextualiza~ao
A elaboragao dos instrumentos legais de Protegao e Defesa Civil
integrantes das agoes do Programa Joao Pessoa Sustentavel a necessariamente um
processo participativo, exigindo, da consultoria a ser contratada e da Administragao
Publica, um adequado planejamento e acompanhamento dentro dos parametros
estabelecidos, a nlvel nacional, pela Politica Nacional de Protegao e Defesa Civil (Lei
Federal n° 12.608/2012) e pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal n° 10.257/2001).
Por essa razao,

0

envolvimento dos atores e representantes sociais a de

suma importancia para a legitimidade de sua realizagao; devendo, portanto, a
sociedade ser envolvida desde a etapa dos estudos e diagn6sticos ata a avaliagao das
legislagoes a serem submetidas ao Poder Legislativo para aprovagao (em todas as
fases, portanto).

o Munidpio de Joao Pessoa nao possui um plano municipal de gestao para
a redugao de vulnerabilidades a desastres, que a exigido pela Lei Federal nO
12.608/2012. Portanto, considerando a exig€mcia da Lei Federal, e a necessidade,
diante de tantos desastres que vem ocorrendo nos ultimos anos na cidade, e no Brasil,
deve ser elaborado

0

PMGRVD. Eis al a primeira justificativa para a contratagao da

presente proposta.
Alam disso, considerando a promulgagao de diversas leis de protegao e
defesa civil vigentes no Munidpio de Joao Pessoa (em virtude dos desastres e das
evolugoes pelas quais passam os 6rgaos de protegao e defesa civil no Brasil). as quais
complementam e operacionalizam outros dois pianos municipais de protegao e. defesa ~
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civil como e 0 caso do Plano Municipal de Contingencias de Desastres, e Plano
Municipal de Alertas e Alarmes de Desastres de J080 Pessoa, tambem eles
necessitam de revis80/elaboray80, haja vista a urgente necessidade da exigemcia
desses instrumentos legais.
Tais fatores, somados

a desconeX80

das molduras jurfdicas estabelecidas

pelas leis municipais com a realidade contemporanea da Cidade de J080 Pessoa/PB,
provocam uma flagrante e substancial falta de seguranya juridica na sociedade
pessoense, refletida no dia-a-dia da populay80 e no cotidiano do exercfcio das
essenciais atividades de expans80 da cidade, controle e fiscalizay80 de areas
impr6prias para esta expans80, as quais incumbem

a PMJP

executar, conforme texto

da Lei Federal 12.608/2012.
Em suma, e inegavel que grandes mudanyas na dinamica urbana da cidade
exigem novas estrategias para a redu y80 de riscos de desastres, para assegurar um
pleno desenvolvimento, as quais passam necessariamente pela elaboray80 do
PMGRVD, e das legislayoes urbanfsticas complementares (que operacionalizam 0
PMGRVD e devem ser elaboradas em conformidade material com ele).
Portanto, n80 ha como negar que uma J080 Pessoa Desenvolvida, Segura
(em relay80 aos desastres), e Sustentavel, tem como base as revisoes legislativas ora
narradas; afinal, 0 art. 22° da Lei Federal nO 12608/2012, assegura que 0 PMGRVD, e
obrigat6rio para os municfpios cadastrados no Cadastro Nacional de Municfpios com
areas suscetiveis

a

ocorrencia de deslizamentos de grande impacto, inundayoes

bruscas ou processos geol6gicos ou hidrol6gicos correlatos, e e 0 instrumento basico
da polltica de desenvolvimento e expans80 urbana, tendo por objetivo ordenar 0 pleno
desenvolvimento das funyoes sociais da cidade e garantir 0 bem-estar de seus
habitantes. Por conseguinte, sendo as citadas legislayoes complementares, os
instrumentos per meio dos quais 0 desenvolvimento planejado da cidade se
operacionalizara, a ediy80 delas

e tambem de grande importancia.

11.2. Da Equipe Tecnica
A COMPDEC/PMJP designara oficialmente uma Equipe Tecnica a ser
formada por 03 (tres) servidores, preferencialmente efetivos em sua maioria, desse
6rg80 municipal sendo profissionais com experiencia em Protey80 e Defesa Civil e que
atuam no ambito da Defesa Civil na PMJP.
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Esta equipe participara ativamente de todas as etapas do processo de
capacitar;:ao, melhorias dos processos organizacionais, realizar;:ao de diagn6sticos e
elaborar;:ao dos TdRs descritos neste TdR, envolvendo-se ainda na execur;:ao das
ar;:oes posteriores, acompanhando todas as etapas do trabalho ate a efetiva entrega
dos produtos finais a que se destina, auxiliando a UEP/GAPRE no curso das
respectivas

atividades

de

coordenar;:ao,

supervlsao,

acompanhamento

e

monitoramento. Em razao disso, a equipe tecnica recebera capacitar;:ao e condir;:oes de
realizayao de todas as tarefas e atividades necessarias.
Compete ainda a Equipe Tecnica, atraves da COMPDEC/PMJP, subsidiar a
Consultoria

com

dados,

informar;:oes

necessarias

e apoio

logistico

para

os

deslocamentos na cidade para subsidiar a elaborar;:ao do diagn6stico, apoio com
equipamentos audiovisuais, que for solicitado antecipadamente pela mesma, tais como
projetores multimidias ou retroprojetores.

III. DA DETERMINACAO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES
A consultoria individual a sera prestada por meio da entrega dos produtos
definidos abaixo:

Produto 1 -

Diagnostico Situacional, Mapeamento dos Riscos e

Relatorio Tecnico Preliminar do TdR: com a destinar;:ao de identificar as principais
necessidades e as mais adequadas solur;:oes, bem como permitir

0

adequado

planejamento da licitar;:ao e contratar;:ao dos servir;:os e produtos especializados para
atendimento dessas insatisfar;:oes, permitindo a boa realizar;:ao dos trabalhos de
elaborar;:ao do PMGRVD e dos Instrumentos Complementares (Plano Municipal de
Contingemcias de Desastres, e Plano Municipal de Alertas e Alarmes de Desastres) e
otimizar a definir;:ao dos equipamentos cuja aquisir;:ao se far;:a necessaria, o(a)
consultor(a) individual devera realizar e fornecer, atraves de visita in loco, relat6rio
fotografico georreferenciado, reunioes com os tecnicos da COMPDEC/PMJP e demais
6rgaos e agentes publicos, diagn6stico e mapeamento das areas que estao ou que
poderao

estar sob

amear;:a,

vulnerabilidade

e risco,

incluindo as

areas

de

deslizamentos de grande impacto, areas de calhas de rio, inundar;:oes bruscas ou
processos geol6gicos ou hidrol6gicos correlatos, a popular;:ao que podera ser afetada,
a papula9iia atual que trafega au reside na area propasta, abras de infraes:rutu~a«
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publica que estao em risco e hist6rico de desastres.
Ap6s a elaborayao do Oiagn6stico sera elaborado um relat6rio tecnico
preliminar, indicando,

0

referenciamento da respectiva contratayao, com indicayao das

soluyoes eleitas, com exposiyao de suas justificativas, finalidades, escopo, com uma
indicayao previa dos produtos e subprodutos,

metodologias e estrategias de

suprimento elegiveis, e uma estimativa de custos inicial, proposta inicial de cronograma
fisico. Para esse fim, sera apresentado e exposto um relat6rio tecnico preliminar, que
servira de base para elaborayao do TdR final, oportunizando a UEP/GAPRE, a
COMPOEC/PMJP e demais 6rgaos municipais interessados a emissao de opinioes e
sugestoes, alem da solicitayao de esclarecimentos, permitindo
sobre como se consolidara

0

0

bom entendimento

produto final a ser entregue.

Produto 2 - Entrega da 1a versao do TdR do PMGRVD (com Plano de
Contingencias e Plano de Alertas e Alarmes) e de seus instrumentos legais
complementares: entrega da 1a (primeira) versao do TdR, cumprindo todas as
exigemcias da legislayao nacional aplicavel e dos normativos e polfticas que regem as
contratayoes com recursos financiados pelo BID), assim como das obrigayoes e
exi gen cias p rev istas neste TdR e das que ve nham a ser previstas no Contrato a ser
celebrado com o(a) Consultor(a) Individual, sem prejuizo das normas tecnicas que
regem as atividades, trabalhos e serviyos da mesma natureza. 0 TdR a ser elaborado
devera incluir os desafios referentes as mudanyas c1imaticas.
Alem disso, sem excluir outros elementos, itens, subitens, caracteristicas e
componentes necessarios,

0

TdR devera conter, a partir dos estudos tecnicos previos

realizados, contemplando adequadamente as exigencias das Polfticas Sociais e
Ambientais do BID, viabilidade tecnica e tratamento ambiental, a descriyao de todas as
referencias da contratayao (soluyoes tecnicas gerais e especificas propostas,
fornecendo uma visao global e a indicayao de todas as suas partes constitutivas), a
descriyao de seu objeto, das finalidades, de criterios seguros e objetivos de seleyao
das

empresas,

fornecedores,

especificayao

dos produtos

das

e tipos

exigencias

mfnimas

dos serviyos

em

de

qualificayao

conformidade

com

dos
as

especificayoes do mercado, indicayao das metodologias e estrategias de suprimento
elegiveis, dos profissionais e das equipes necessarias, das ferramentas, equipamentos
e estruturas de trabalho exigidas, dos criterios de aceitayao dos produtos a serem
entregues, de criterios seguros de avaliayao dos custos dos serviyos, dos deveres e

~
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responsabilidades do contratante e do contratado, das normas e procedimentos

e

fiscalizayao e gerenciamento do contrato, da possibilidade ou nao de subcontratayao
parcial (cuja decisao final ficara a cargo da Administrayao), das causas de rescisao
contratual, sanyoes aplicaveis e seus procedimentos.

o

TdR devera contemplar Cronograma Ffsico-Financeiro de Execuyao;

elementos para a oryamentayao dos custos da contratayao, avaliados sob a
perspectiva global do contrato e individual dos tipos de serviyos a serem executados.
A entrega do TdR devera ser acompanhada de Memorial Descritivo, em que
o(a) Consultor(a) individual devera descrever detalhadamente os fundamentos faticos,
tecnicos e legais pelos quais foram tomadas as decisoes sobre todas as partes
componentes do TdR, com a finalidade de garantir

0

conhecimento das razoes que

justificaram a elaborayao do documento e dar subsfdio

a tomada

de decisoes pela

UEP/GAPRE a respeito do planejamento da contratac;ao e execuc;ao de seus objetos,
em sintonia com as exigemcias e diretrizes do Programa.

Produto 3 nos

Processos

Capacita~ao:

Capacita~ao,

Organizacionais

Transferfmcia de Conhecimento, Melhorias
e

Elabora~ao

de

Relatorio

Tecnico

da

esse produto compreende a capacitac;ao da equipe tecnica da

COMPDEC/PMJP (identificada no Item 11.2), pelo perfodo com uma carga horaria
mfnima de 20 (vinte) horas de maneira presencial, com

0

escopo de transferir

conhecimento a seus membros, que atuarao em todas etapas do desenvolvimento da
elaborac;ao do plano municipal de gestao para a reduc;ao de vulnerabilidades a
desastres e das Legislac;oes complementares. Alem disto

0

consultor individual devera

elaborar um projeto abrangendo a melhoria dos processos organizacionais a serem
implementados, com
PMGRVD.

0

Respeitado

intuito de preparar a COMPEDC/PMJP para a execuc;ao do
0

perfodo mfnimo em que sera prestada presencialmente na

cidade de Joao Pessoa/PB, a capacitayao, transferemcia de conhecimento e
reorganizayao dos processos de trabalho poderao ser realizados tambem a distancia
de maneira complementar, por meio de vfdeoconferencias e audioconferencias, bem
como outros metodos de ensino a distancia. Abaixo segue quadro resumo das carga
horarias mfnimas das capacitayoes:
Ti

Dias
5 dias
3 dias
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Alem da equipe indicada no Item 11.2 desse TdR, devera participar tambem
dessas capacitayoes, servidores municipais de secretarias com desenvolvimentos de
ayoes que precisem interagir com a Defesa civil, como por exemplo a Equipe tecnica
da Revisao do Plano Diretor e Grupo Tecnico do Plano de Descarbonizayao e
Adaptayao Climatica. 0 objetivo dessas capacitayoes sera de proporcionar condiyoes
para que a equipe tecnica municipal seja qualificada para realizar a atualizayao
continua do mapeamento de riscos geol6gicos-geotecnicos e hidrol6gicos. Alem de ser
capacitada na area de gestao municipal de riscos e desastres

0

que habilitara para

participar de todas as estapas da elaborayao do PMGRVD.
Ao final da capacitayao devera ser elaborado,

pelo(a) Consultor(a)

Individual, relat6rio descritivo da capacitayao realizada e seus resultados.

Produto 4 - Versao Final do TdR da PMGRVD e TdR dos equipamentos
necessarios e suas respectivas especifica~oes: esse produto compreende a
entrega da versao final do TdR do PMGRVD, com a incorporayao das contribuiyoes
pactuadas na capacitayao realizada no item C, se assim houverem. Alem do mais
devera ser entregue um termo de referencia com os instrumentos, ferramentas,
softwares,

Equipamentos,

EPls,

Maquinas e Velculos

(aquaticos,

aereos nao

tripulados, e terrestres on/off road), necessarios e suas respectivas especificayoes
tecnicas e custos relativos a compra destes equipamentos baseada nas necessidades
encontradas no diagn6stico.

IV.

DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO FisICO-FINANCEIRO
Os produtos especificados neste TdR serao desenvolvidos conforme

0

seguinte cronograma:

Cronograma Fisico-Financeiro
PRODUTO/MES
Produto 1
Produto 2
Produto 3
Produto 4
Total dos
Servi~os

MES 1

MES2

MES3

MES4

%
20%
40%
20%
20%

100%
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V.

DO LOCAL E FORMAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA
Os produtos especificados no presente TdR serao apresentados em versao

impressa e em versao eletr6nica. Todos os trabalhos serao produzidos, apresentados e
entregues em lingua portuguesa.
As

atividades

necessarias

ao

desenvolvimento

dos

produtos

serao

executadas na Cidade de Joao Pessoa/PB e, quando permitido, a distancia, no local de
origem e escrit6rio do(a) consultor(a) que venha a ser contratado(a).
Faz-se necessaria a presenya f1sica do(a) consultor(a) na Cidade de Joao
Pessoa/PB pelo menos em dois momentos da execuyao do contrato: 1) para a
execuyao do Produto 1, durante um periodo minima de 10 (dez) dias; 2) para a
execuyao do Produto 3, por um periodo minima de 05 (cinco) dias.

VI.

DA SELECAO DO CONSULTOR INDIVIDUAL
VI. 1. Requisitos Minimos de Qualificacao do Profissional Elegivel
Considerando a complexidade do produto final, 0 nivel de conhecimento e

experiencia nesse tipo de trabalho, a importancia e graus de qualidade exigidos, para
atender as exigencias dos serviyos tecnicos especializados a serem prestados,
consultor

devera

demonstrar,

objetivamente,

a

seguinte

experiencia

0

minima,

academica e profissional:

(i)

Graduayao superior com no mlnimo 05 (cinco) anos de formayao
academica, em Engenharia, Arquitetura ou Geologia, ou em outra area
de conhecimento, desde que

0

participante possua p6s-graduayao em

areas relacionadas ao tema deste TdR (Proteyao e Defesa Civil);

(ii)

Experiencia profissional comprovada em atividades de coordenayao
e/ou elaborayao e/ou revisao de estudos para elaborayao de pianos de
gestao para a reduyao de vulnerabilidades a desastres, pianos de
contingencia e/ou instrumentos correlatos;

A comprovayao da experiencia

profissional

minima exigida dar-se-a

mediante a apresentayao de Certificado de Acervo Tecnico (CAT) emitido pelo
conselho profissional competente; e/ou por meio da apresentayao de atestado(s) de
capacidade tecnica fornecido(s) por pessoa jurldica de direito publico ou privado; e/ou
apresentayao de comprovante documental do desempenho de atividades/produtos
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semelhantes aos exigidos.
A selegao devera ser conduzida com base na analise do curriculum vitae dos
consultores que se apresentarem, nos quais devem estar devidamente detalhadas a
formagao e as experiencias do profissional, acompanhado das comprovag6es
necessarias.
V1.2. Parametros Objetivos para Sele~ao com Base nas Qualifica~6es
dos Consultores

Nos termos do item 5.2, Segao V, da GN 2350-9: os Consultores individuais
serao selecionados com base em suas qualificag6es para

0

servigo, a partir da

comparagao das qualificag6es de, pelo menos, tres candidatos dentre aqueles que
manifestaram interesse na execugao dos servigos ou que tenham side diretamente
identificados pela UEP/GAPRE. Os indivfduos considerados na comparagao deverao
preencher os requisitos mfnimos relevantes de qualificagao, e os que forem
selecionados para contratagao pela UEP/GAPRE deverao ser os melhores qualificados
e plenamente capacitados para

0

desempenho da tarefa. A capacidade e aferida com

base no hist6rico academico e experiencias profissionais do(a) Consultor(a).
Nessa esteira, levando em conta as caracterfsticas do servigo de
consultoria, as circunstancias da contratagao e as exigencias descritas ao lange deste
TdR,

os consultores que manifestarem interesse ou forem

identificados pela

UEP/GAPRE serao selecionados de acordo com os seguintes parametros e criterios
objetivos, sendo escolhido aquele que obtiver a maior pontuagao:
CRITERIO

PONTUACAO

A) Formagao Academica

30

B) Experiencia Profissional

70
Total

100

A atribuigao dos pontos de cada criterio aO(8) consultor(a) sera realizada
nas seguintes proporg6es:
A)

Formacao Academica: ate

0

limite de 30 (trinta) pontos, serao atribufdos

(i)10 pontos ao Consultor que possuir titulo de Doutorado, admitido apenas um

tftulo; (ii) 08 pontos ao Consultor que possuir tftulo de Mestrado, admitido apenas
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um titulo; (iii) 04 pontos ao Consultor que possuir titulo de Especializac;ao, MBA ou
P6s- Graduac;ao Lato Sensu em area de conhecimento relacionada ao objeto deste
termo de referencia, admitidos ate 3 (tres) tftulos.
A comprovac;ao dos tftulos sera realizada por meio da apresentac;ao de documentos
aptos a comprovar a conclusao do respectivo curso de p6s-graduac;ao. Por
documento apto de comprovac;ao se entende a apresentac;ao de diploma academico
valido, podendo a Comissao Especial de Licitac;ao (CELlUEP) realizar diligencias
com

tim de verificar a validade dos documentos apresentados. Nao sera atribuida

0

pontuac;ao adicional pela apresentac;ao de mais de um titulo de p6s-graduac;ao
pelo(a) Consultor(a).
B)

Experiencia Profissional: ate

0

limite de 70 (setenta) pontos, para cada

experiencia comprovada em elaborac;ao e/ou execuc;ao de PMGRVD, e dos
Instrumentos Legais Complementares (Plano Municipal de Contingencias de
Desastres, Plano de Riscos e Desastres e Plano Municipal de Alertas e Alarmes de
Desastres), Elaborac;ao de avaliac;ao, mapeamentos, ou estudos realacionados a
riscos e desastres e/ou instrumentos correlatos, sera atribuida a seguinte
pontuac;ao:
•

Experiencia

em

elaborac;ao

e/ou

execuc;ao

de

PMGRVD,

e

dos

Instrumentos Legais Complementares (Plano Municipal de Contingencias
de Desastres, Plano de Riscos e Desastres e Plano Municipal de Alertas e
Alarmes de Desastres) para municfpios de 20.000 ate 100.000 habitantes
serao atribuidos 02 (dois) pontos para cada experiencia comprovada.
Sera considerado no maximo 3 (tres) experiencias (Maximo 06 (seis)
pontos);

•

Experiencia em elaborac;ao e/ou execuc;ao de PMGRVD, e dos Instrumentos
Legais Complementares (Plano Municipal de Contingencias de Desastres,
Plano de Riscos e Desastres e Plano Municipal de Alertas e Alarmes de
Desastres) para municfpios com mais de 100.000 habitantes ate 250.000
habitantes serao atribuidos 04 (quatro) pontos para cada experiencia
comprovada. Sera considerado no maximo 3 (tres) experiencias (Maximo
12 (doze) pontos);
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•

Experi€mcia em elabora y8o e/ou execuy80 de PMGRVD, e dos Instrumentos
Legais Complementares (Plano Municipal de Contingencias de Desastres,
Plano de Riscos e Desastres e Plano Municipal de Alertas e Alarmes de
Desastres) para municfpios com mais de 250.000 habitantes ate 500.000

habitantes ser80 atribuidos 06 (seis) pontos para cada experiencia
comprovada. Sera considerado no maximo 3 (tres) experiencias (Maximo

18 (dezoito) pontos);
•

Experiencia em elabora y 8o e/ou execuy80 de PMGRVD, e dos Instrumentos
Legais Complementares (Plano Municipal de Contingencias de Desastres,
Plano de Riscos e Desastres e Plano Municipal de Alertas e Alarmes de
Desastres) para municfpios acima de 500.000 habitantes ser80 atribuidos

10 (dez) pontos para cada experiencia comprovada sera considerado no
maximo 3 (tres) experiencias (Maximo 30 (trinta) pontos);
•

Experiencia

na

elaboray8o

de

avaliay8o,

mapeamentos

ou

estudos

relacioandos a riscos e desastres, sera atribuido 1 (urn) ponto para cada
experiencia comprovada,

sera considerada 0 maximo de 4 (quatro)

experiencias (Maximo 4 (quatro) pontos).
A comprovay8o das experiencias

profissionais dar-se-a mediante a

apresentay80 de Certificado de Acervo Tecnico (CAT) emitido pelo conselho profissional
competente; por meio da apresentay80 de atestado(s) de capacidade tecnica
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado; contratos e/ou
apresentay80 de comprovante documental do desempenho de atividades/produtos
semelhantes aos exigidos.
Sera considerada como expriencia comprovada em elaboray8o e/ou
eXeCUy80 de PMGRVD, e dos Instrumentos Legais Complementares (Plano Municipal
de Contingencias de Desastres, Plano de Riscos e Desastres e Plano Municipal de
Alertas e Alarmes de Desastres), aquela na qual 0 profissional tiver participado na
maioria das etapas ou em todo exericfcio da execuy80 e/ou elabora y8o do projeto.
A Comiss8o Especial de Licitay80 (CELlUEP), sempre que necessario,
procedera com diligencias junto a 6rg8os oficiais e outras instituiyoes credenciadas,

b
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pelos Consultores que se apresentarem
A

UEP/GAPRE fica

a

a seleyao.

disposiyao

para

prestar os esclarecimentos

necessarios a respeito deste TdR, seu objeto e funcionamento do Programa.

VII.

DOS PRAZOS

o

prazo de execuyao dos serviyos sera de 4 (quatro) meses, contados a

partir da emissao da primeira ordem de serviyo.

o prazo de vig€mcia do contrato sera de 5 (cinco) meses, contados a partir da
emissao da primeira ordem de serviyo.
VIII. REFERENCIAS PARA A EXECUCAO CONTRATUAL

1.

Cabera

a UEP/GAPRE estabelecer as c1ausulas do contrato a ser celebrado com

o(a) Consultor(a) a ser contratado(a),

0

qual, ap6s assinado pelas partes e publicado,

ordenara a relayao entre as partes contratante e contratada.
2.

Importante ratificar quenenhuma outra parte, ah3m do Municfpio de Joao

Pessoa/PB, tera quaisquer direitos decorrentes do Contrato de Emprestimo n°
4444/0C-BR, nem podera reivindicar seus recursos; tampouco decorrentes das
Polfticas de Aquisiyoes do BID (GNs 2349-15 e 2350-15). Os direitos e obrigayoes das
partes contratantes decorrem do Contrato a ser celebrado, assinado e publicado, assim
como da legislayao que
3.

0

rege.

A consultoria sera realizada mediante celebrayao de Contrato por Preyo Global,

tendo em vista que as tarefas, produtos e prazos de execuyao sao previamente
conhecidos e delimitados; assim como as previsoes de pagamento, que serao
vinculados
4.

a entrega dos respectivos produtos (GN 2350-15, item 4.1).

0 valor proposto para a execuyao dos trabalhos incluira

0

preyodos produtos

previstos no cronograma de execuyao e os tributos e demais encargos incidentes,
assim como as despesas de qualquer natureza eventual mente arcadas pelo Consultor
em razao da prestayao dos serviyos, incluindo gastos com deslocamento, insumos de
trabalho, alimentayao, hospedagem, fazendo tudo parte da composiyao dos preyos
praticados. Logo, nao havera despesas reembolsaveis ao Consultor.
5.

Os pagamentos do consultor contratado serao feitas par produta entregue, mas

em intervalores mensais e de acordo com a cronograma de execu~ao previsto nes:: ~
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TdR, na moeda corrente nacional (Real).
6.

Em virtude do prazo de dura9ao do contrato, seus pre90s serao irreajustaveis.

7.

Naquilo que for aplicavel, o(a) Consultor(a) contratado(a) tern 0 dever de

conhecer 0 conteudo e se apropriar do conhecimento necessario

a

correta

compreensao e observanciadas normas que regem 0 Contrato de Emprestimo, a
exemplo do Regulamento Operacional do Programa (ROP), do Plano Oiretor de
Reassentamento e Relocaliza9ao (PORR), do Marco da Gestao Ambiental e Social
(MGAS), dos Sistemas de Controle, Gerenciamento, Monitoramento e Avalia9ao, assim
como das Polfticas e Criterios de Elegibilidade que regem as contrata90es e aquisi90es
com recursos financiados pelo BID, sem prejuizo de outros normativos, estando tudo
disponivel para ample acesso e download no site oficial da PMJP, podendo ser
consultada a UEP/GAPRE a qualquer tempo.
8.

As normas e instrumentos tratados acima devem ser levados em considera9ao

no curso da presta9ao dos servi90s a serem contratados, com 0 escopo de que todas
as a90es executadas no curso do Programa sejam harmonicas, evitando a cria9ao de
obstaculos entre umas e outras.
9.

O(a) Consultor(a) contratado(a) e responsavel pela execu9ao das atividades e

pela entrega dos produtos nos prazos indicados, dentro dos padr6es de alta qualidade,
economicidade, eficiencia e sustentabilidade esperados, pelo custeio de despesas de
transporte, alimenta9ao e hospedagem no Municipio de Joao Pessoa e Regiao
Metropolitana, assim como pelo recolhimento e pagamento de impostos e demais
tributos e obriga90es relacionadas com 0 exercicio de suas atividades.
10.

0

pagamento pelos servi90s prestados ficara vinculado

a

aprova9ao e

recebimento pela UEP, conforme produtos definidos enos prazos do cronograma de
execu9ao.
11.

O(a) Consultor(a) contratado(a) tern 0 dever de documentar e registrar

adequadamente todos os trabalhos e a90es desenvolvidos no curso da vigencia do
contrato de consultoria, de forma a viabilizar a emissao de relat6rios confiaveis sobre
os aspectos do servi90 de consultoria desempenhado, ficando ainda obrigado a
conservar tais documentos e registros pelo prazo de 7 (sete) anos, contados a partir do
termo final da vigencia do contrato.
12.

O(a) Contratado(a) reconhece e concorda com 0 dever de nao incidir em

B
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Indevida e outras praticas vedadas pelo BID, 0 que tambem e adotado pelo Municfpio
de Joao Pessoa especialmente no ambito do Programa Joao Pessoa Sustentavel (nos
termos da Clausula 6.04 das Disposi90es Especiais e Artigo 9.01 das Normas Gerais,
ambos do Contrato de Emprestimo, assim como previsto no Regulamento Operacional
do Programa e nas Politicas de Aquisi90es-GNs). Em razao disso, caso a pessoa
contratada incida em alguma pratica proibida ou conduta vedada, podera ser
penalizada, inclusive pelo BID, conforme especies sancionat6rias e procedimentos a
serem previstos no Contrato que venha a ser celebrado entre a PMJP e 0 Consultor
selecionado, e disciplinados na Legisla9ao aplicavel ao respectivo neg6cio juridico.
13.

O(a) Consultor(a) contratado(a) tem 0 dever de (i) permitir e colaborar com a90es

de revisao, supervisao, avalia9ao e auditorias externas realizadas pelo BID, seus
representantes e auditores designados; (ii) informar imediatamente a ocorrencia de
qualquer demanda judicial ou extrajudicial relacionada ao contrato de consultoria a ser
celebrado; (iii)informar 0 descumprimento de qualquer salvaguarda social ou ambiental.

VIII.1. Da Gestao e

Fiscaliza~ao

do Contrato

Os trabalhos de consultoria serao acompanhados, fiscalizados, aprovados e
recebidos pela UEP/GAPRE por meio de contatos telefOnicos, correia eletr6nico,
videos-conferencias, reunioes presenciais de trabalho, estas sempre realizadas na
cidade de Joao Pessoa/PB.
Sem assumir qualquer responsabilidade do Contratante ou dos consultores,
podera 0 BID monitorar 0 trabalho conforme necessario para determinar, de maneira
satisfat6ria ao BID, que 0 trabalho esta sendo efetuado de acordo aos padroes
apropriados e que se baseia em dados aceitaveis. Havendo necessidade, podera 0 BID
participar das discussoes entre 0 Contratante e 0 consultor e, caso necessario, podera
assistir a PMJP na solU9ao de questoes referentes

a tarefa.

Se parte significativa do

servi90 de elabora9ao do projeto estiver sendo levada a cabo nos escrit6rios
residenciais dos consultores, os funcionarios do BID poderao, com a concordancia da
PMJP, visitar esses escrit6rios com 0 objetivo de revisar 0 trabalho dos consultores.
As partes do contrato de consultoria a ser celebrado permitem que 0 BID,
seus investigadores, representantes, auditores e peritos, revisem contas, registros e
outros documentos relacionados com a apresenta9ao de propostas e com 0
,--'rIb-,d"

f
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cumprimento do contrato, podendo tais documentos e elementos serem submetidos ao
exame de auditores designados pelo BID, podendo este estabelecer procedimentos de
inspeyao que julgar necessario para assegurar 0 desenvolvimento satisfatorio das
ayoes do Projeto.

V1I1.2. Da Propriedade e Cessao dos Direitos Autorais e Patrimoniais
sobre os Produtos,

Cria~6es e

Trabalhos Desenvolvidos

Os direitos autorais, patrimoniais e de qualquer outra natureza sobre os
produtos, criayoes e quaisquer formas de trabalhos produzidos no ambito da
consultoria individual a ser contratada sao da propriedade do Municipio de Joao
Pessoa, nao podendo ser reproduzidos total ou parcial sem a expressa autorizayao do
Contratante, mesmo depois de encerrado 0 contrato.
Para esses fins, com a finalidade de formalizar essa condiy80 contratual, 0
Consultor contratado ficara obrigado a emitir e assinar termo de cessao dos respectivos
direitos em favor do Municipio de Joao Pessoa/PB.

IX.

CONSIDERACOES FINAlS
Em conclus80, encaminhamos 0 presente TdR para analise e deliberayao da

Coordenayao Geral da UEP/GAPRE.
Joao Pessoa, 26 de maryo de 2021.

Alberto Alves Sabino
Eng· I Diretor de Minimiza<yao de Desastre
COMPDECIPMJP
Mat. 14.841-5

Antonio Esteves Neto
Eng" I Diretor OperacionaJ de Defesa Civil.
COMPDECIPMJP
Mat. 95.115-3
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SCI nº 97001/2021
Processo Adm. nº 2021/029657
MUNICÍPIO DE JOÁO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL/UEP

ANEXO B
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

O presente TDR apresenta parâmetros e orienta a contratação de 1 (um) consultor especializado,
Pessoa Física, para Contratação de Consultoria Individual para capacitação de equipe técnica, melhorias
dos processos organizacionais, diagnóstico situacional, mapeamento dos riscos, elaboração de termo de
referência para a criação do Plano Municipal de Gestão para a Redução de Vulnerabilidades a Desastres –
PMGRVD, e demais serviços descritos no Termo de Referência.
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SCI nº 97001/2021
Processo Adm. nº 2021/029657
MUNICÍPIO DE JOÁO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL/UEP

ANEXO C
1.
Os candidatos interessados em participar do presente processo de seleção deverão encaminhar,
escaneados e em formato “pdf”, para o email celuep@joaopessoa.pb.gov.br, os seguintes documentos:
a)
Currículo, contendo todas as experiências profissionais e formação acadêmica, relacionadas com as
atividades a serem desenvolvidas, conforme discriminações expressas no Termo de Referência (Anexo A) e
Perfil Funcional do Consultor Individual (Anexo B), acompanhado das comprovações das informações
apresentadas.
b)

Cópia dos documentos pessoais (carteira de identidade e CPF).

c)

Comprovante de Residência

d)
Formação Acadêmica: A comprovação dos títulos será realizada por meio da apresentação de
documentos aptos a comprovar a conclusão do respectivo curso de pós-graduação. Por documento apto de
comprovação se entende a apresentação de diploma acadêmico válido. Não será atribuída pontuação adicional
pela apresentação de mais de um título de pós-graduação pelo Consultor.
e)
Experiência Profissional: A comprovação das experiências profissionais dar-se-á mediante a
apresentação de Certificado de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo respectivo Conselho Profissional; e/ou por
meio da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público
ou privado; contratos e/ou apresentação de comprovante documental do desempenho de atividades/produtos
semelhantes aos exigidos.
f)

Declarações (Anexo D).

2. Os currículos e a documentação deverão ser encaminhados na forma descrita no item 1, e o email deverá
constar no “assunto” a seguinte informação: Edital SCI nº 97001/2021 – (Nome do Candidato).

3. O envio, a integridade dos arquivos enviados e a legibilidade dos mesmos é de inteira responsabilidade
do CANDIDATO. Caso os arquivos enviados sejam ilegíveis ou não respeitem o tamanho e forma
estabelecidos neste edital, o CANDIDATO será desclassificado.
4. (A) Candidato(a) deve apresentar os documentos escaneados hábeis a comprovar as informações
alegadas no currículo, sempre mantendo a pertinência destes com as exigências elencadas no Item III do
Anexo A do Edital (Termo de Referência).
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Sugestões para escaneamento
Sugere-se que os documentos em formato PDF sejam digitalizados conforme as seguintes orientações:
a)

Escaneie em preto e branco (P&B), com uma resolução de 200 dpi (dots per inch), salve em formato
PDF cujo tamanho deve ser, em média, de 50KB por página;

b) A digitalização em tons de cinza deverá ser utilizada somente para os documentos que não ficarem
legíveis em preto e branco. Portanto, quando o PDF for gerado em tons de cinza, utilize a resolução
de 150 dpi, salve a imagem no formato PDF, cujo tamanho deve ser, em média, de 150KB por página.
c)

Caso o documento ainda persista com o tamanho superior ao limite de upload do email, sugerimos
que o candidato utilize serviços gratuitos de compactação de pdf como os disponíveis em sites como
“https://smallpdf.com/pt/compressor-de-pdf”, “https://www.ilovepdf.com/compress_pdf” ou outros
similares de escolha do candidato.
Como gerar arquivos PDF

Para realizar a inscrição, todos os arquivos devem estar no formato PDF. Para isso, você deve utilizar um
programa específico para converter os arquivos antes de enviá-los.
Para converter os documentos no formato PDF utilize a impressora PDF fornecida pelo software PDFCreator.
Este software é gratuito e pode ser utilizado por qualquer programa (Word, Excel, Internet Explorer etc.). Ao
enviar o seu documento para esta impressora virtual, o utilitário produzirá um documento no formato PDF,
idêntico ao que sairia no papel caso fosse impresso.
Para visualização de PDF sugere-se o software, também gratuito, Adobe Reader.
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ANEXO D (MODELO)
DECLARAÇÃO QUE NÃO EXERCE CARGO PÚBLICO E NEM POSSUI PARENTESCO

DECLARAÇÃO
Ref.:

SCI nº. 97001/2021

...............................................(nacionalidade),(estado civil), portador(a) da Carteira de Identidade nº
..................... e do CPF nº......................,residente e domiciliado no endereço....................,na cidade de
..........................(estado ), DECLARA que:
a)

Para fins do disposto no Inciso III, Artigo 9º da Lei nº. 8.666/1993, que não exerce qualquer

cargo, função ou emprego em Órgão da Administração Pública Direta ou nas entidades da
Administração Pública Indireta do Município de João Pessoa e que não tem parentesco até o 3º grau,
não é cônjuge ou companheiro de servidor público em exercício em órgão do Município de João Pessoa.
b)

Não é sócio de empresa(as) declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
c)

Não é sócio de Empresa(as) suspensa de licitar e contratar com toda a Administração Pública

em qualquer de suas esferas;
d)

Não é sócio de empresa(as) cujos proprietários, controladores ou diretores sejam Deputados ou

Senadores (conforme Art. 54, II da Constituição).
Por se tratar da expressão da verdade, firma a presente declaração.

...................................
(cidade e data)

............................................
(nome e assinatura)
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ANEXO E
Contrato de Consultor Individual

Contrato de Empréstimo Nº 4444-OC/BR

Contratante: Município de João Pessoa

Contratado: [indicar]

Data: de

de 201_
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MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL
Contrato nº 02._______/2020 – UEP/GAPRE/JP
QUE ENTRE SI FAZ O MUNICÍPIO DE JOÃO
PESSOA, ATRAVÉS DA CHEFIA DE
GABINETE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
/PB,
E
___________________________________, NOS
TERMOS QUE SE SEGUEM:
ESTE CONTRATO é celebrado em ____ de ________ de 201____ entre o MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA,
pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 08.778.326/0001-56, com sede na Rua Diógenes
Chianca,
nº
1.777
–
Água
Fria,
João
Pessoa
–
PB,
CEP.:
58.053-900,
e
_________________________________, portadora do CPF nº ___________________ e do RG nº
______________________,
residente
na
Rua
__________________________________________________________, no âmbito do Contrato de
Empréstimo Nº 4444/OC-BR, como uso de recursos do Financiamento.
CONSIDERANDO QUE:
(a) o Contratante tem interesse em que a Consultora preste os serviços assinalados a seguir; e
(b) a Consultora está disposta a prestar esses serviços,
PORTANTO, AS PARTES acordam o seguinte:
1. Serviços

2. Prazo

A.
A
Consultora
prestará
os
serviços
referentes
às
atividades
_______________________________________ e apoio à Unidade Executora do
Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João
Pessoa e ao Programa “João Pessoa Sustentável”, para atendimento do Projeto junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento e outros serviços descritos no Termo de
Referência - TDR, que integra o presente Contrato.
B. A Consultora apresentará os relatórios ao Contratante na forma e dentro dos prazos
indicados no Termo de Referência - TDR.
A. O prazo de execução deste Contrato é de ____________ meses, iniciando-se a partir
da ordem de serviço.
B. O prazo de vigência do contrato é de ____________ meses, iniciando-se a partir da
ordem de serviço.

3. Pagamentos

A. Os pagamentos serão efetuados em Moeda Nacional, ou seja, REAL (R$).
B. O CONTRATADO obriga-se a executar os serviços conforme indicado no Termo de
Referência - TDR, pelo valor total de R$ ____________ (______________), no qual
estão incluídos os encargos, impostos, despesas de estadia, alimentação, viagem e
qualquer outra relacionada com a execução o objeto contratado.
C. Essa quantia foi estabelecida entendendo-se que inclui todos os custos e lucros para
o Consultor, assim como qualquer obrigação tributária a que possa estar sujeita, ficando
desde já a Consultora responsável pelo recolhimento de todos os tributos e impostos
cabíveis.
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D. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA _____ (______) parcelas mensais de
R$ ____________ (______________) brutos, nos termos do Termo de Referência TDR. Conforme Cronograma Físico-Financeiro.
E. Da parcela referente à Remuneração da CONTRATADA, o CONTRATANTE
deduzirá as seguintes parcelas:
(i) Dedução de Imposto de Renda;
(ii) 5% (cinco por cento) de Imposto Sobre Serviços (ISS); e
(iii) 11% (onze por cento) de INSS.
F. Condições de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados em REAL (R$), sendo
mensalmente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega da Nota Fiscal e
do Relatório Mensal de Atividades e seu respectivo Recibo de Pagamento de Autônomo
- RPA, acompanhados por atestado firmado por servidor responsável aprovando a
execução dos serviços, de acordo com a Lei nº 15.608/2007, artigo 99, incisos IV e V,
e a Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 55, incisos III e IV.
G. O Objeto do presente contrato terá seus pagamentos por conta da seguinte dotação
orçamentária:
Classificação Funcional: _____________________________.
Natureza da despesa: ________________________________.
Fonte: __________________.
H. Cada pagamento parcial fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal,
trabalhista e previdenciária da CONTRATADA, que deverá apresentar certidões hábeis
a comprovar tal regularidade nos termos da legislação brasileira.
4. Administração do
Projeto

A. O Contratante designa o servidor ocupante do cargo de Coordenador Geral do
Programa João Pessoa Sustentável, como Gestor do Contrato, que será responsável pela
coordenação das atividades contempladas neste Contrato, aceitação e aprovação por
parte do Contratante dos relatórios ou outros elementos que devam ser fornecidos, e o
recebimento e aprovação das faturas para os pagamentos, bem como realizar o atesto no
Recibo de Pagamento de Autônomo – RPA.
B. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Coordenador do
Centro de Comando da Cidade – CCC, que atuará como fiscal do contrato, sendo
responsável pelo registro de todas as ocorrências relacionadas a execução do mesmo e
para determinar o que for necessário à regularização das faltas e/ou defeitos observados,
conforme determina o art. 67 da Lei nº 8.666/1993.
C. Os relatórios e produtos deverão ser apresentados durante o trabalho e constituirão a
base para os pagamentos que deverão ser efetuados conforme indicado na Cláusula 3.
D. A emissão de ordens de serviço, ordens de paralização e ordens de reinício serão
emitidas pelo servidor ocupante do cargo de Coordenador Executivo do Programa de
Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa.

5. Requisitos de
Elegibilidade e Integridade

A. Faz parte do presente contrato o Certificado de Elegibilidade e Integridade subscrito
pela Contratada – Anexo 01, nos termos exigidos pelas normas e políticas do Banco
Interamericano de Desenvolvimento, ficando desde já a Contratada submetida às suas
disposições e responsável pela veracidade das informações declaradas.
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6. Padrão de Desempenho e
Responsabilidade
Profissional

A. A Consultora se compromete a prestar os Serviços de acordo com as normas mais
elevadas de competência e integridade ética e profissional, devendo manter, nas
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, de acordo com o artigo 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/1993.

7. Confidencialidade

A. Durante a vigência deste Contrato, a Consultora não poderá revelar nenhuma
informação confidencial ou de propriedade do Contratante relacionada com os Serviços
deste Contrato ou às atividades ou operações do Contratante sem que haja o
consentimento prévio, por escrito, do Contratante.

8.
Propriedade
Relatórios e Produtos

dos

A. Todos os estudos, relatórios, gráficos, programas de computação ou outros produtos
preparados pela Consultora para o Contratante em virtude deste Contrato serão de
propriedade do Contratante. A Consultora poderá conservar uma cópia desses
documentos e programas de computação.
A. O Consultor concorda que durante a vigência deste Contrato, como após o seu
término, estará desqualificado para o fornecimento de bens, execução de obras ou
prestação de serviços resultantes de ou diretamente relacionados aos Serviços de
Consultoria objeto do presente contrato.

9. Impedimentos

B. O Consultor não deverá receber qualquer remuneração relativa ao serviço além da
prevista no contrato. A consultora não empreenderá nenhuma atividade de consultoria
ou outras atividades que conflitem com os interesses do cliente, nos termos do contrato.
A consultora deverá conter provisões limitando o seu envolvimento futuro em outro
serviço resultante da tarefa de consultoria ou diretamente relacionado.
10. Sub-rogação

A. O Consultor não poderá ceder este Contrato ou subcontratar nenhuma parte do
mesmo.

11. Legislação Aplicável e
Idioma

A. O Contrato é regido pelas leis do Brasil e o idioma do Contrato é o Português-BR.

12.
Solução
Controvérsias

A. Toda controvérsia surgida deste Contrato que as Partes não possam solucionar de
forma amigável deverá ser submetida a processo judicial, conforme as leis do Brasil,
ficando desde já eleito o foro da Comarca de João Pessoa como competente para dirimir
quaisquer controvérsias decorrentes do presente contrato.

13. Práticas Proibidas

de

A. Conforme GN 2350-15, 1.21. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) podem ser
encontradas informações sobre como denunciar supostas práticas proibidas, as normas
aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o reconhecimento
recíproco de sanções entre instituições financeiras internacionais.
B. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (“Banco”) exige que todos os
Consultores observem as Políticas para a Contratação e Seleção de Consultores
financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em particular, o Banco
exige que todos os Consultores que apresentaram propostas ou estão participando de
projetos financiados pelo Banco observem os mais altos níveis éticos e denunciem ao
Banco todo ato suspeito de fraude ou corrupção do qual tenham conhecimento ou que
sejam informados. Os atos de fraude e corrupção estão proibidos. O Banco também
adota medidas em caso de denúncias relacionadas com supostos atos de fraude e
corrupção, de acordo com os procedimentos administrativos do Banco.
C. O Banco estabelece um procedimento administrativo para denúncias de fraude e
corrupção no processo de aquisições ou execução de um contrato financiado pelo Banco,
o qual está disponível no site do Banco (www.iadb.org), atualizado periodicamente. Para
Edital de Seleção Individual nº 97001/2021 - Página 19 de 39

Edital
SCI nº 97001/2021
Processo Adm. nº 2021/029657
MUNICÍPIO DE JOÁO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL/UEP

tais propósitos, qualquer denúncia deve ser apresentada ao Escritório de Integridade
Institucional (OII) para a realização da correspondente investigação. As denúncias
podem ser apresentadas de maneira confidencial ou anônima.
13. Das Sanções

A. Se o consultor inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita
às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, de acordo, no que
couber, com as demais normas vigentes.
B. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

14. Do recebimento dos
serviços executados

A. Os serviços decorrentes da execução deste contrato serão recebidos definitivamente
pelo indicado do contrato, após a execução total, mediante termo circunstanciado de
qualidade, aceitação e aprovação, em conformidade com o artigo 55, inciso IV, da Lei
Federal nº 8.666/1993.

15. Da Rescisão

A. O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos
previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/1993.
B.O contratado reconhece, desde já, os direitos do contratante nos casos de rescisão
administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/1993.

16. Das Obrigações da
Contratada

A. Além dos deveres previstos neste contrato e outros disciplinados na legislação que o
rege, o Contratado fica obrigado ao cumprimento dos deveres e responsabilidades
previstos no Termo de Referência – TDR, anexo a este contrato.

B. Também constam como Anexos ao Contrato o Certificado de Elegibilidade e
Integridade e as Práticas Proibidas ao Consultor.
PELO CONTRATANTE
PELA CONTRATADA
______________________________________________
_____
Assinatura

_______________________________________________
_
Assinatura

Nome:
Cargo: Secretário Chefe de Gabinete do Município de
João Pessoa

Nome:
Cargo:
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ANEXO AO CONTRATO I – CERTIFICADO DE ELEGIBILIDADE E INTEGRIDADE
Com a finalidade de cumprir os REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE e de INTEGRIDADE para a
contratação como consultor individual, INTERNACIONAL ou NACIONAL, em Projetos ou
Programas financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (denominado Banco),
CERTIFICO QUE:
(1) Sou cidadão (ã) ou residente permanente do seguinte país membro do Banco:
(2) Manterei apenas um contrato, em tempo integral, financiado com recursos do Banco, e no caso de
manter mais de um contrato, em tempo parcial financiado com recursos do Banco, faturarei, apenas,
a um Projeto ou Programa tarefas desempenhadas em um mesmo dia.
(3) No caso de ser ex-empregado do Banco dentro dos últimos dois anos anteriores ao encerramento
do meu contrato de consultoria, não participarei direta ou indiretamente na operação na qual se
encontra vinculada a contratação dos serviços de consultoria objeto deste contrato.
(4) Proporcionarei assessoria imparcial e objetiva e não tenho conflitos de interesse para aceitar este
contrato.
(5) Não tenho relação de trabalho, ou familiar, com nenhum membro da entidade contratante, nem
relação pessoal com o Mutuário, do Organismo Executor do Projeto ou do Beneficiário de uma
Cooperação Técnica que está direta ou indiretamente envolvida de qualquer maneira com: (i) a
preparação dos Termo de Referencia (TR) deste contrato; (ii) o processo de seleção do mesmo; ou
(iii) a supervisão do deste contrato.
(6) Se for funcionário do governo ou empregado público declaro que: (i) estou com licença sem
vencimento durante o prazo de execução deste contrato; (ii) não trabalhei na entidade contratante,
no Mutuário, Organismo Executor ou Beneficiário de uma Cooperação Técnica
durante o período imediatamente anterior ao período em que começou a licença; e (iii) minha
contratação não implica em conflito de interesses de acordo com o parágrafo 1.9 das Políticas de
Consultores do Banco.
(7) Manterei os mais altos níveis éticos e não realizarei nenhuma das ações que constituem Práticas
Proibidas definidas nas Políticas de Consultores do Banco, as quais declaro conhecer, e não fui
declarado inelegível para participar em contraltos financiados por outras instituições financeiras
internacionais que tenham acordos com o Banco para reconhecimento recíproco de sanções. Se for
comprovado, de acordo com o procedimento de sanções do Banco, que durante o processo da minha
contratação, que incorri em práticas proibidas, o Banco poderá adotar uma, ou mais das seguintes
medidas:
(a) Emitir uma admoestação;
(b) Informar a entidade contratante, Mutuário, Organismo Executor ou Beneficiário de uma
Cooperação Técnica ou as Autoridades do país encarregadas de fazer cumprir as leis, dos
resultados do procedimento para que tome(m) as medidas apropriadas;
(c) Objetar a minha contratação; e
(d) Declarar-me inelegível, de forma temporal ou permanente, para ser contratado ou
subcontratado por terceiros elegíveis, que sejam contratados com recursos do Banco.

DECLARO ENTENDIDO QUE QUALQUER INFORMAÇÃO FALSA OU EQUÍVOCA QUE EU
TENHA DECLARADO EM RELAÇÃO A ESTES REQUERIMENTOS DE ELIGIBILIDADE E DE
INTEGRIDADE QUE CONSTAM DESTE CERTEFICADO E DAS POLÍTICAS DO BANCO
TORNARÁ NULO E SEM NENHUM EFEITO ESTE CONTRATO E NÃO TEREI DIREITO A
REMUNERAÇÃO OU INDENIZAÇÃO ALGUMA, SEM PREJUIZO DAS AÇÕES OU SANÇÕES
QUE O BANCO ADOTE DE ACORDO COM AS SUAS NORMAS E POLÍTICAS.
ASSINATURA:
NOME:
DATA:
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ANEXO AO CONTRATO II – PRÁTICAS PROIBIDAS
1.1 O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou
Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou pessoas físicas que estejam apresentando
propostas ou participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, inter alia, solicitantes,
concorrentes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer
com atribuições expressas ou implícitas), observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 1 todos
os atos suspeitos de constituir uma Prática Proibida da qual tenha conhecimento ou seja informado, durante o
processo de seleção e negociação ou na execução de um contrato. As Práticas Proibidas compreendem atos
de: (a) práticas corruptas; (b) práticas fraudulentas; (c) práticas coercitivas; (d) práticas colusivas e (e) práticas
obstrutivas. O Banco estabeleceu mecanismos para denúncia de suspeitas de Práticas Proibidas. Qualquer
denúncia deverá ser apresentada ao Escritório de Integridade Institucional (EII) do Banco para que se realize
a devida investigação. O Banco também estabeleceu procedimentos de sanção para a resolução de casos.
Além disso, o Banco celebrou acordos com outras instituições financeiras internacionais (IFI) visando ao
reconhecimento recíproco às sanções aplicadas pelos respectivos órgãos de sanção.
(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir:
(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;
(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente
enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação;
(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar danos ou na ameaça de prejudicar ou de causar
dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente
as ações de uma parte;
(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuadas com o intuito de alcançar um
propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte; e
(v) uma prática obstrutiva consiste em:
(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a investigação
ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigação
do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou
ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de
assuntos que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação, ou
(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Banco e dos direitos de auditoria
previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir.
(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer
estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando
como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros,
solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de
doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários,
empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma
Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá:
(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços relacionados
financiados pelo Banco;
(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado,
agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência Contratante estiver envolvido
em uma Prática Proibida;
(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte
de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidências de
1.

No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas Práticas
Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o reconhecimento recíproco de
sanções entre instituições financeiras internacionais.
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que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas
adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento
da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável;
(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando sua conduta;
(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um período
determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco;
e (ii) designação 2 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra
empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades 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 investigações e ao processo. Essas
sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima referidas.
(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham
sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na pendência da
adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra resolução.
(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições
anteriormente referidas serão de caráter público.
(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de
uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de
bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços,
concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências
Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas
atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade Práticas
Proibidas
1.1 O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou
Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou pessoas físicas que estejam apresentando
propostas ou participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, inter alia, solicitantes,
concorrentes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer
com atribuições expressas ou implícitas), observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 3 todos
os atos suspeitos de constituir uma Prática Proibida da qual tenha conhecimento ou seja informado, durante o
processo de seleção e negociação ou na execução de um contrato. As Práticas Proibidas compreendem atos
de: (a) práticas corruptas; (b) práticas fraudulentas; (c) práticas coercitivas; (d) práticas colusivas e (e) práticas
obstrutivas. O Banco estabeleceu mecanismos para denúncia de suspeitas de Práticas Proibidas. Qualquer
denúncia deverá ser apresentada ao Escritório de Integridade Institucional (EII) do Banco para que se realize
a devida investigação. O Banco também estabeleceu procedimentos de sanção para a resolução de casos. Além
disso, o Banco celebrou acordos com outras instituições financeiras internacionais (IFI) visando ao
reconhecimento recíproco às sanções aplicadas pelos respectivos órgãos de sanção.
(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir:
(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;
(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente
enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação;
2. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (utilizam-se diferentes nomes
dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo concorrente
na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo possuir experiência e conhecimentos específicos e
essenciais que permitam-no cumprir com os requisitos de qualificação da referida licitação; ou (ii) foi designado pelo
Mutuário.
3. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas Práticas
Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o reconhecimento recíproco de
sanções entre instituições financeiras internacionais.
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(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou de causar
dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente
as ações de uma parte;
(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um
propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte; e
(v) uma prática obstrutiva consiste em:
(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a investigação
ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigação
do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou
ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de
assuntos que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação,
(bb) ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de
assuntos que são importantes para a investigação do Grupo BID ou a continuação da investigação; ou
(cc) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e dos direitos de
auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir; e
(vi) A “apropriação indevida” consiste no uso de fundos ou recursos do Grupo BID para um
propósito indevido ou para um propósito não autorizado, cometido de forma intencional ou por
negligência grave.
(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em
qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou pessoa
física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo,
entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de
doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários,
empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma
Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá:
(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços relacionados
financiados pelo Banco;
(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado,
agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência Contratante estiver envolvido
em uma Prática Proibida;
(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de
parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidências
de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas
adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento
da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável;
(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando sua conduta;
(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um período
determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco;
e (ii) designação 4 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra
empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades 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 investigações e ao processo. Essas
sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima referidas.
(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham
sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na pendência da

4. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (utilizam-se diferentes
nomes dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi
incluído pelo concorrente na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo possuir
experiência e conhecimentos específicos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de
qualificação da referida licitação; ou (ii) foi designado pelo Mutuário.
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adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra resolução.
(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições
anteriormente referidas será de caráter público.
(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de
uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de
bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços,
concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências
Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas
atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o
disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituição 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 participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às
regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas;
(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o Banco
revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e a
execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Solicitantes,
concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco
em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de
bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
serviços e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades
financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no
respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à investigação de denúncias de
Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes,
concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento
das atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas
com a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou
consultor devidamente designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente,
empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária
se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à
investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o
solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro,
subconsultor, prestador de serviços ou concessionária.
(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria
diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 8 relativas às sanções e
Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer
suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos
com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria,
em conformidade com as atividades 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 físicas declaradas temporária ou permanentemente
inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de
compra com uma empresa ou uma pessoa física declarada temporária ou permanentemente inelegível
pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que
considere convenientes.
1.2 Os Concorrentes ao apresentar uma proposta declaram e garantem que:
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(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam
a observar as normas pertinentes;
(ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento;
(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção,
negociação e execução do contrato;
(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus
diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra
Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco
relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem
foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas;
(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou
acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo
Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados
pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo
Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas Proibidas;
(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de
atividades financiadas pelo Banco; e
(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a imposição
pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b)
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ANEXO F

ESTIMATIVA DE CUSTOS
ACOSTADO NOS AUTOS DO PROCESSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL
ORÇAMENTO ESTIMATIVO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA
DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO

SERVIÇO

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL DA DEFEESA CIVIL. PROC ADM. 2021/029657

CIDADE DE PRESTAÇÃO

JOÃO PESSOA

DATA DO ORÇAMENTO

23/04/2021

DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO

TABELA UTILIZADA

BASES DE REFERÊNCIA: SINAPI NÃO DESONERADO DE ABRIL DE 2021.
REF. MUNICIPIO JOÃO PESSOA - SEM DESONERAÇÃO

(CONFORME DECRETO 7983/13)

(publicação oficial www.caixa.gov.br/sinapi)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

PRODUTO/MÊS
Produto 1
Produto 2
Produto 3
Produto 4

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL DA DEFEESA CIVIL. PROC ADM. 2021/029657
DATA: ABRIL. 2021
ENDEREÇO: JOÃO PESSOA - PB
PRODUTO

DISCRIMINAÇÃO

Mês 1
30
%

Mês 2
60

Mês 3
90

100,00%

Produto 1 – Diagnóstico Situacional, Mapeamento dos Riscos e Relatório Técnico Preliminar do TdR

2

Produto 2 – Entrega da 1ª versão do TdR do PMGRVD (com Plano de Contingências e Plano de
Alertas e Alarmes) e de seus instrumentos legais complementares

3

Produto 3 – Capacitação, Transferência de Conhecimento, Melhorias nos Processos
Organizacionais e Elaboração de Relatório Técnico da Capacitação

%

100,00%

R$

R$ 24.038,08

4

Produto 4 – Versão Final do TdR da PMGRVD e TdR dos equipamentos necessários e suas
respectivas especificações

%
R$

R$

24.038,08

%
DIAS

R$
100 100,00%

R$

R$

QUISENAL

R$

ACUMULADO

R$

PERCENTUAL MÊS
PERCENTUAL
ACUMULADO

TOTAL

100,00%

1

R$

Mês 4
120

24.038,08

R$

24.038,08

R$

24.038,08
100,00%

19.620,38

R$

19.620,38
100,00%

R$

100,00%
20.521,63

19.620,38

R$ 24.038,08

R$

20.521,63

43.658,46

R$ 67.696,54

R$

88.218,17

27,25%

22,24%

27,25%

23,26%

27,25%

49,49%

76,74%

100,00%

R$

24.038,08

R$

100,00%
20.521,63

R$

88.218,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
PLANILHA DE CUSTO NÃO DESONERADA
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL DA DEFEESA CIVIL. PROC ADM. 2021/029657

DATA: ABR. 2021

ENDEREÇO: JOÃO PESSOA - PB
BASES DE REFERÊNCIA: SINAPI NÃO DESONERADO DE ABRIL DE 2021.
FONTE

CÓDIGO

ITEM

SINAPI-PB

1

A
1.1

DESCRIÇÃO DO ITEM

QUANT

PREÇO
UNIT. S/
-

PREÇO TOTAL

R$
18.686,08 R$

74.744,32
74.744,32

R$

74.744,32

VALOR DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A MÃO DE OBRAS (K1)

R$

31.346,35

VALOR DA MÃO DE OBRAS SEM ENCARGOS

R$

43.397,97

EQUIPE TÉCNICA
CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA PARA DEFESA CIVIL

MÊS

A

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRAS (A)

B

ENCARGOS SOCIAIS (K1)
TAXA DE 72,23% s/obre A (NÃO DESONERADO), OBSERVAÇÃO: JÁ ESTÃO INCLUSOS OS ENCARGOS
SOCIAIS NAS COMPOSIÇÕES.

C

UNID

4,00

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - OVERHEAD (K2)
0,0% SOBRE A2 (K2) (VALOR DA MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS)
R$

9.272,99

COTAÇÃO

2

2.1

PASSAGENS AÉREAS (JOÃO PESSOA-SÃO PAULO)

UND

3,00

858,33 R$

2.574,99

COTAÇÃO

3

2.2

MÊS (HOTEL + ALIMENTAÇÃO)

MÊS

2,00

3.349,00 R$

6.698,00

R$

84.017,31

SUB TOTAL GERAL (F + G)

R$

84.017,31

D

VIAGENS E DIÁRIAS

SOMA DE (A + B+ C + D )
E

REMUNERAÇÃO BRUTA DA EMPRESA (K3)
0,0% SOBRE (F)

F
G

DESPESAS FISCAIS TAXA (POR SER CPF AS DESPESAS FISCAIS NÃO FORAM CONSIDERADAS)

R$

4.200,87

G1

DESPESAS FISCAIS COM ISS (5,00% sobre o total)

R$

4.200,87

G2

DESPESAS FISCAIS COM PIS (0,80 x 1,65% = 1,32%)

G3

DESPESAS FISCAIS COM COFINS (0,80 x 7,60% = 6,08%)

H

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (A + D )

R$

84.017,31

I

TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS (C+E+G)

R$

4.200,87

R$

88.218,18

(R$)

TOTAL
- Os serviços atenderão às disposições do Termo de Referência.
- Os custos atendem às disposições do Decreto 7983/2013.
- Foram observadas as orientações mais recentes do Tribunal de Contas da União para composição dos preços
- O detalhamento dos custos encontra-se no Quadro de Composições Analíticas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
PLANILHA DE CUSTO NÃO DESONERADA
Produto 1 – Diagnóstico Situacional, Mapeamento dos Riscos e Relatório Técnico Preliminar do TdR

DATA: ABR. 2021

ENDEREÇO: JOÃO PESSOA - PB
BASES DE REFERÊNCIA:
BASES DE REFERÊNCIA: SINAPI NÃO DESONERADO DE ABRIL DE 2021.
FONTE

CÓDIGO

ITEM

SINAPI-PB

1

A1
1.1

DESCRIÇÃO DO ITEM

QUANT

PREÇO
UNIT. S/

PREÇO TOTAL

R$
18.686,08 R$

18.686,08
18.686,08

R$

18.686,08

VALOR DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A MÃO DE OBRAS (K1)

R$

7.836,59

VALOR DA MÃO DE OBRAS SEM ENCARGOS

R$

10.849,49

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - OVERHEAD (K2)

R$

EQUIPE TÉCNICA
CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA PARA DEFESA CIVIL

MÊS

A

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRAS (A1 + A2)

B

ENCARGOS SOCIAIS (K1)
TAXA DE 72,23% s/obre A (NÃO DESONERADO), OBSERVAÇÃO: JÁ ESTÃO INCLUSOS OS ENCARGOS
SOCIAIS NAS COMPOSIÇÕES.

C

UNID

1,00

-

0,0% SOBRE A2 (K2) (VALOR DA MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS)
D

R$

VIAGENS E DIÁRIAS

4.207,33

COTAÇÃO

2

2.1

PASSAGENS AÉREAS (JOÃO PESSOA-SÃO PAULO)

UND

1,00

858,33 R$

858,33

COTAÇÃO

3

2.2

MÊS (HOTEL + ALIMENTAÇÃO)

MÊS

1,00

3.349,00 R$

3.349,00

R$

22.893,41

SOMA DE (A + B+ C + D )
E

F

REMUNERAÇÃO BRUTA DA EMPRESA (K3)

R$

-

0,0% SOBRE (F)

R$

-

SUB TOTAL GERAL (D+E)

R$

22.893,41

G

DESPESAS FISCAIS TAXA DE 12,40% S/ F (K4)

R$

1.144,67

G1

DESPESAS FISCAIS COM ISS (5,00% sobre o total)

R$

1.144,67

G2

DESPESAS FISCAIS COM PIS (0,80 x 1,65% = 1,32%)

G3

DESPESAS FISCAIS COM COFINS (0,80 x 7,60% = 6,08%)

H

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (A + D )

R$

22.893,41

I

TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS (C+E+G)

R$

1.144,67

R$

24.038,08

(R$)

TOTAL
- Os serviços atenderão às disposições do Termo de Referência.
- Os custos atendem às disposições do Decreto 7983/2013.
- Foram observadas as orientações mais recentes do Tribunal de Contas da União para composição dos preços
- O detalhamento dos custos encontra-se no Quadro de Composições Analíticas

Página 5 de 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

PLANILHA DE CUSTO NÃO DESONERADA
Produto 2 – Entrega da 1ª versão do TdR do PMGRVD (com Plano de Contingências e Plano de Alertas e
Alarmes) e de seus instrumentos legais complementares

DATA: ABR. 2021

ENDEREÇO: JOÃO PESSOA - PB
BASES DE REFERÊNCIA: SINAPI NÃO DESONERADO DE ABRIL DE 2021.
FONTE

CÓDIGO

ITEM

SINAPI-PB

1

A1
1.1

DESCRIÇÃO DO ITEM

PREÇO
UNIT. S/

QUANT

PREÇO TOTAL

R$
18.686,08 R$

18.686,08
18.686,08

R$

18.686,08

VALOR DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A MÃO DE OBRAS (K1)

R$

7.836,59

VALOR DA MÃO DE OBRAS SEM ENCARGOS

R$

10.849,49

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - OVERHEAD (K2)

R$

EQUIPE TÉCNICA
CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA PARA DEFESA CIVIL

A

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRAS (A1 + A2)

B

ENCARGOS SOCIAIS (K1)
TAXA DE 72,23% s/obre A (NÃO DESONERADO), OBSERVAÇÃO: JÁ ESTÃO INCLUSOS OS ENCARGOS
SOCIAIS NAS COMPOSIÇÕES.

C

UNID

MÊS

1,00

-

0,0% SOBRE A2 (K2) (VALOR DA MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS)
D

R$

VIAGENS E DIÁRIAS

-

COTAÇÃO

2

2.1

PASSAGENS AÉREAS (JOÃO PESSOA-SÃO PAULO)

UND

-

858,33 R$

-

COTAÇÃO

3

2.2

MÊS (HOTEL + ALIMENTAÇÃO)

MÊS

-

3.349,00 R$

-

SOMA DE (A + B+ C + D + E + F)
E

F

R$

18.686,08

REMUNERAÇÃO BRUTA DA EMPRESA (K3)

R$

-

0,0% SOBRE (F)

R$

-

SUB TOTAL GERAL (F + G)

R$

18.686,08

G

DESPESAS FISCAIS TAXA DE 12,40% S/ F (K4)

R$

934,30

G1

DESPESAS FISCAIS COM ISS (5,00% sobre o total)

R$

934,30

G2

DESPESAS FISCAIS COM PIS (0,80 x 1,65% = 1,32%)

R$

-

G3

DESPESAS FISCAIS COM COFINS (0,80 x 7,60% = 6,08%)

R$

-

H

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (A + D )

R$

18.686,08

I

TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS (C+E+G)

R$

934,30

R$

19.620,38

(R$)

TOTAL
- Os serviços atenderão às disposições do Termo de Referência.
- Os custos atendem às disposições do Decreto 7983/2013.
- Foram observadas as orientações mais recentes do Tribunal de Contas da União para composição dos preços
- O detalhamento dos custos encontra-se no Quadro de Composições Analíticas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

PLANILHA DE CUSTO NÃO DESONERADA
Produto 3 – Capacitação, Transferência de Conhecimento, Melhorias nos Processos Organizacionais e
Elaboração de Relatório Técnico da Capacitação

DATA: ABR. 2021

ENDEREÇO: JOÃO PESSOA - PB
BASES DE REFERÊNCIA: SINAPI NÃO DESONERADO DE ABRIL DE 2021.
FONTE

CÓDIGO

ITEM

SINAPI-PB

1

A1
1.1

DESCRIÇÃO DO ITEM

QUANT

PREÇO
UNIT. S/

PREÇO TOTAL

R$
18.686,08 R$

18.686,08
18.686,08

R$

18.686,08

VALOR DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A MÃO DE OBRAS (K1)

R$

7.836,59

VALOR DA MÃO DE OBRAS SEM ENCARGOS

R$

10.849,49

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - OVERHEAD (K2)

R$

EQUIPE TÉCNICA
CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA PARA DEFESA CIVIL

A

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRAS (A1 + A2)

B

ENCARGOS SOCIAIS (K1)
TAXA DE 72,23% s/obre A (NÃO DESONERADO), OBSERVAÇÃO: JÁ ESTÃO INCLUSOS OS ENCARGOS
SOCIAIS NAS COMPOSIÇÕES.

C

UNID

MÊS

1,00

-

0,0% SOBRE A2 (K2) (VALOR DA MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS)
D

R$

VIAGENS E DIÁRIAS

4.207,33

COTAÇÃO

2

2.1

PASSAGENS AÉREAS (JOÃO PESSOA-SÃO PAULO)

UND

1,00

858,33 R$

858,33

COTAÇÃO

3

2.2

MÊS (HOTEL + ALIMENTAÇÃO)

MÊS

1,00

3.349,00 R$

3.349,00

R$

22.893,41

SOMA DE (A + B+ C + D + E + F)
E

F

REMUNERAÇÃO BRUTA DA EMPRESA (K3)

R$

-

0,0% SOBRE (F)

R$

-

SUB TOTAL GERAL (F + G)

R$

22.893,41

G

DESPESAS FISCAIS TAXA DE 12,40% S/ F (K4)

R$

1.144,67

G1

DESPESAS FISCAIS COM ISS (5,00% sobre o total)

R$

1.144,67

G2

DESPESAS FISCAIS COM PIS (0,80 x 1,65% = 1,32%)

R$

-

G3

DESPESAS FISCAIS COM COFINS (0,80 x 7,60% = 6,08%)

R$

-

H

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (A + D )

R$

22.893,41

I

TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS (C+E+G)

R$

1.144,67

R$

24.038,08

(R$)

TOTAL
- Os serviços atenderão às disposições do Termo de Referência.
- Os custos atendem às disposições do Decreto 7983/2013.
- Foram observadas as orientações mais recentes do Tribunal de Contas da União para composição dos preços
- O detalhamento dos custos encontra-se no Quadro de Composições Analíticas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

PLANILHA DE CUSTO NÃO DESONERADA
Produto 4 – Versão Final do TdR da PMGRVD e TdR dos equipamentos necessários e suas respectivas
especificações

DATA: ABR. 2021

ENDEREÇO: JOÃO PESSOA - PB
BASES DE REFERÊNCIA: SINAPI NÃO DESONERADO DE ABRIL DE 2021.
FONTE

SINAPI-PB

CÓDIGO ITEM

1

A1
1.1

DESCRIÇÃO DO ITEM

PREÇO
UNIT. S/

QUANT

PREÇO TOTAL

R$
18.686,08 R$

18.686,08
18.686,08

R$

18.686,08

VALOR DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A MÃO DE OBRAS (K1)

R$

7.836,59

VALOR DA MÃO DE OBRAS SEM ENCARGOS

R$

10.849,49

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - OVERHEAD (K2)

R$

EQUIPE TÉCNICA
CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA PARA DEFESA CIVIL

A

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRAS (A1 + A2)

B

ENCARGOS SOCIAIS (K1)
TAXA DE 72,23% s/obre A (NÃO DESONERADO), OBSERVAÇÃO: JÁ ESTÃO INCLUSOS OS ENCARGOS
SOCIAIS NAS COMPOSIÇÕES.

C

UNID

MÊS

1,00

-

0,0% SOBRE A2 (K2) (VALOR DA MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS)
R$

858,33

COTAÇÃO

2

2.1

PASSAGENS AÉREAS (JOÃO PESSOA-SÃO PAULO)

UND

1,00

858,33 R$

858,33

COTAÇÃO

3

2.2

MÊS (HOTEL + ALIMENTAÇÃO)

MÊS

-

3.349,00 R$

D

VIAGENS E DIÁRIAS

SOMA DE (A + B+ C + D )
E

F

R$

19.544,41

REMUNERAÇÃO BRUTA DA EMPRESA (K3)

R$

-

0,00%

R$

-

SUB TOTAL GERAL (F + G)

R$

19.544,41

G

DESPESAS FISCAIS TAXA DE 12,40% S/ F (K4)

R$

977,22

G1

DESPESAS FISCAIS COM ISS (5,00% sobre o total)

R$

977,22

G2

DESPESAS FISCAIS COM PIS (0,80 x 1,65% = 1,32%)

G3

DESPESAS FISCAIS COM COFINS (0,80 x 7,60% = 6,08%)

H

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (A + D )

R$

19.544,41

I

TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS (C+E+G)

R$

977,22

R$

20.521,63

(R$)

TOTAL
- Os serviços atenderão às disposições do Termo de Referência.
- Os custos atendem às disposições do Decreto 7983/2013.
- Foram observadas as orientações mais recentes do Tribunal de Contas da União para composição dos preços
- O detalhamento dos custos encontra-se no Quadro de Composições Analíticas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COMPOSIÇÕES NÃO DESONERADAS
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL DA DEFEESA CIVIL. PROC ADM. 2021/029657
ENDEREÇO: JOÃO PESSOA - PB
BASES DE REFERÊNCIA: SINAPI NÃO DESONERADO DE ABRIL DE 2021.

1

CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA PARA DEFESA CIVIL

FONTE

CÓDIGO

TIPO

SINAPI

93567

S

MÊS
DESCRIÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

UNID.
MES

QUANT.

PREÇO UNIT.

1,0000 18.686,08

SUB-TOTAL:
TOTAL CUSTO:
2
FONTE

CÓDIGO

TIPO

COTAÇÃO

I

Trecho

Empresa

Data da Cotação

18.686,08
18.686,08
18.686,08

PASSAGENS AÉREAS SÃO PAULO/JOÃO PESSOA

COTAÇÃO

VALOR TOTAL

UND
DESCRIÇÃO

SÃO PAULO - JOÃO PESSOA (TRECHO IDA E VOLTA)

UNID.
UNID.
SUB-TOTAL:
TOTAL CUSTO:

QUANT.
1,0000

PREÇO UNIT.
R$ 858,33

VALOR TOTAL
858,33
858,33
858,33

Passagens aéreas

São Paulo - João
Pessoa - São Paulo
São Paulo - João
Pessoa - São Paulo
São Paulo - João
Pessoa - São Paulo

3

123 milhas

23/4/21

max milhas

23/4/21

kayak

23/4/21

Site
https://123milhas.com/v2/busca?de=CGH&para=JPA&ida=01-032021&volta=31-032021&adultos=1&criancas=0&bebes=0&search_id=446656580
https://www.maxmilhas.com.br/busca-passagensaereas/RT/CGH/JPA/2021-03-01/2021-03-31/1/0/0/EC
https://www.kayak.com.br/flights/CGH-JPA/2021-03-01/2021-0331?sort=bestflight_a

Período

Preço

jul/21

R$ 907,00

jul/21

R$ 738,00

jul/21
MÉDIA

R$ 930,00
R$ 858,33

DIÁRIAS (HOSPEDAGHEM+ ALIMENTAÇÃO)

FONTE

CÓDIGO

TIPO

COTAÇÃO
COTAÇÃO

COTAÇÃO
COTAÇÃO

I
I

UND
DESCRIÇÃO

HOSPEDAGEM
ALIMENTAÇÃO

UNID.
MÊS
DIARIAS
SUB-TOTAL:
TOTAL CUSTO:

QUANT.
1,0000
30,0000

OBS: O valor da alimentação foi baseado na tabela de diária da prefeitura municipal de João Pessoa para "demais cargos"
Diárias de hotel
Hotel

AIRBNB

23/4/21

OLX

23/4/21

KAYAK

23/4/21

https://www.airbnb.com.br/s/Jo%C3%A3o-Pessoa-Brasil/homes?adults=1&place_id=ChIJ16OaATnorAcRNNsmbZxK
QW4&refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&checkin=2021-0701&checkout=2021-07-31
https://pb.olx.com.br/paraiba/joao-pessoa?q=aluguel de flat
https://www.vivareal.com.br/aluguel/paraiba/joaopessoa/flat_residencial/#preco-ate=2000&precototal=sim&quartos=1

Período

Valor Total

jul/21

R$ 1.457,00

jul/21

R$ 1.100,00

jul/21
MÉDIA TOTAL

R$ 1.550,00
R$ 1.369,00

PREÇO UNIT.
R$ 1.369,00
66,00

VALOR TOTAL
1.369,00
1.980,00
3.349,00
3.349,00

QUADRO de Detalhamento do fator "K"

DISCRIMINAÇÃO

PERCENTUAL

K1

ANTIGO
ENCARGOS SOCIAIS

72,23%

k1 =

72,23%

K2
CUSTOS ADMINISTRATIVOS (ver detalhamento)

0,00%

k2 =

0,00%

REMUNERAÇÃO BRUTA (ver detalhamento)

0,00%

k3 =

5,00%

K4
(CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO) ISSQN (5,00%)
(1–I)

k4 =
K = (1+k1)(1+k2)(1+k3)(1+k4)

5,00%
= 0,9500

5,26%
1,903537629

NOTAS:
Tendo em vista que é um contrato de consultor individual não foi considerado
PIS, nem COFIS
- ISSQN do Código Tributario do Municipio de João Pessoa considerando (ISS
5,00 %) sobre a base de calculo do imposto.

QUADRO de Detalhamento dos Encargos Sociais (k1)
SINAPI-Cálcuo de Parâmetro 10/2020
SEM DESONERAÇÃO
GRUPO A
A1
A2
A3

INSS
SESI
SENAI

Horista Mensalista
20,00%
20,00%
1,50%
1,50%
1,00%
1,00%

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A
GRUPO B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B
GRUPO C
C1
C2
C3
C4
C5
C

INCRA

0,20%

0,20%

SEBRAE

0,60%

0,60%

SALÁRIO EDUCAÇÃO

2,50%

2,50%

SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO
FGTS
SECONCI (não se aplica)
Total

3,00%
8,00%

3,00%
8,00%

Repouso semanal remunerado
Feriados
Auxílio Enfermidade
13º salário
Licença Paternidade
Faltas Justificadas
Dias de Chuvas
Auxílio Acidente de Trabalho
Férias gozadas
Salário maternidade
Total
Aviso prévio indenizado
Aviso prévio trabalhado
Férias indenizadas
Depósito rescisão sem justa causa
Indenização adicional
Total

GRUPO D
D1
Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B
D2
D

36,80%
36,80%
Horista Mensalista
18,01% não incide
4,30% não incide
0,87%
0,67%
10,78%
8,33%
0,07%
0,06%
0,72%
0,56%
1,98% não incide
0,11%
0,08%
13,64%
10,55%
0,03%
0,03%
50,51%
20,28%
Horista Mensalista
4,45%
3,45%
0,10%
0,08%
0,50%
0,39%
4,10%
3,17%
0,37%
0,29%
9,52%
7,38%
Horista Mensalista
18,59%
7,46%

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidência do FGTS sobre Aviso prévio Indenizado
0,39%
Total
18,98%
TOTAL (A+B+C+D)
115,81%

Fonte: Caixa econômica federal, adaptado (vigência a partir de 12/2019)

0,31%
7,77%
72,23%

QUADRO de Detalhamento do k2 e k3
PLANILHA DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS (k2)
DISCRIMINAÇÃO
TAXA
Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca,
0,00%
programa de qualidade, auditoria interna e externa
TOTAL
0,00%
PLANILHA DE REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (k3)
DISCRIMINAÇÃO
Lucro bruto
TOTAL

TAXA
0,00%
0,00%

DETERMINAÇÃO DO PREÇO FINAL DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA CONSULTIVA E A JUSTIFICATIVA PARA A DETERMINAÇÃO DO K2
e K3
A formação do preço final em contratação de serviços de engenharia (projeto,
consultoria, gerenciamento, etc.) deve considerar o chamado “Método do K”, em vez da
aplicação do percentual de BDI. O referido “Método do K” desdobra-se em duas etapas.
Uma referente aos custos com a mão de obra (salários) – [(1+K1+K2).(1+K3).(1+K4)].
Por sua vez, a “administração central” (K2) sofre influência de fatores como a estrutura
da empresa, o número de contratos que esteja executando à época da licitação, a
complexidade da obra ou serviço licitado e o prazo de execução. Para este item, tem-se
por oportuno que a Administração Pública exija o detalhamento das empresas licitantes
da taxa a ser incorporada no cálculo.
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Edital
SCI nº 97001/2021
Processo Adm. nº 2021/029657
MUNICÍPIO DE JOÁO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL/UEP

ANEXO G
RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO E TERMO DE ACEITE (MODELO)

Recibo de Pagamento de Autônomo – valores
Eu,
RG
CPF

NOME
SSP/

RECEBI, do Município de João Pessoa, o valor de:

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES PAGOS
Valor bruto
VB
R$ xxxxx
INSS
11% (teto)
R$ xxxxxx
ISS
5,00%
R$ xxxxxx
IRPF
27,5% (faixas)
R$ xxxxxx
Valor líquido
VB-encargos
R$ xxxxxx
pelas atividades técnicas de consultoria desenvolvidas para o Projeto de Desenvolvimento
Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa.
João Pessoa,_________________________
ASSINATURA
Atesto, para os devidos fins, que
foram prestados os serviços
constantes
do
presente
documento.
João Pessoa,

GESTOR DO CONTRATO
Observação: O Contratante não se responsabiliza por alterações que ocorram nas alíquotas, formas
de cálculo ou outras regras referentes ao INSS, ISS e IRPF. No caso de alterações, deve prevalecer o
mesmo valor bruto.
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ANEXO H
RELATÓRIO PARA ESCOLHA DO CONSULTOR INDIVIDUAL (MODELO FORNECIDO PELO
BID)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

EDITAL DA SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL N.º 97001/2021

CE NO 4444 - OC/BR

RELATÓRIO PARA ESCOLHA DO CONSULTOR INDIVIDUAL

[INDICAR OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS]

[INDICAR DATA]
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RELATÓRIO PARA ESCOLHA DO CONSULTOR INDIVIDUAL

1. Serviços a Serem Executados
[Indicar os serviços]
2. Manifestações de Interesse
Foram apresentadas [indicar] manifestações de interesse de consultores individuais, conforme o Quadro 1,
apresentado a seguir.
QUADRO 1 - CONSULTORES INDIVIDUAIS PARTICIPANTES
CONSULTOR INDIVIDUAL

N.º
1

[indicar os consultores, no mínimo 3 (três)]

2
3
3. Metodologia
Essa seleção baseou-se na comparação das qualificações de, pelo menos, 3 (três) candidatos dentre aqueles
que manifestaram interesse na execução dos serviços ou que foram diretamente contatados pelo Agente
Executor.
Os profissionais cujas qualificações serão consideradas para a comparação deverão preencher os requisitos
relevantes mínimos de qualificações indicados a seguir

4. Avaliação Detalhada
Foram avaliados os currículos dos Consultores Individuais interessados, verificando se eles estão qualificados
para a execução dos serviços, por meio da verificação do atendimento, na documentação apresentada,
Co0nforme estabelecido no Edital e seus anexos.
5. Pontuação
Foram avaliados os Consultores Individuais por meio da verificação da existência, na documentação
apresentada, de trabalhos nos quais se verificou a abordagem específica de temas importantes conforme o
escopo dos serviços a serem desenvolvidos.
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QUADRO 2 - PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO OBTIDA
CRITÉRIOS ABORDADOS

Consultor 1

Consultor 2

Consultor 3

Consultor 4

[indicar]

TOTAL DE PONTOS
6. Classificação e Escolha do Consultor Individual
O Quadro 3, a seguir, mostra a classificação obtida pelos Consultores Individuais.
QUADRO 3 - CLASSIFICAÇÃO
N.º
1
2
3

CONSULTOR
[indicar]

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

[indicar]

[indicar]

Foi escolhido o Consultor Individual [indicar] que será convidado à assinatura do contrato, após o recebimento dos
Termos de Referência (TDR) e da respectiva minuta do Contrato.
[Indicar local], [indicar] de [indicar] de [indicar]
Nomes, cargos e assinaturas da Comissão de Avaliação: [indicar]
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ANEXO I
FICHA SÍNTESE PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTOR INDIVIDUAL (CI)

PREFÁCIO
FINALIDADE
Destinados às comunicações do Executor com o BID visando informar ao Banco a situação de cada contrato
de execução de serviços por parte de consultores individuais e incluídos no Contrato de Empréstimo como
parte do financiamento.
A referida ficha informa sobre:
a) a Identificação da Aquisição (Quadro 1);
b) o Processo de Seleção (Quadro 2); e
c) o Andamento do Contrato (Quadro 3)
Deverá:
a) ser atualizada de acordo com o andamento de todo o processo de aquisição, desde a identificação dos
serviços de consultoria a serem executados pelos consultores individuais até o encerramento do
respectivo contrato;
b) enfatizar as conclusões e oferecer qualquer informação adicional que ajude a acelerar uma revisão
do Banco;
c) realçar quaisquer questões não resolvidas ou potencialmente controversas; e
d) ser assinada (no rodapé de cada página) e anexada à Carta de Encaminhamento do Mutuário ou
Agente Executor responsável pela comunicação com o Banco.
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SIGLAS UTILIZADAS
AGA - Aviso Geral de Aquisição
BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento (Banco)
CD - Contratação Direta;
CI – Consultor Individual
DB - Development Business
DO – Diário Oficial
OS – Ordem de Serviço
TDR – Termos de Referencia
TRSCI - Termo de Recebimento dos Serviços do Consultor Individual
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QUADROS SÍNTESE PARA O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
Situação em: [informar data]
QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO
ASSUNTO

INFORMAÇÃO

1.1 Nome do Projeto

[indicar]

1.2 Nome do Mutuário

[indicar]

1.3 Número do Contrato de Empréstimo

[indicar]

1.4 Nome do Agente Executor
(a) nome

(a) [indicar]

(b) endereço

(b) [indicar]

1.5 Nodo Convênio (caso aplicável)

[indicar]

1.6 Data de Efetividade 5

[indicar]

1.7 Data de Conclusão do Empréstimo
(a) original

(a) [indicar]

(b) revisada

(b) [indicar]

1.8 Aviso Geral de Aquisição (AGA)
(a) primeira data de emissão

(a) [indicar]

(b) última atualização

(b) [indicar]

1.9 Descrição do Contrato
(a) objeto da contratação

(a) [indicar]

(b) nome do componente 6

(b) [indicar]

(c) categoria de desembolso 7

(c) [indicar]

1.10 Fonte(s) de Financiamento e % :

(a) BID: [indicar %]
(b) Contrapartida: [indicar %]

5

. Data do cumprimento das condições prévias.
. Conforme o Contrato de Empréstimo.
7
. Conforme o Contrato de Empréstimo.
6
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ASSUNTO
1.11 Plano de Aquisições

INFORMAÇÃO
a) Nº do Item: [indicar]
(b) Orçamento proposto [indicar]

1.12 Custo Estimado

(a) Montante: [indicar]
(b) Data base: [indicar]
(c) Fonte: [indicar]

1.13 Método de Seleção

[indicar um: Seção V das Políticas para Seleção
d Contratação de Consultores ouSCD]

1.14 Exigência de Revisão Prévia

[indicar Sim ou Não]

1.15 Contrato de Preço Fixo 8

[indicar Sim ou Não]

1.16 Comentários: (utilizar caso necessário)

8

. Sem o reajustamento dos preços contratuais.
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QUADRO 2 - PROCESSO DE SELEÇÃO
ASSUNTO

INFORMAÇÃO

2.1 Forma de Divulgação para a Contratação
(a) publicação em jornal

(a) [indicar nome do jornal e data]

(b) manifestações de interesse de CI por meios
eletronicos

(b) [indicar se houve]

(c) outra forma de divulgação, caso aplicável

(c) [indicar]

2.2 Não objeção do BID
(a) Termos de Referencia (TDR)

(a) [indicar data]

(b) Orçamento

(b) [indicar data]

(c) Minuta de Contrato

(c) [indicar]

2.3 Adendos aos documentos, caso existentes

Emissão

Não objeção do BID

1º Adendo

[indicar data]

[indicar data]

2º Adendo

[indicar data]

[indicar data]

2.4 Seleção do CI
(a) número de CI que manifestaram interesse

(a) [indicar]

(b) data da análise dos currículos

(b) [indicar]

2.5 Não objeção do BID ao Relatório de Escolha do
Consultor Individual

(a) [indicar data]

2.6 Publicação Resultado da Seleção:
(a) no DB online

(a) [indicar data]

(b) no Diário Oficial

(b) [indicar data]

2.7 Recursos Interpostos

[indicar]
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ASSUNTO

INFORMAÇÃO

2.8 Comentários: (utilizar caso necessário)
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QUADRO 3 – ANDAMENTO DO CONTRATO
ASSUNTO

INFORMAÇÃO

3.1 Contratado
(a) Nome:

(a) [indicar]

(b) Endereço:

(b) [indicar]

3.2 Data da assinatura do Contrato

[indicar]

3.3 Data da emissão da Ordem de Serviço (OS)

[indicar]

3.4 Data de término do Contrato

[indicar]

3.5. Data estimada de conclusão dos Serviços de
Consultoria

[indicar]

3.6 No do Contrato

[indicar]

3.7. Valor do Contrato

[indicar valor e moeda]

3.8 Termos Aditivos

Montante/Moeda

Prazo (meses)

1º Termo Aditivo

[indicar]

[indicar]

2º Termo Aditivo

[indicar]

[indicar]

3º Termo Aditivo

[indicar]

[indicar]

--------------------------------

---------------------

------------------

3.9 Termo de Recebimento dos Serviços do Consultor
Individual (TRSCI)

(a) [indicar data de emissão]
(b) [indicar data de envio ao BID]

3.10 Entrega dos Produtos Finais

(a) [indicar data de emissão]
(b) [indicar data de envio ao BID]
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ASSUNTO

INFORMAÇÃO

3.11 Comentários: (utilizar caso necessário)
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