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Este documento está sujeito a direitos autorais 

 

Este documento somente pode ser usado e reproduzido para fins não comerciais. Não é permitido 

qualquer uso comercial, inclusive, entre outros, revenda, cobrança de acesso, redistribuição ou 

trabalhos derivados, tais como traduções não oficiais baseadas neste documento. 
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Revisões 
 

Março de 2013  

 

Esta revisão, datada de março de 2013, incorpora várias mudanças que refletem a experiência do 

Banco Mundial no uso de versões anteriores deste documento (a última versão atualizada data de 

maio de 2010), corrige inconsistências nas cláusulas do documento e inclui as mudanças de 

acordo com as Diretrizes sobre Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Não Consultoria, 

emitidas em janeiro de 2011.  

 

Maio de 2010 

 

A revisão datada de maio de 2012 visa a, inter alia, modificar as cláusulas de Elegibilidade e 

Fraude e Corrupção para alinhar seu texto e a corrigenda de maio de 2010 às Diretrizes sobre 

Aquisições, refletindo as mudanças relacionadas com a Fraude e Corrupção em conformidade 

com o Acordo de Exclusão Mútua de Decisões de Exclusão entre os Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento, do qual o Grupo Banco Mundial é signatário. Este Edital Padrão é aplicável à 

Aquisição de Bens financiada no âmbito dos projetos financiados pelo BIRD ou AID, cujo 

Acordo Legal faz referência ao seguinte: a) Guidelines for Procurement under IBRD Loans and 

IDA Credits (Diretrizes para Aquisições sob empréstimos do BIRD e créditos da AID) de maio 

de 2004, revisadas em outubro de 2006; ou b) Guidelines for Procurement under IBRD Loans 

and IDA Credits (Diretrizes para Aquisições relacionadas com empréstimos do BIRD e créditos 

da AID) de maio de 2004, revisadas em outubro de 2006 e maio de 2010. 

Maio de 2007  

 

Essa revisão, datada de maio de 2007, visa a modificar as Subcláusulas 3.1, 4.4 e 21.7 da Seção I 

– Instruções aos Licitantes; e Cláusulas 3 e 11 da Seção VII – Condições Gerais do Contrato – 

para alinhar seu texto ao da corrigenda das Diretrizes para Aquisições, emitidas em outubro de 

2006, para refletir as mudanças relacionadas com a Fraude e Corrupção em conformidade com o 

pacote de Reforma de Sanções do Banco Mundial, aprovado pela Diretoria Executiva em agosto 

de 2006. 

 

Setembro de 2006 

(i)  Cláusula de Restrição de Exportação acrescentada às Condições Gerais do Contrato 

(CGC 37) 

 

 

Maio de 2005 

(i) IAL 14.2 revisada para remover informações relacionadas à avaliação. 

(ii) IAL 26.1 ―procuração‖ incluída 

(iii) IAL 27.2 revisado para indicar que a retirada da proposta sem a devida documentação 

não será aceita. 



  

 
 

(iv) IAL 36.3 (a) escolha referente à avaliação por itens ou lotes e respectivo 

esclarecimento na FDE sobre a forma como uma proposta substancialmente adequada 

com ausência de um item será comparada quando se fizer a avaliação dos lotes. 

(v) CEC com referência a CGC 13.1 sobre documentos para embarque:  

 

 

Maio de 2004  

As características das Diretrizes para Aquisições de maio de 2004 foram incorporadas. 
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Prefácio 
 

 

 

 

Este Edital Padrão para a Aquisição de Bens foi preparado pelo Banco Mundial. Baseia-se no 

Edital Mestre para a Aquisição de Bens, preparado pelos Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento participantes e pelas Instituições Financeiras Internacionais.   

 

O Edital Padrão para a Aquisição de Bens reflete a estrutura e as disposições do Edital Mestre 

para a Aquisição de Bens, exceto onde considerações específicas do Banco Mundial exigiram 

mudança.  

 



  

 
 

Prefácio 
 

 

Este Edital Padrão para a Aquisição de Bens foi preparado para ser usado em contratos 

financiados pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e pela 

Associação Internacional de Desenvolvimento (AID),
1
 a ser usado para as aquisições de bens por 

meio da Licitação Pública Internacional (ICB) nos projetos financiados no todo ou em parte pelo 

Banco Mundial. São coerentes com as Diretrizes para Aquisições de Bens, Obras e Serviços de 

Não Consultoria no âmbito dos Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID por parte de 

Mutuários do Banco Mundial. 

   

Este Edital para a Aquisição de Bens presume que não tenha sido feita nenhuma pré-qualificação 

antes da licitação.  

 

Para obter informações adicionais sobre aquisições no âmbito de projetos financiados pelo Banco 

Mundial ou para fazer perguntas sobre o uso deste Edital Padrão (SBD), favor contatar: 

 

Grupo de Política e Serviços de Aquisições 

Vice-Presidência de Política Operacional e Serviços aos Países 

Banco Mundial 

1818 H Street, N.W. 

Washington, D.C. 20433 U.S.A. 

pdocuments@worldbank.org 

http://www.worldbank.org/globaloutlook 

 

                                                
1  O BIRD e a AID são geralmente chamados Banco Mundial.  Como os requisitos para aquisições do BIRD e 

AID são idênticos, a expressão ―Banco Mundial‖ neste Edital de Licitação refere-se tanto ao BIRD como à AID 

e a palavra ―empréstimo‖ refere-se tanto a um empréstimo concedido pelo BIRD como a um crédito estendido 

pela AID,  No entanto, no caso de Edital de Licitação, mantêm-se as distinções. 
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Descrição do Sumário 

Sumário  

PARTE 1 – PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO 
 

Seção I. Instruções aos Licitantes (IAL) 

Esta seção fornece informações para ajudar os Licitantes a prepararem suas 

propostas.  São fornecidas também informações sobre apresentação, abertura e 

avaliação de propostas e sobre a adjudicação de contratos.  A Seção I contém 

disposições a serem usadas sem modificação. 

Seção II. Folha de Dados do Edital (FDE) 

Esta seção inclui disposições específicas a cada aquisição e complementa a Seção 

I, Instruções aos Licitantes.   

Seção III. Critérios de Avaliação e Qualificação 

Esta seção especifica os critérios para determinar a proposta com o menor preço 

avaliado e as qualificações do Licitante para cumprir o contrato. 

Seção IV.  Formulários de Licitação 

Esta seção inclui os formulários para a Apresentação de Propostas, Listas de 

Preços, Garantia de Proposta e Autorização do Fabricante a serem apresentados 

integralmente pelo Licitante como parte da sua Proposta. 

Seção V. Países Elegíveis 

 

  Esta seção contém informações sobre países elegíveis. 

 

Seção VI. Política do Banco Mundial - Práticas Corruptas e Fraudulentas 

 

Esta seção proporciona aos Licitantes referência sobre a política do Banco 

Mundial relacionada com práticas corruptas e fraudulentas aplicáveis a este 

processo. 

 

 

PARTE 2 – Requerimentos de Fornecimento 
 

Seção VII. Lista de Requerimentos 

 

Esta seção inclui uma Lista de Bens e Serviços Correlatos, Cronogramas de 

Entrega e Conclusão, Especificações Técnicas e os Desenhos que descrevem os 

Bens e Serviços Correlatos a serem adquiridos. 
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PARTE 3 – CONDIÇÕES DO CONTRATO E FORMULÁRIOS DO 

CONTRATO 
 

Seção VIII. Condições Gerais do Contrato (CGC) 

Esta Seção inclui as cláusulas gerais a serem aplicadas em todos os contratos.  O 

texto das cláusulas desta seção não será modificado.   

Seção IX. Condições Especiais do Contrato (CEC) 

Esta seção compõe-se dos Dados e Disposições Específicas do Contrato, contendo 

as cláusulas específicas de cada contrato. O conteúdo desta seção modifica ou 

complementa, mas não se sobrepõe às Condições Gerais e será preparado pelo 

Comprador. 

Seção X. Formulários do Contrato 

Esta seção contém os formulários que, uma vez preenchidos, farão parte do 

Contrato. Os formulários referentes à Garantia de Execução e Garantia de 

Pagamento Antecipado, quando requeridos, somente serão preenchidos pelo 

Licitante vencedor após a adjudicação do contrato. 

 

Anexos: Aviso de Licitação  
 

O formulário ―Aviso de Licitação‖ figura no final do Edital da Licitação a título 

de informação.  
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D O C U M E N T O  D E  A Q U I S I Ç Õ E S  
 Edital para a 

Aquisição de Bens 
 

 

Aquisição de:  

[inserir identificação dos Bens] 

_______________________________ 

_______________________________ 

 
 

ICB Nº:_____________ 
[inserir número de referência conforme o plano de 

aquisição] 
Projeto:______________ 

Comprador:_____________ 

País:_____________ 

Emitido em: ____________ 
[inserir data quando o documento for emitido aos 

licitantes] 
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Seção I. Instruções aos Licitantes 

 A. Geral 

1. Escopo da 

Proposta 

1.1 Em conexão com o Aviso de Licitação, especificado na 

Folha de Dados do Edital (FDE), o Comprador, segundo 

especificado na FDE, emite este Edital de Licitação para o 

fornecimento dos referidos de Bens e Serviços Correlatos, 

segundo especificado na Seção VII, Lista de Requerimentos. O 

nome, identificação e número de lotes (contratos) desta 

aquisição por meio de Licitação Pública Internacional (ICB) 
são especificados na FDE. 

1.2 Em todo o Edital da Licitação: 

(a) o termo ―por escrito‖ significa comunicação sob a 

forma escrita (p. ex., por correio postal, e-mail, fax, 
telex) com comprovante de recebimento; 

(b) se o contexto assim requerer, ―singular‖ significa 

―plural‖ e vice-versa; e 

(c) ―dia‖ significa dia calendário. 

2. Fonte de fundos 2.1 O Mutuário ou Beneficiário (doravante o ―Mutuário‖) 

especificado na FDE solicitou ou recebeu financiamento 

(doravante os ―fundos‖) do Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento ou da Associação 

Internacional de Desenvolvimento (doravante o ―Banco 

Mundial‖) em um montante especificado na FDE, para o 

projeto mencionado na FDE. O Mutuário pretende aplicar 

uma parcela dos fundos em pagamentos elegíveis nos termos 

do contrato para o qual foram emitidos estes Documentos da 
Licitação. 

2.2 O pagamento pelo Banco Mundial será emitido somente a 

pedido do Mutuário e mediante aprovação do Banco Mundial 

em conformidade com os termos e as condições do Acordo de 

Empréstimo (ou de outro financiamento). O Acordo de 

Empréstimo (ou outro financiamento) proíbe sacar da Conta de 

Empréstimo (ou de outro financiamento) para fins de qualquer 

pagamento a pessoas ou entidades ou para qualquer 

importação de bens, se tal pagamento ou importação, na 

medida do conhecimento do Banco Mundial, for proibido por 

decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas nos 

termos do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas Nenhuma 

outra parte que não seja o Mutuário poderá auferir quaisquer 

direitos do Acordo de Empréstimo (ou outro financiamento) 



Seção I. Instruções aos Licitantes 

 

6 

ou apresentar qualquer reivindicação dos recursos do 
Empréstimo (ou de outro financiamento). 

3. Práticas 

Fraudulentas e 

Corruptas 

3.1 O Banco Mundial exige conformidade com a sua política 

relacionada a práticas fraudulentas e corruptas conforme 
definido na Seção VI. 

3.2  Em cumprimento desta política, os Licitantes permitirão e 

tomarão medidas para que seus agentes (sejam ou não 

declarados), subempreiteiros, subconsultores, prestadores de 

serviços ou fornecedores permitam ao Banco Mundial 

inspecionar todas as contas, registros e outros documentos 

relacionados com a apresentação do pedido, apresentação da 

proposta (caso pré-qualificada) e cumprimento do contrato 

(no caso da adjudicação) e que sejam auditados por 
auditores nomeados pelo Banco Mundial. 

4. Licitantes 

Elegíveis 

4.1 O Licitante poderá ser uma firma que seja entidade privada, 

uma entidade pública – sujeita à cláusula 4.5 das Instruções 

aos Licitantes (IAL) – ou qualquer combinação dessas 

entidades sob a forma de consórcio (joint venture – JV) nos 

termos de um acordo existente ou com a intenção de celebrar 

tal acordo comprovado por uma carta de intenção.  No caso de 

um consórcio, todos os membros serão conjunta e 

solidariamente responsáveis pela execução do Contrato em 

conformidade com os termos do Contrato. O consórcio 

nomeará um Representante autorizado a conduzir todos os 

negócios em nome de qualquer membro ou de todos os 

membros do consórcio durante o processo de licitação e, se o 

contrato for adjudicado ao consórcio, durante a execução do 

Contrato. Salvo especificação em contrário nas FDE, não há 

limite para o número de membros de um consórcio. 

4.2 O Licitante não deverá ter conflito de interesses. Caso se 

conclua que o Licitante tem conflito de interesses, este será 

desqualificado. Para fins deste processo de licitação 

considerar-se-á que o Licitante tem conflito de interesses se:  

(a) direta ou indiretamente controlar outro Licitante, for 

por ele controlado ou estiver sob controle comum com 

outro Licitante; ou 

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

(c) tiver o mesmo representante jurídico que outro 

Licitante; ou 

(d) tiver relacionamento com outro Licitante diretamente 
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ou por meio de terceiros comuns, que o coloque em 

posição de influenciar a proposta de outro Licitante ou 

influenciar as decisões do Comprador no tocante ao 
processo de licitação; ou 

(e) participar de mais de uma proposta neste processo de 

licitação. A participação, por parte de um Licitante em 

mais de uma Proposta, resultará na desqualificação de 

todas as Propostas nas quais o Licitante estiver 

envolvido.  No entanto, isso não limita a inclusão do 

mesmo subenpreiteiro em mais de uma proposta; 

(f) qualquer de seus afiliados participou como consultor 

na preparação do desenho ou especificações técnicas 

das obras objeto da proposta; e 

(g) qualquer de seus afiliados tenha sido contratado (ou 

tenha sido proposto para contratação) pelo Comprador 

ou Mutuário para a implementação do Contrato; e 

(h) estiver fornecendo bens, obras ou serviços de não 

consultoria resultantes de serviços de consultoria ou 

diretamente a eles relacionados para a preparação ou 

implementação do projeto especificado na IAL 2.1 da 

FDE fornecida pelo Contratante ou por qualquer 

afiliado que direta ou indiretamente controlar, for 

controlado ou estiver sob controle comum com essa 
firma; ou 

(i) tiver estreito relacionamento comercial ou familiar 

com um funcionário do Mutuário (ou da entidade 

executora do projeto ou de um beneficiário de uma 

parte do empréstimo), o qual: (i) estiver direta ou 

indiretamente envolvido na preparação do Edital de 

licitação ou especificações do contrato e/ou do 

processo de avaliação das propostas; ou (ii) estiver 

envolvido na implementação ou supervisão de tal 

contrato, salvo se o conflito oriundo desse 

relacionamento tiver sido resolvido de modo aceitável 

para o Banco Mundial durante o processo de licitação 

e execução do contrato. 

4.3 O Licitante poderá ter a nacionalidade de qualquer país, sujeito 

às restrições estipuladas na IAL 4.7. Considerar-se-á que o 

Licitante tem a nacionalidade de um país se o Licitante for 

constituído, incorporado ou registrado nesse país e operar 

segundo as disposições das leis daquele país, conforme 

evidenciado por seu estatuto social (ou documentos de 

constituição ou associação equivalentes) e por seus 



Seção I. Instruções aos Licitantes 

 

8 

documentos de registro, conforme o caso.  Este critério 

também será aplicado à determinação da nacionalidade de 

subempreiteiros ou subconsultores propostos para qualquer 

parte do Contrato, inclusive serviços correlatos. 

4.4 O Licitante que for sancionado pelo Banco Mundial em 

conformidade com a IAL 3.1, inclusive segundo as Diretrizes 

do Banco Mundial para Prevenção e Combate à Corrupção em 

Projetos Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e 

Doações da AID (doravante ―Diretrizes sobre Anticorrupção‖) 

será inelegível para ser pré-qualificado para um contrato 

financiado pelo Banco Mundial; para apresentar proposta para 

tal contrato; ou ser adjudicado para um contrato financiado 

pelo Banco Mundial ou dele se beneficiar, financeiramente ou 

de outro modo, pelo período que o Banco vier a determinar. A 

lista de firmas e indivíduos excluídos está disponível no 

endereço eletrônico especificado nas FDE. 

4.5 Os Licitantes que forem empresas ou instituições estatais no 

País do Comprador somente poderão participar se 

estabelecerem que: (i) são legal e financeiramente autônomos; 

(ii) operam nos termos da legislação comercial; e (iii) não são 

dependentes de entidades do Comprador.  Para qualificar-se, 

uma empresa ou instituição de estatal deverá estabelecer, para 

satisfação do Banco, por meio de todos os documentos 

relevantes, incluindo seu Convênio Constitutivo e outras 

informações que o Banco venha a solicitar – o seguinte: (i) é 

uma entidade jurídica separada do governo; (ii) atualmente não 

recebe subsídios substanciais ou apoio orçamentário; (iii) 

opera como qualquer empresa comercial e, inter alia, não está 

obrigada a repassar seu superávit ao governo, pode adquirir 

direitos e responsabilidades, tomar emprestados fundos e ser 

passível de pagamento de suas dívidas, podendo declarar 

falência; e (iv) não está apresentando proposta para a 

adjudicação de um contrato por parte do departamento ou 

órgão do governo sob cujas leis ou regulamentações aplicáveis 

figure a autoridade de prestação de contas ou supervisão da 

empresa ou tenha capacidade de exercer influência ou controle 

sobre a empresa ou instituição. 

4.6 O Licitante não deverá ser objeto de suspensão de licitação 

imposta pelo Comprador como resultado da operação de uma 

Declaração de Garantia de Proposta. 

4.7 As firmas e indivíduos podem ser inelegíveis se assim estiver 

indicado na Seção V e se (a) por força de lei ou 

regulamentação, o país do Mutuário proibir relações 
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comerciais com esse país, desde que o Banco esteja satisfeito 

de que, tal exclusão não impeça a competição real para o 

fornecimento de bens ou contratação das obras ou serviços 

requeridos ou (b) em cumprimento de uma decisão do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas em conformidade 

com o Capítulo VII de sua Carta, o país do Mutuário proibir 

qualquer importação de bens ou contratação de obras ou 

serviços desse país ou qualquer pagamento a qualquer país, 

pessoa ou entidade desse país. 

4.8 O Licitante deverá fornecer comprovante de elegibilidade 

satisfatório ao Comprador, quando este razoavelmente 

requerer. 

5. Bens Elegíveis e 

Serviços 

Correlatos 

5.1 Todos os Bens e Serviços Correlatos a serem fornecidos nos 

termos do Contrato e financiados pelo Banco Mundial podem 

ter origem em qualquer país em conformidade com a Seção V, 

Países Elegíveis. 

5.2 Para os fins desta Cláusula, o termo ―bens‖ inclui produtos 

básicos, matéria-prima, maquinaria, equipamentos e 

instalações industriais; e a expressão ―serviços correlatos‖ 

inclui serviços tais como seguro, instalação, treinamento e 

manutenção inicial. 

5.3 O termo ―origem‖ significa o país em que os bens foram 

extraídos de minas, plantados, cultivados, produzidos, 

fabricados ou processados; ou, por meio de fabricação, 

processamento ou montagem, resulte outro artigo 

comercialmente reconhecido que difira substancialmente de 

seus componentes em suas características básicas. 

 B. Conteúdo do Edital de Licitação 

6. Seções do Edital 

de Licitação 

 

6.1 O Edital de Licitação compõe-se das Partes 1, 2 e 3 que 

incluem todas as seções abaixo indicadas e que deverão ser 

lidas em conjunto com qualquer Adendo emitido em 

conformidade com IAL 8. 

Parte 1 – Procedimentos da Licitação 

 Seção I. Instruções aos Licitantes (IAL) 

 Seção II. Folha de Dados do Edital (FDE) 

 Seção III. Critérios de Avaliação e Qualificação 

 Seção IV. Formulários de Licitação 

 Seção V. Países Elegíveis 
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 Seção VI. Política do Banco Mundial – Práticas 

Corruptas e Fraudulentas 

 PARTE 2   Requerimento de Fornecimento 

 Seção VII. Lista de Requerimento 

PARTE 3   Contrato 

 Seção VIII. Condições Gerais do Contrato (CGC) 

 Seção IX. Condições Especiais do Contrato 

(CEC) 

 Seção X. Formulários do Contrato  

 6.2 O Aviso de Licitação expedido pelo Comprador não é parte do 

Edital de Licitação. 

6.3 Salvo se obtido diretamente do Comprador, o Comprador não 

é responsável pela completude do documento, resposta a 

pedidos de esclarecimento, Atas da reunião pré-licitação (se 

aplicável) ou Adendos do Documento de Licitação em 

conformidade com a IAL 8. Em caso de qualquer contradição, 

prevalecerão os documentos obtidos diretamente do 

Comprador. 

6.4 O Licitante deverá examinar todas as instruções, formulários, 

termos e especificações constantes do Edital de Licitação e 

fornecer com sua Proposta todas as informações ou 

documentação requeridas pelo Edital de Licitação. 

7. Esclarecimento do 

Edital de Licitação 

7.1 O Licitante que requerer qualquer esclarecimento sobre o 

Edital de Licitação deverá contatar o Comprador por escrito no 

endereço do Comprador especificado na FDE ou perguntar 

durante a reunião pré-licitação, se for realizada em 

conformidade com a IAL 7.4.  O Comprador responderá por 

escrito a todo pedido de esclarecimento, contanto que tal 

pedido seja recebido antes do prazo para apresentação de 

propostas no período especificado na FDE.  O Comprador 

remeterá cópias de sua resposta a todos os Licitantes que 

tiverem recebido o Edital de Licitação em conformidade com a 

IAL 6.3, incluindo uma descrição da pergunta mas sem 

identificar a fonte. Caso especificado na FDE, o Comprador 

também deverá publicar prontamente uma resposta no website 

identificado na FDE. Se o esclarecimento resultar em 

modificações dos elementos essenciais Edital de Licitação, o 

Comprador deverá alterar o Edital de Licitação seguindo o 

procedimento estipulado na IAL 8 e IAL 22.2  
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8. Emenda ao Edital 

de Licitação 

8.1 Em qualquer momento antes do prazo de apresentação das 

propostas, o Comprador poderá alterar o Edital de Licitação 

mediante a emissão de adendos. 

8.2 Qualquer adendo emitido fará parte Edital de Licitação e será 

comunicado por escrito a todos que tiverem obtido do 

Comprador o Edital de Licitação em conformidade com a IAL 

6.3. O Comprador deverá prontamente publicar o adendo no 

website do Comprador em conformidade com a IAL 7.1.  

8.3 Para dar aos potenciais Licitantes um prazo razoável para levar 

em conta um adendo na preparação da respectiva proposta, o 

Comprador poderá, a seu próprio critério, prorrogar o prazo 

para apresentação de propostas, em conformidade com a IAL 

22.2. 

 C. Preparação das Propostas 

9. Custo da Proposta 9.1 O Licitante custeará todas as despesas associadas à preparação 

e apresentação de sua proposta e o Comprador não será 

responsável por tais despesas, independentemente da condução 

ou resultado do processo de licitação. 

10. Idioma da 

Proposta 

10.1 A Proposta e toda correspondência e documentos relacionados 

com a proposta intercambiados entre o Licitante e o 

Comprador serão redigidos no idioma especificado na FDE.  

Os documentos de apoio e o material impresso que fazem 

parte da Proposta podem estar em outro idioma, contanto que 

sejam acompanhados de uma tradução exata das passagens 

relevantes no idioma especificado na FDE, em cujo caso, para 

fins de interpretação da Proposta, essa tradução prevalecerá. 

11. Documentos que 

constituem a 

Proposta 

11.1 A Proposta deverá incluir o seguinte: 

(a) Carta de Proposta em conformidade com a IAL 12; 

(b) Cronogramas concluídos, em conformidade com IAL 12 
e 14; 

(c) Garantia de Proposta ou Declaração de Garantia de 

Proposta, em conformidade com a IAL 19.1; 

(d) propostas alternativas, se permitidas, em 

conformidade com a IAL 13; 

(e) confirmação por escrito autorizando o signatário da 

Proposta a comprometer o Licitante, em conformidade 

com a IAL 20.2; 

(f) comprovante de documentação em conformidade com 
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a IAL 17, estabelecendo as qualificações do Licitante 

para cumprir o contrato se sua proposta for aceita.   

(g) comprovante de documentação em conformidade com 

a IAL 17, estabelecendo a elegibilidade do Licitante 

para apresentar proposta; 

(h) comprovante de documentação em conformidade com 

a IAL 16 no sentido de que os Bens e Serviços 

Correlatos a serem prestados pelo Licitante são de 

origem elegível; 

(i) comprovante de documentação em conformidade com 

IAL 16 e 30 no sentido de que os Bens e Serviços 

Correlatos estão em conformidade com os 

Documentos de Licitação; 

(j) qualquer outro documento requerido na FDE. 

11.2 Além dos requisitos constantes da IAL 11.1, as propostas 

apresentadas por um consórcio (joint venture – JV) deverão 

incluir uma cópia do Acordo de Consorciação celebrado por 

todos os membros. Alternativamente, um termo de 

compromisso para celebrar um Acordo de Consorciação, no 

caso de uma proposta bem-sucedida, será assinado por todos 

os membros e apresentado com a proposta, juntamente com 

uma cópia do Acordo proposto.  

11.3 O Licitante fornecerá na Carta de Proposta informações 

correlatas sobre comissões e gratuidades, se aplicável, pagas 

ou a serem pagas aos agentes ou a qualquer outra parte 

relacionada com a Proposta. 

12. Carta de Proposta 

e Planilhas de 

Preços  

12.1. A Carta de Proposta e Planilhas de Preços serão preparadas 

usando-se os formulários pertinentes, fornecidos na Seção IV, 

Formulários de Licitação.  Os formulários deverão ser 

preenchidos sem quaisquer alterações no texto e não serão 

aceitos substitutos, salvo segundo disposto na IAL 20.2. Todos 

os espaços em branco deverão ser preenchidos com as 

informações solicitadas. 

13. Propostas 

Alternativas 

13.1. Salvo especificação em contrário na FDE, não serão 

consideradas propostas alternativas. 

 

14. Preços das 

Propostas e 

14.1 Os preços e descontos cotados pelo Licitante na Carta de Proposta 

e nos Planilhas de Preços deverão adequar-se aos requisitos 
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Descontos abaixo indicados. 

14.2 Todos os lotes (contratos) e itens deverão ser relacionados e 

cotados separadamente nos Cronogramas nas Planilhas de Preços.  

14.3 O preço a ser cotado na Carta de Proposta, em conformidade com 

a IAL 12.1, será o preço total da proposta, com exclusão de 

quaisquer descontos oferecidos.  

14.4 O Licitante cotará quaisquer descontos e indicará a metodologia 

de sua aplicação na Carta de Proposta, em conformidade com a 

IAL 12.1. 

14.5 Os preços cotados pelo Licitante serão fixados durante a execução 

do Contrato por parte do Licitante e não estarão sujeitos a 

variações em qualquer hipótese, salvo especificação em 

contrário nas FDE. Uma proposta apresentada com uma cotação 

de preço ajustável será tratada como não adequada e será rejeitada, 

em conformidade com a IAL 29.  No entanto, se, em 

conformidade com a FDE, os preços cotados pelo Licitante 

estiverem sujeitos a reajuste durante a execução do Contrato, uma 

proposta apresentada com uma cotação de preço fixo não será 

rejeitada, mas o reajuste de preço será tratado como zero. 

14.6 Se especificado na IAL 1.1, serão pedidas propostas para lotes 

individuais (contratos) ou por qualquer combinação de lotes 

(pacotes).  Salvo especificação em contrário nas FDE, os preços 

cotados corresponderão a 100% dos itens especificados para cada 

lote e a 100% das quantidades especificadas para cada item de um 

lote.  Os Licitantes que desejarem oferecer descontos tendo em 

vista adjudicação de mais de um Contrato deverão especificar na 

sua proposta as reduções de preço aplicáveis a cada pacote ou 

alternativamente a cada Contrato do pacote. Os descontos serão 

apresentados em conformidade com a IAL 14.4, contanto que as 

propostas para todos os lotes (contratos) sejam abertas ao mesmo 

tempo. 

14.7 Os termos EXW, CIP e outros semelhantes serão regidos pelas 

normas prescritas na edição atual da Incoterms, publicada pela 

Câmara Internacional de Comércio, segundo especificado na 

FDE. 

14.8 Os preços serão cotados segundo especificado em cada Planilha 

de Preços, incluído na Seção IV, Formulários de Licitação. A 

discriminação dos componentes de preço somente será requerida 

para fins de facilitar a comparação das propostas pelo Comprador.  

Isso não limitará de modo algum o direito do Comprador de 

contratar segundos quaisquer dos termos oferecidos. Na cotação 

de preços o Licitante terá a liberdade de usar transporte por meio 
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de serviços de remessa registrados em qualquer país elegível, em 

conformidade com a Seção V, Países Elegíveis. Da mesma forma, 

o Licitante poderá obter serviços de seguros de qualquer país 

elegível, em conformidade com a Seção V, Países Elegíveis.  Os 

preços serão apresentados da seguinte forma: 

(a) No caso de Bens fabricados no País do Comprador: 

(i) o preço dos Bens cotados EXW (ex-obras, ex-

fábrica, ex-depósito, ex-showroom ou off-the-shelf, 

como o caso), incluindo todas as tarifas 

alfandegárias e vendas, bem como outros impostos 

já pagos ou a pagar sobre os componentes e 

matéria-prima usados na fabricação ou montagem 

dos Bens;  

(ii) qualquer imposto sobre vendas e outros impostos 

do País do Comprador a serem pagos sobre os Bens 
se o contrato for adjudicado ao Licitante; e  

(iii) o preço do transporte terrestre, seguro e outros 

serviços locais requeridos para levar os Bens a seu 

destino final (local do projeto) especificado na 

FDE. 

(b) No caso de Bens fabricados fora do País do 
Comprador, a serem importados: 

(i) o preço dos Bens,  cotado CIP – local designado 

de destino, no País do Comprador, segundo 

especificado na FDE;   

(ii) o preço do transporte terrestre, seguro e outros 

serviços locais requeridos para levar os Bens do 

local designado de destino ao seu destino final 

(local do projeto) especificado na FDE. 

(c) No caso de Bens fabricados fora do País do 

Comprador, já importados:  

(i) O preço dos Bens, inclusive o valor original da 

importação dos Bens; mais qualquer aumento (ou 

desconto); mais qualquer outro custo local 

correlato e direito aduaneiro e outros impostos de 

importação já pagos ou a pagar sobre os Bens já 

importados; 

(ii) direitos aduaneiros e outros impostos de 

importação já pagos (são necessários documentos 
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comprobatórios) ou a serem pagos sobre os Bens 

já importados;  

(iii) preço dos Bens, obtido como a diferença entre (i) 

e (ii) acima; 

(iv) qualquer imposto sobre vendas e outros impostos 

do País do Comprador a serem pagos sobre os 

Bens, caso o contrato seja adjudicado ao 

Licitante; e  

(v) o preço do transporte terrestre, seguro e outros 

serviços locais necessários para levar os Bens do 

local de destino indicado a seu destino final 

(local do projeto) especificado na FDE. 

(d) No caso de Serviços Correlatos que não sejam 

transporte terrestre e outros serviços necessários para 

levar os Bens a seu destino final, sempre que tais 

Serviços Correlatos forem especificados na Lista de 

Requerimentos: 

(i) o preço de cada item abrangendo os Serviços 

Correlatos (inclusive o custo de quaisquer 

impostos aplicáveis).  

15. Moedas da 

Proposta e do 

Pagamento 

15.1 A moeda ou moedas da proposta ou a moeda ou moedas de 

pagamentos serão as especificadas nas FDE. O Licitante fará 

a cotação na moeda do País do Comprador da parte do preço 

da proposta correspondente às despesas incorridas na moeda 

do País do Comprador, salvo disposição em contrário 

especificada nas FDE. 

15.2 O Licitante poderá expressar o preço da proposta em qualquer 

moeda. Se o Licitante desejar receber pagamento em uma 

combinação de montantes em moedas diferentes, poderá cotar 

seu preço de forma correspondente, mas não poderá usar mais 
de três moedas além da moeda do País do Comprador.  

16. Documentos que 

Estabelecem a 

Elegibilidade e a 

Conformidade dos 

Bens e Serviços 

Correlatos 

16.1 Para estabelecer a elegibilidade dos Bens e Serviços Correlatos 

em conformidade com a IAL 5, os Licitantes preencherão as 

declarações do país de origem nos Formulários de Planilha de 

Preços, incluídos na Seção IV, Formulários de Licitação. 

16.2 Para estabelecer a conformidade dos Bens e Serviços 

Correlatos com o Edital  de , o Licitante fornecerá, como parte 

dos documentos de comprovação da sua Proposta de que os 

Bens se conformam adequam às especificações técnicas e aos 

padrões especificados na Seção VII, Lista de Requisitos. 
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16.3 Os documentos de comprovação podem estar na forma de 

literatura, desenhos ou dados e consistirão em uma descrição 

detalhada, item por item, das características técnicas e de 

desempenho essenciais dos Bens e Serviços Correlatos, 

demonstrando adequação substancial dos Bens e Serviços 

Correlatos com a especificação técnica e, se aplicável, uma 

declaração dos desvios e exceções referentes às disposições da 
Seção VII, Lista de Requerimentos. 

16.4 O Licitante também deverá fornecer uma lista com 

informações completas,  incluindo fontes disponíveis e preços 

atuais de peças sobressalentes, ferramentas especiais, etc., 

necessários ao funcionamento adequado e contínuo dos Bens 

no período especificado nas FDE após o início do uso dos 

bens pelo Comprador. 

16.5 Os padrões de mão de obra, processo, material e equipamento, 

bem como referências a nomes de marcas ou números de 

catálogos especificados pelo Comprador na Lista de 

Requerimentos visam somente a ser descritivos e não 

restritivos. O Licitante pode oferecer outros padrões de 

qualidade, nomes de marca e/ou números de catálogo, 

contanto que demonstre, para satisfação do Comprador, que as 

substituições asseguram substancial equivalência ou são 

superiores ao especificado na Seção VII, Lista de 
Requerimentos. 

17. Documentos que 

Estabelecem a 

Elegibilidade e 

Qualificações do 

Licitante 

17.1 Para estabelecer sua elegibilidade em conformidade com a 

IAL 4, o Licitante preparará a Carta de Proposta, constante da 
Seção IV, Formulários de Licitação.  

17.2 O documento de comprovação das qualificações do Licitante 

para o cumprimento do contrato, caso sua proposta seja aceita, 
deverá estabelecer para contento do Comprador:  

(a) que, se requerido nas FDE, o Licitante que não fabricar 

ou produzir os Bens que oferece para serem fornecidos 

apresentará a Autorização do Fabricante utilizando o 

formulário constante da Seção IV, Formulários de 

Licitação para demonstrar que está devidamente 

autorizado pelo fabricante ou produtor dos Bens a 
fornecer esses Bens no País do Comprador; 

(b) que se, requerido nas FDE, caso o Licitante não faça 

negócios no País do Comprador, o Licitante é ou será (se 

lhe for adjudicado o contrato) representado por um 

Agente no país, equipado e capaz de cumprir as 

obrigações de manutenção, reparo e armazenamento de 

peças sobressalentes do Fornecedor prescritas nas 
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Condições do Contrato e/ou Especificações Técnicas; e  

(c) que se o Licitante atender a cada um dos critérios 

especificados na Seção III, Critérios de Avaliação e 

Qualificação. 

18. Período de 

Validade das 

Propostas 

18.1. As propostas permanecerão válidas pelo período especificado 

nas FDE após o prazo para a apresentação das propostas 

estipulado pelo Comprador, em conformidade com a IAL 22.1. 

Uma proposta válida por um período mais curto será rejeitada 

pelo Comprador como incompatível. 

18.2. Em circunstâncias excepcionais, antes da expiração do período 

de validade da proposta, o Comprador poderá solicitar aos 

Licitantes uma prorrogação do período de validade das 

respectivas propostas. A solicitação e as respostas serão feitos 

por escrito. Se for solicitada uma garantia de proposta em 

conformidade com a IAL 19, ela também será prorrogada por 

um período correspondente. O Licitante poderá recusar a 

solicitação sem perder sua garantia de proposta. O Licitante 

que atender à solicitação não precisará nem poderá modificar 

sua proposta, salvo em conformidade com a IAL 18.3. 

18.3. Se a adjudicação for retardada por um período superior a 56 

(cinquenta e seis) dias além do prazo da validade inicial da 

proposta, o preço do Contrato será determinado da seguinte 

forma:  

(a) No caso de contratos de preço fixo, o preço do Contrato 

será o preço da proposta reajustado pelo fator 

especificado nas FDE.  

(b) No caso de contratos com preço reajustável, não será 

feito nenhum reajuste. 

(c) Em qualquer caso, a avaliação das propostas será 

baseada no preço da proposta sem levar em 

consideração a correção aplicável constante das 

indicações acima. 

19. Garantia de 

Proposta 

19.1. Como parte da sua proposta, o Licitante deverá fornecer uma 

Declaração de garantia de proposta ou uma garantia de 

proposta, conforme especificado nas FDE, no formulário 

original e, no caso de uma garantia de proposta, no montante e 

na moeda especificados nas FDE. 

19.2. Uma Declaração de Garantia de Proposta deverá utilizar o 

formulário incluído na Seção IV, Formulários de Licitação. 
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19.3. Se uma garantia de proposta for especificada em conformidade 

com a IAL 19.1, a garantia de proposta será uma garantia de 

demanda em qualquer das seguintes formas, a critério do 

Licitante: 

(a) uma garantia incondicional emitida por um banco ou 

instituição financeira (tais como uma empresa de 

seguros, de emissão de títulos ou fiança); 

(b) uma carta de crédito irrevogável; 

(c) um cheque bancário ou certificado; ou 

(d) outra fiança especificada nas FDE, 

emitida por uma fonte bem conceituada de um país elegível.  

Se uma garantia incondicional for emitida por uma instituição 

financeira sediada fora do País do Comprador, a instituição 

financeira emitente disporá de uma instituição financeira 

correspondente, sediada no País do Comprador, a fim de torná-

la executável.  No caso de uma garantia bancária, será 

apresentada uma garantia de proposta utilizando o Formulário 

de Garantia de Proposta, constante da Seção IV, Formulários 

de Licitação, ou em outro formato substancialmente 

semelhante, aprovado pelo Comprador antes da apresentação 

da proposta. A garantia de proposta terá validade de 28 (vinte e 

oito) dias além do período de validade original da proposta ou 

além de qualquer período de prorrogação, se solicitado na IAL 

18.2. 

19.4. Se for especificada uma Garantia de Proposta nos termos da 

IAL 19.1, toda proposta não acompanhada de uma Garantia de 

Proposta substancialmente adequada será rejeitada pelo 

Comprador como incompatível. 

19.5. Se for especificada uma Garantia de Proposta nos termos da 

IAL 19.1, a Garantia de Proposta dos Licitantes não escolhidos 

será devolvida o mais prontamente possível uma vez assinado 

o contrato pelo Licitante vencedor e fornecida a Garantia de 

Execução nos termos da IAL 42. 

19.6. A Garantia de Proposta do Licitante vencedor será devolvida o 

mais prontamente possível uma vez que o Licitante vencedor 

tenha assinado o contrato e fornecido a garantia de execução 

requerida. 

19.7. A Garantia de Proposta poderá ser anulada ou a Declaração de 

Garantia de Proposta poderá ser executada: 
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(a) se um Licitante retirar sua proposta durante o período 

de validade especificado pelo Licitante na Carta de 

Proposta ou qualquer prorrogação da mesma fornecida 

pelo Licitante; ou 

(b) se o Licitante vencedor:  

(i) não assinar o Contrato em conformidade com a 

IAL 41; ou  

(ii) não fornecer uma garantia de execução nos 

termos da IAL 42. 

19.8. A garantia de proposta ou Declaração de Garantia de Proposta 

de um consórcio deverá estar no nome do consórcio que 

apresentar a proposta. Se o consórcio não estiver juridicamente 

constituído como um consórcio legalmente executável no 

momento da licitação, a garantia de proposta ou Declaração de 

Garantia de Proposta deverão estar no nome de todos os 

futuros membros segundo indicados no termo de compromisso 

mencionado em IAL 4.1 e 11.2. 

19.9. Se a garantia de proposta não for requerida nas FDE, em 

conformidade com a IAL 19.1 e 

(a) se um Licitante retirar sua proposta durante o período 

de validade especificado pelo Licitante na Carta de 

Proposta; ou 

(b) se o Licitante vencedor não assinar o Contrato em 

conformidade com a IAL 41 ou não fornecer uma 

garantia de execução nos termos da IAL 42; 

 o Mutuário poderá, se disposto nas FDE, declarar o 

Licitante inelegível à adjudicação do contrato pelo 

Comprador por um período indicado nas FDE. 

20. Formato e 

Assinatura da 

Proposta 

 

20.1 O licitante preparará um original dos documentos que 

compõem a proposta conforme descrita na IAL 11 e a marcará 

claramente como ―ORIGINAL.‖ Propostas alternativas, se 

permitidas de acordo com a IAL 13, serão claramente marcada 

como ―ALTERNATIVA.‖ Além disso, o Licitante deverá 

apresentar cópias da proposta no número especificado nas 

FDE e marcá-las claramente com ―CÓPIA.‖  No caso de 

qualquer discrepância entre o original e as copias, o 
prevalecerá o original.  

20.2 O original e todas as cópias da proposta serão datilografados 

ou escritos com tinta indelével e assinados por uma pessoa 
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devidamente autorizada a assinar em nome do Licitante. Esta 

autorização consistirá de confirmação por escrito conforme 

especificado na FDE e será anexada à proposta.  O nome e o 

cargo de cada pessoa que está assinando a autorização será 

datilografado ou escrito em letra de forma abaixo da 

assinatura. Todas as páginas da proposta onde tiverem sido 

feitas inserções ou alterações serão assinadas ou rubricadas 
pela pessoa que está assinando a proposta. 

20.3 No caso de o Licitante ser um consórcio, a proposta será 

assinada por um representante autorizado do consórcio em 

nome do consórcio de modo a ser legalmente obrigatória para 

todos os membros conforme evidenciado por uma procuração 
assinada por seus representantes legalmente autorizados. 

20.4 Quaisquer entrelinhas, rasuras ou sobrescritos somente serão 

válidos se forem assinados ou rubricados pela pessoa que 
assinar a proposta. 

 D. Apresentação e Abertura de Propostas 

21. Lacre e Marcação 

de Propostas 

21.1. O Licitante anexará os originais e todas as cópias da proposta, 

incluindo propostas alternativas, se permitido de acordo com a 

IAL 13, em envelopes separados lacrados, devidamente 

marcados como ―ORIGINAL‖, ―ALTERNATIVO‖ e ―CÓPIA.‖ 

Esses envelopes contendo o original e as cópias serão incluídos 

em um único envelope.  

21.2. A parte interna e externa dos envelopes: 

(a) terão o nome e endereço do Licitante; 

(b) estarão endereçado ao Comprador de acordo com a 
IAL 24.1; 

(c) conterão a identificação específica desse processo de 

licitação indicado na IAL 1.1; e 

(d) conterão um aviso para não abrir antes da hora e data 
da abertura de propostas. 

21.3. Se todos os envelopes não estiverem lacrados e marcados 

conforme requerido, o Comprador não assumirá qualquer 

responsabilidade por extravio ou abertura prematura da 

proposta. 

22. Prazo Final para a 

Apresentação de 

Propostas 

22.1. As propostas deverão ser recebidas pelo Comprador no 

endereço e em prazo não superior à data e hora especificados 

na FDE. Quando for especificado na FDE, os licitantes terão 

a opção de apresentar suas propostas eletronicamente. Os 
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licitantes que apresentam propostas eletronicamente seguirão 

os procedimentos de apresentação de proposta eletrônica 

especificados na FDE. 

22.2. O Comprador pode, a seu critério, estender o prazo da 

apresentação das propostas alterando o Edital da Licitação de 

acordo com a IAL 8, caso em que todos os direitos e 

obrigações do Comprador e dos Licitantes sujeitos ao prazo 

anterior deverão, depois disso, estar sujeitos ao prazo 

estendido. 

23. Propostas 

Atrasadas 

23.1. O Comprador não levará em conta qualquer proposta que 

chegar após o prazo para apresentação de propostas, de acordo 

com a IAL 22.  Qualquer proposta recebida pelo Comprador 

após o prazo para apresentação de propostas será declarada 

atrasada, rejeitada e devolvida intacta para o Licitante. 

24. Retirada, 

Substituição e 

Modificação de 

Propostas  

24.1. Um Licitante pode retirar, substituir ou modificar sua Proposta 

após ela ter sido apresentada enviando uma notificação por 

escrito, devidamente assinada por um representante autorizado 

e incluirá uma cópia da autorização (procuração) de acordo 

com a IAL 20.2 (a menos que os notificações de retirada não 

precisem de cópias). A substituição correspondente ou 

modificação da proposta acompanhará a respectiva notificação 

por escrito. Todas as notificações serão: 

(a) preparadas e apresentadas de acordo com as IAL 20 e 

21 (a menos que as notificações de retirada não 

necessitem de cópias), e além disso, os respectivos 

envelopes deverão estar claramente marcados 

―RETIRADA,‖ ―SUBSTITUIÇÃO‖ ou ―MODIFICAÇÃO;‖ e 

(b) recebidas pelo Comprador antes do prazo estabelecido 

para a apresentação de propostas de acordo com a IAL 

22. 

24.2. As propostas solicitadas a serem retiradas de acordo com a 

IAL 24.1 será devolvida intacta para os licitantes. 

24.3. Nenhuma proposta pode ser retirada, substituída ou modificada 

no intervalo entre o prazo para apresentação de propostas e a 

expiração do período de validade da proposta especificado 

pelo Licitante.  

25. Abertura de 

Propostas 

25.1. Exceto nos casos especificados nas IAL 23 e 24, o Comprador 

abrirá e lerá publicamente, de acordo com a IAL 25.3, todas as 

propostas recebidas pelo prazo na data, hora e local 

especificados nas cláusulas na presença dos representantes 

designados pelo Licitante e qualquer pessoa que decidir 
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comparecer. Algum procedimento específico de abertura de 

propostas eletrônicas necessário se a proposta eletrônica for 

permitida de acordo com a IAL 22.1, será especificada na 

FDE.  

25.2. Primeiro, os envelopes marcados com ―RETIRADA‖ serão 

abertos e lidos e o envelope com a proposta correspondente 

não deverá ser aberto, mas devolvido ao Licitante. Se o 

envelope da retirada não contiver uma cópia da "procuração" 

confirmando a assinatura como de uma pessoa devidamente 

autorizada para assinar em nome do Licitante, a proposta 

correspondente será aberta. Nenhuma retirada de proposta será 

permitida a menos que o aviso de retirada correspondente 

contenha uma autorização válida para solicitar a retirada e será 

lida na abertura de propostas. Em seguida, os envelopes 

marcados com ―SUBSTITUIÇÃO‖ serão abertos e lidos e 

trocados pela Proposta correspondente e a proposta 

correspondente não será aberta, mas devolvida ao Licitante. 

Nenhuma substituição de Proposta será permitida a menos que 

o aviso de substituição correspondente contenha uma 

autorização válida para solicitar a substituição que seja lida na 

abertura de propostas. Envelopes marcados com 

―MODIFICAÇÃO‖ serão abertos e lidos com a Proposta 

correspondente. Nenhuma modificação de Proposta será 

permitida, a menos que o aviso de modificação correspondente 

contenha uma autorização válida para solicitar a substituição e 

a autorização será lida na abertura da proposta. Somente as 

propostas que forem abertas e lidas na abertura de Propostas 

serão consideradas daí por diante. 

25.3. Todos os outros envelopes serão abertos um de cada vez, onde 

será lido: o nome do Licitante e se houver modificação; os 

Preços Totais da Proposta, por lote (contrato) se aplicável, 

incluindo quaisquer descontos e propostas alternativas; a 

presença ou ausência de uma Garantia de Proposta, se 

necessário; e quaisquer outros detalhes que o Comprador 

considerar apropriados. Somente descontos e propostas 

alternativas lidas na abertura de Propostas serão considerados 

para avaliação. A Carta de Proposta e as Planilhas de Preços 

serão rubricadas pelos representantes do Comprador que 

participarem da abertura de propostas da forma especificada 

na FDE. O Comprador não discutirá os méritos de qualquer 

proposta nem rejeitará qualquer proposta (exceto as propostas 

atrasadas, de acordo com a IAL 25.1) 

25.4. O Comprador preparará um registro da abertura de propostas 

que incluirá, no mínimo: o nome do Licitante e se há uma 
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retirada, substituição ou modificação; o Preço da Proposta, por 

lote (contrato) se aplicável, incluindo qualquer desconto e 

propostas alternativas; e a presença ou ausência de uma 

Garantia de Proposta, se for necessária. Os representantes dos 

Licitantes que estão presentes serão solicitados a assinar o 

registro. A omissão de uma assinatura de Licitante no registro, 

não invalidará o conteúdo e efeito do registro. Uma cópia do 

registro será distribuída para todos os Licitantes. 

 E. Avaliação e Comparação de Propostas 

26.Confidencialidade 26.1 Informações relacionadas à avaliação de propostas e 

recomendação da adjudicação do contrato não serão reveladas 

aos licitantes ou a quaisquer outras pessoas não interessadas 

oficialmente até que as informações sobre a Adjudicação do 

Contrato seja comunicada a todos os Licitantes de acordo com 

a IAL 40. 

26.2 Qualquer esforço feito por um Licitante para influenciar o 

Comprador nas decisões de avaliação ou adjudicação de 

contrato pode resultar na rejeição de sua Proposta. 

26.3 Não obstante a IAL 26.2, desde a hora da abertura da proposta 

até a hora da Adjudicação do Contrato, se qualquer Licitante 

desejar contatar o Comprador sobre qualquer assunto 

relacionado ao processo de licitação, isso deverá ser feito por 

escrito. 

27. Esclarecimento de 

Propostas 

 

27.1 Para ajudar no exame, avaliação, comparação das propostas e 

qualificação dos Licitantes, o Comprador pode, a seu critério, 

pedir a qualquer Licitante um esclarecimento de sua Proposta. 

Qualquer esclarecimento apresentado por um Licitante a 

respeito de sua Proposta e que não seja em resposta a uma 

solicitação do Comprador não será considerado. A solicitação 

do Comprador de esclarecimento e a resposta deverão ser por 

escrito. Nenhuma mudança, incluindo qualquer aumento ou 

redução voluntários, nos preços ou substância da Proposta, 

será solicitada, oferecida ou permitida, exceto para confirmar a 

correção de erros aritméticos descobertos pelo Comprador na 
Avaliação das Propostas, de acordo com a IAL 31. 

27.2 Se um Licitante não fornecer esclarecimentos de sua proposta 

até a data e hora estabelecidas na solicitação de esclarecimento 
do Comprador, sua proposta será rejeitada. 
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28. Desvios, Ressalvas 

e Omissões 

 

28.1 Durante a avaliação das propostas, aplicam-se as seguintes 
definições: 

(a) "Desvio" é um afastamento dos requerimentos 

especificados no Edital de Licitação;  

(b) "Ressalva" é a determinação de condições limitantes ou 

que recusem a aceitação completa dos requisitos 

especificados no Edital da Licitação; e 

(c) "Omissão" é a não apresentação de parte ou de todas as 

informações ou documentação exigidas no Edital de 

Licitação. 

29. Determinação de 

Adequação 

29.1 A determinação do Comprador da adequação de uma proposta 

será baseada no conteúdo da própria proposta, conforme 

definido na IAL 11.  

29.2 Uma Proposta substancialmente adequada é aquela que atende 

aos requerimentos do Edital de Licitação sem desvio, ressalva 

ou omissão substanciais . Um desvio, ressalva ou omissão 
substancial é aquele que: 

(a) se aceito,  

(i) afetaria de forma substancial o escopo, a qualidade 

ou o desempenho dos Bens e Serviços 
Relacionados especificados no Contrato; ou 

(ii) limitaria de forma relevante, inconsistente com o 

Edital de Licitação, os direitos do Comprador ou 

as obrigações do Licitante nos termos do Contrato; 

ou 

(b) se ratificado, afetaria de forma injusta a posição 

competitiva de outros licitantes que apresentarem 

propostas substancialmente adequadas. 

29.3 O Comprador examinará os aspectos técnicos da proposta 

enviada de acordo com IAL 16 e 17, em particular, para 

confirmar se todos os requisitos da Seção VII, Lista de 

Requerimentos foram atendidos sem qualquer desvio, ressalva 

ou omissão  substancial.  

29.4  Se uma proposta não for substancialmente adequada com os 

requerimentos do Edital da Licitação, será rejeitada pelo 

Comprador e não poderá posteriormente tornar-se adequada 
pela correção do desvio, ressalva ou omissão substancial. 

30. Não conformida- 30.1 Desde que uma Proposta seja substancialmente adequada, o 



Seção I. Instruções aos Licitantes 

 

 

25 

des, Erros e 

Omissões  

Comprador pode dispensar quaisquer não conformidades na 

Proposta.  

30.2 Desde que uma proposta seja substancialmente adequada, o 

Comprador pode solicitar que o Licitante apresente as 

informações ou a documentação necessárias, dentro de um 

período razoável, para retificar as não conformidades ou 

omissões não substanciais da proposta relacionadas aos 

requerimentos da documentação.  Esse tipo de omissão não 

deverá ser relacionado a qualquer aspecto do preço da 

Proposta.  Se o Licitante deixar de cumprir a solicitação, sua 

Proposta poderá ser rejeitada. 

30.3 Desde que uma Proposta seja substancialmente adequada, o 

Comprador retificará as não conformidades não substanciais 

quantificáveis relacionadas ao Preço da Proposta.  Para isso, o 

Preço da Proposta deverá ser ajustado, somente para fins de 

comparação, para refletir o preço de um item ou componente 

em falta ou que não esteja em conformidade. 

31. Correção de Erros 

Aritméticos 

 

31.1 Desde que a Proposta seja substancialmente adequada, o 

Comprador corrigirá erros aritméticos com base em: 

(a) se houver discrepância entre o preço unitário e o total 

de itens na linha que é obtido pela multiplicação do 

preço unitário pela quantidade, o preço unitário 

prevalecerá e o total de itens na linha será corrigido, a 

menos que, na opinião do Comprador, haja um 

deslocamento óbvio da vírgula decimal no preço 

unitário, caso em que o total de itens da linha cotado 

vigorará e o preço unitário será corrigido; 

(b) se houver erro em um total correspondente à adição ou 

subtração de subtotais, os subtotais prevalecerão e o 

total deverá ser corrigido; e 

(c) se houver uma discrepância entre o montante por 

extenso e o em algarismos, o montante por extenso 

prevalecerá, salvo se o montante por extenso estiver 

relacionado a um erro aritmético, caso em que o 

montante em algarismos prevalecerá sujeita a (a) e (b) 

acima. 

31.2 Os Licitantes serão solicitados a aceitar a correção dos erros 

aritméticos. A recusa em efetuar a correção de acordo com a 

IAL 31.1 resultará na rejeição da Proposta.  

32. Conversão para 32.1 Para fins de avaliação e comparação, a(s) moeda(s) da 

Proposta deverá ou deverão ser convertida(s) em uma moeda 
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Moeda Única única conforme especificado na FDE. 

33. Margem de 

Preferência 

33.1 Salvo se de outro modo especificado na FDE, não será 

aplicada uma margem de preferência.  

34. Avaliação de 

Propostas 

34.1 O Comprador usará os critérios e metodologias listados nesta 

Cláusula. Nenhum outro critério ou metodologia de avaliação 

serão permitidos. 

34.2 Para avaliar uma Proposta, o Comprador deverá considerar o 

seguinte: 

(a) a avaliação será feita para Itens ou Lotes (contratos), 

conforme especificado na FDE; e o Preço da 

Proposta conforme cotado de acordo com a cláusula 

14; 

(b) o ajuste de preço para a correção de erros aritméticos 

de acordo com a IAL 31.1; 

(c) o ajuste de preço devido a descontos oferecidos de 

acordo com a IAL 14.3; 

(d) a conversão do montante resultante da aplicação de (a) 

a (c) acima, se relevante, para uma moeda única de 
acordo com a IAL 32; 

(e) o ajuste de preço devido a não conformidades pouco 

relevantes quantificáveis de acordo com a IAL 30.3; 

(f) os outros fatores de avaliação são especificado na 
Seção III, Critérios de Avaliação e Qualificação; 

34.3 O efeito estimado das disposições de ajuste de preços das 

Condições de Contrato, aplicados no período de execução do 

Contrato, não serão considerados em uma avaliação de 

propostas. 

34.4 Se o Edital de Licitação permitir que os Licitantes cotem 

preços separados para diferentes lotes (contratos), a 

metodologia para determinar o menor preço avaliado das 

combinações de lotes (contrato), incluindo quaisquer 

descontos oferecidos no Formulário da Carta de Proposta, é 

especificada na Seção III, Critérios de Avaliação e 

Qualificação. 

34.5 A avaliação do Comprador em uma proposta excluirá e não 
levará em conta: 

(a) no caso de Bens manufaturados no País do 



Seção I. Instruções aos Licitantes 

 

 

27 

Comprador, qualquer imposto sobre vendas e 

similares, os quais serão pagos sobre os Bens se um 

contrato for adjudicado ao Licitante;  

(b) no caso de Bens manufaturados fora do País do 

Comprador, já importado ou a ser importado, tarifas 

alfandegárias ou outros impostos de importação sobre 

o Bem importado, impostos sobre vendas e outros 

impostos semelhantes, os quais serão pagos sobre os 
Bens se o contrato for adjudicado ao Licitante;  

(c) qualquer subsídio para ajuste de preço durante o 

período de execução do contrato, se estabelecido na 
proposta. 

34.6 A avaliação do Comprador em uma proposta pode requerer a 

consideração de outros fatores, além do Preço da Proposta 

cotado de acordo com a IAL 14. Esses fatores podem estar 

relacionados a características, desempenho e termos e 

condições da compra dos Bens e Serviços Correlatos. O efeito 

dos fatores selecionados, se houver, serão expressos em termos 

monetários para facilitar a comparação das propostas, salvo se 

de outro modo especificado na FDE dentre os termos 

estabelecidos na Seção III, Critérios de Avaliação e 

Qualificação.  Os critérios e metodologia a serem usados serão 
especificados na IAL 34.2 (f). 

35. Comparação de 

Propostas 

35.1 O Comprador fará a comparação dos preços avaliados de todas 

as propostas substancialmente adequadas estabelecidas de 

acordo com a IAL 34.2 para determinar a proposta com o 

menor preço avaliado. A comparação será feita com base no 

preço CIP (local designado de destino) e no preço EXW, além 

do custo de transporte terrestre e seguro para levar ao local de 

destino, de bens manufaturados dentro do país do Mutuário, 

juntamente com os preços de qualquer instalação necessária, 

treinamento, comissionamento e outros serviços. A avaliação 

de preços não levará em conta taxas alfandegárias e outras 

taxas lançadas sobre os bens importados cotados no preço CIP 

e taxas de vendas e similares relacionada à venda ou 

fornecimento de bens. 

36. Qualificação do 

Licitante 

36.1 O Comprador determinará a seu critério se o Licitante que está 

selecionado como tendo apresentado a proposta com o menor 

prelo avaliado e substancialmente adequada, atende aos 

critérios de qualificação especificados na Seção III, Critérios 

de Avaliação e Qualificação.  

36.2 A determinação será baseada em um exame da comprovação 
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da documentação das qualificações do Licitante apresentada 

pelo Licitante, de acordo com a IAL 17. 

36.3 Uma determinação positiva será um pré-requisito para a 

adjudicação do Contrato ao Licitante.  Uma determinação 

negativa resultará em desqualificação da proposta e, nesse 

caso, o Comprador passará para a próxima proposta de menor 

preço avaliado para aplicar uma determinação semelhante à 

das qualificações daquele Licitante para ter um desempenho 

satisfatório. 

37. Direito do 

Comprador de 

Aceitar qualquer 

Proposta e 

Rejeitar Alguma 

ou Todas as 

Propostas 

37.1 O Comprador reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar 

qualquer proposta e anular o processo de licitação e rejeitar 

todas as propostas a qualquer momento antes da adjudicação 

do contrato, sem incorrer em qualquer obrigação em relação 

aos Licitantes. No caso de anulação, todas as propostas 

apresentadas, especificamente as garantias de proposta, serão 

prontamente devolvidas aos Licitantes. 

 F. Adjudicação do Contrato 

38. Critérios de 

Adjudicação 

38.1 De acordo com a IAL 37.1, o Comprador adjudicará o 

Contrato para o Licitante cuja proposta tenha sido determinada 

como a de menor preço avaliado e que seja substancialmente 

adequada com o Edital da Licitação, desde que o Licitante seja 

selecionado como qualificado para executar satisfatoriamente 

o Contrato. 

39. Direito do 

Comprador de 

Variar 

Quantidades no 

Momento da 

Adjudicação  

39.1 No momento da adjudicação do Contrato, o Comprador 

reserva-se o direito de aumentar ou reduzir a quantidade de 

Bens e Serviços Correlatos originalmente especificados na 

Seção VII, Lista de Requerimentos, desde que isso não exceda 

as porcentagens especificadas na FDE e que não sejam feitas 

alterações nos preços unitários ou em outros termos e 

condições da proposta e do Edital da Licitação. 

40. Notificação de 

Adjudicação 

40.1 Antes da expiração do prazo de validade das propostas, o 

Comprador notificará ao Licitante vencedor, por escrito, que 

sua Proposta foi aceita. A carta de notificação (doravante e nas 

Condições do Contrato e dos Formulários do Contrato 

chamada de  "Carta de Aceitação") especificará a soma que o 

Comprador pagará ao Fornecedor em consideração ao 

fornecimento de Bens (doravante e nas Condições do Contrato 

e dos Formulários do Contrato chamado de "Preço do 

Contrato").  Ao mesmo tempo, o Comprador também 

notificará todos os outros Licitantes dos resultados da licitação 

e publicará no UNDB online os resultados identificando a 

proposta e os números dos lotes (contrato) e as seguintes 
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informações:  

(i) nome de cada Licitante que apresentou Proposta;  

(ii) preços das propostas conforme lidos na Abertura das 

Propostas;  

(iii) nome e preços avaliados de cada Proposta avaliada;  

(iv) nome dos licitantes cujas propostas foram rejeitadas e 

os motivos da rejeição; e  

(v)  nome do Licitante vencedor e o Preço que ofereceu, 

assim como a duração e o escopo resumido do contrato 

concedido.  

40.2 Até que um Contrato formal seja preparado e executado, a 

notificação da adjudicação deverá constituir um Contrato com 
vínculo de obrigação. 

40.3 O Comprador deverá responder prontamente por escrito a 

qualquer Licitante perdedor que, após a notificação da 

adjudicação de acordo com a IAL 40.1, perguntar por escrito 

os motivos pelos quais sua proposta não foi selecionada.  

41. Assinatura de 

Contrato 

41.1 Imediatamente após a notificação, o Comprador enviará ao 

Licitante vencedor o Contrato.  

41.2 Dentro de 28 (vinte e oito) dias após o recebimento do Acordo 

do Contrato, o Licitante vencedor deverá assinar, datar e 

devolvê-lo ao Comprador. 

41.3 Não obstante a IAL 41.2 acima, se a assinatura do Acordo do 

Contrato for impedida por quaisquer restrições à exportação 

atribuídas ao Comprador, ao país do Comprador ou ao uso dos 

produtos/bens, sistemas ou serviços a serem fornecidos, onde 

tais restrições de exportação resultem de regulamentações 

comerciais de um país que fornece esses produtos/bens, 

sistemas ou serviços, o Licitante não ficará vinculado por sua 

proposta, sempre desde que, contudo, o Licitante possa 

demonstrar para a satisfação do Comprador e do Banco 

Mundial que a assinatura do Contrato não foi impedida por 

nenhuma falta de diligência da parte do Licitante em cumprir 

quaisquer formalidades, inclusive a solicitação de permissões, 

autorizações e licenças necessárias para a exportação dos 

produtos/bens, sistemas ou serviços nos termos do Contrato. 

42. Garantia de 42.1 Dentro de 28 (vinte e oito) dias após o recebimento da 

notificação da adjudicação do Comprador, o Licitante 
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Execução vencedor, se necessário, deverá fornecer a Garantia de 

Execução de acordo com as Condições Gerais do Contrato 

(CGC), sujeita à IAL 34.5, usando, para esse fim, o Formulário 

de Garantia de Execução incluído na Seção X, Formulários do 

Contrato Se a Garantia de Execução fornecida pelo Licitante 

vencedor estiver na forma de título, este será emitido por uma 

empresa de seguro ou de garantia que tenha sido determinada 

pelo Licitante vencedor como aceitável para o Comprador. 

Uma instituição estrangeira que fornece um título deverá ter 

uma instituição financeira correspondente localizada no País 

do Comprador.  

42.2 Se o Licitante Vencedor não apresentar a Garantia de 

Execução acima mencionada ou não assinar o Contrato, isso 

constituirá motivo suficiente para a anulação da adjudicação e 

cassação da Garantia da Proposta. Nesse caso, o Comprador 

pode adjudicar o Contrato para o próximo Licitante com o 

menor preço avaliado, cuja proposta for substancialmente 

adequada e for determinada pelo Comprador como qualificada 

para executar o Contrato de modo satisfatório.   
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Seção II.  Folha de Dados do Edital (FDE) 
Os seguintes dados específicos dos bens a serem adquiridos deverão complementar, 

acrescentar ou alterar as disposições nas Instruções aos Licitantes (IAL).  Sempre que houver 

conflito, as disposições do presente documento prevalecerão sobre as disposições nas IAL. 

 

[As instruções para o preenchimento da Folha de Dados do Edital são fornecidas, conforme 

necessário, nas notas em itálico mencionadas nas Cláusulas relevantes das IAL.] 

 

Referência 

das 

Cláusulas  

IAL 

A. Aspectos Gerais 

IAL 1.1 O número de referência do Edital de Licitação é: [inserir número de 

referência do Edital de Licitação]   

IAL 1.1 O Comprador é: [inserir nome do Comprador]  

IAL 1.1 O nome da ICB é: [inserir nome da ICB]  

O número de identificação da ICB é: [inserir número da ICB]   

O número e identificação de lotes (contratos) que compreendem esta ICB é: 

[inserir número e identificação de lotes (contratos)]   

IAL 2.1 O Mutuário é: [inserir nome do Mutuário e a declaração da relação com o 

Empregador, caso este não seja o Mutuário.  Essa informação deverá 

corresponder às informações fornecidas no Edital de Licitação]  

IAL 2.1 Quantia do Empréstimo ou Acordo de Financiamento: [inserir equivalente a 

US$] ____________________________ 

IAL 2.1 O nome do Projeto é: [inserir nome do projeto]   

IAL 4.1 Número máximo de membros do consórcio deverá ser de: [inserir um 

número]_______________ 

IITB 4.4 A relação de empresas e pessoas físicas suspensas pelo Banco encontra-se 

disponível no Website externo do Banco: http://www.worldbank.org/debarr. 

 B. Conteúdo do Edital da Licitação 

IAL 7.1 Somente para Esclarecimento dos fins da licitação, o endereço do 

Comprador é: 

[inserir a informação correspondente conforme solicitado abaixo.  Este 

endereço pode ser o mesmo ou diferente do especificado no dispositivo da 

IAL 24.1 para apresentação da proposta] 

http://www.worldbank.org/debarr
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Atenção: [ [inserir nome completo da pessoa, se aplicável] 

Endereço:  [inserir nome da rua e número] 

Andar/Número da sala:   [inserir andar e número da sala, se aplicável]  

Cidade:] [inserir nome da cidade] 

CEP: [inserir código de endereçamento postal (CEP), se aplicável] 

País:  :   [inserir nome do país] 

Telefone: [inserir número do telefone, incluindo códigos do país e da 

cidade] 

Número do fax:  [inserir número do fax, incluindo códigos do país e da 

cidade] 

E-mail: [inserir endereço de e-mail, se aplicável] 

As Solicitações de Esclarecimentos serão recebidas pelo Comprador até: 

[inserir quantidade de dias] 

IAL 7.1  Página na web: [se usado, identificar o website mais usado ou o portal 

eletrônico de acesso gratuito onde estão publicadas as informações sobre o 

processo de licitação]______________________________________ 

IAL 7.4 Reunião pré-licitação          [inserir "será" e inserir data, hora e local nos 

espaços fornecidos abaixo se uma reunião pré-licitação for realizada, 

levando em conta que a reunião deverá ser realizada em no máximo quatro 

semanas antes do prazo final para a apresentação da proposta.  De outro 

modo, inserir "não será" e inserir "Não aplicável" nos espaços abaixo para 

a data, hora e local] 

será realizada na data, hora e local a seguir: 

Data:  

Hora:   

Local:   

 C. Preparação das Propostas 

IAL 10.1 O idioma da proposta: [inserir “Inglês” ou” Espanhol” ou “Francês”].  

[Nota: Além do idioma acima, e se acordado com o Banco Mundial, o 

Comprador tem a opção de publicar versões traduzidas do documento de 

licitação em outro idioma que tanto pode ser: (a) o idioma nacional do 

Comprador; ou (b) o idioma usado para transações comerciais em todo o país 

do Comprador. Nesse caso, o texto a seguir deverá ser incluído:] 

“Além disso, os documentos de licitação foram traduzidos para [inserir idioma 

nacional ou usado em todo o país] [se houver mais de um idioma nacional ou 

usado em todo o país, adicione "e em ____________” [inserir o segundo 
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idioma nacional ou usado nacionalmente]. 

Os Licitantes terão a opção de apresentar sua proposta em qualquer um 

dos idiomas declarados acima. Os Licitantes não deverão apresentar 

Propostas em mais de um idioma.]" 

Toda a troca de correspondência será feita em ____________ . 

O idioma de tradução dos documentos de apoio e da literatura impressa é 

______________________. [especificar um idioma]. 

IAL 11.1 (j) O Licitante apresentará os seguintes documentos adicionais em sua proposta: 

[listar qualquer documento adicional ainda não listado na subcláusula da 

IAL 11.1 que deva ser apresentado com a Proposta] 

IAL 13.1 Propostas alternativas [inserir “serão” ou “não serão”] considerados.   

[Se forem consideradas alternativas, a metodologia será definida na Seção 

III – Critérios de Avaliação e Qualificação. Consulte a Seção III para obter 

mais detalhes]:  

IAL 14.5 Os preços cotados pelo Licitante [inserir “estarão" ou “não estarão”] 

sujeitos a ajuste durante a execução do Contrato. 

IAL 14.6 Os preços cotados para cada lote (contrato) deverão corresponder pelo menos 

a [inserir número] por cento dos itens especificados para cada lote (contrato). 

Os preços cotados para cada item de um lote corresponderão a pelo menos 

[inserir número] por cento das quantidades especificadas para esse item de um 

lote. 

IAL 14.7 A edição da Incoterms é: [inserir edição relevante].  

IAL 14.8 (b) 

(i) e (c) (v)  

Local de Destino: [inserir nome do Local de destino de acordo com a 

Incoterms usada]  

IAL 14.8 (a) 

(iii);(b)(ii) e 

(c)(v) 

―Destino Final (Local do Projeto)‖: [inserir nome do local onde os Bens 

serão  realmente utilizados]   

IAL 14.8 (b) 

(iii) 

Além do preço CIP especificado na IAL 14.8 (b)(i), o preço dos Bens 

manufaturados fora do País do Comprador será cotado: [inserir Incoterm 

apropriada que não seja o CIP]  

IAL 15.1  Os preços serão cotados pelo licitante em: [inserir a moeda local, se 

aplicável]. 

O Licitante [inserir “cotará” ou “não cotará”] na moeda do País do 

Comprador a parte do preço da proposta que corresponde a despesas 
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incorridas nessa moeda.  

IAL 16.4 Período de tempo em que os Bens estarão funcionando (para fins de peças 

sobressalentes): [inserir duração]  

IAL 17.2 (a) A autorização do fabricante é: [inserir “necessária” ou “não necessária”] 

IAL 17.2 (b) Serviço pós-venda é: [inserir “necessário” ou “não necessário”] 

IAL 18.1 O período de validade da proposta será de [inserir um número de dias que 

seja múltiplo de sete, contando a partir do prazo final da apresentação da 

proposta] dias. 

IAL 18.3 (a) O preço da proposta será ajustado de acordo com o(s) seguinte(s) 

fator(es):________  

[A parcela da moeda local do preço do Contrato será ajustada por um fator 

que reflita a inflação local durante o período de extensão e a parcela da 

moeda estrangeira do preço do Contrato será ajustada por um fator que 

reflita a inflação internacional (no país da moeda estrangeira) durante o 

período de extensão.] 

IAL 19.1 

 

[Se for exigida uma Garantia de Proposta, a Declaração de Garantia de 

Proposta não será requerida e vice-versa.] 

[inserir “será” ou “não será”] exigida uma Garantia de Proposta.   

[inserir “será” ou “não será”] exigida uma Declaração de Garantia de 

Proposta. 

Se for exigida uma garantia de proposta, o montante e a moeda da garantia de 

proposta será ________________________________________   

[Se for exigida uma garantia de proposta, inserir o montante e a moeda da 

garantia de proposta.  De outro modo, inserir "Não Aplicável".]  [No caso 

de lotes, inserir montante e moeda da Garantia de Proposta para cada lote] 

Nota: A Garantia de Proposta é exigida para cada lote conforme as quantias 

indicadas para cada lote. Os Licitantes têm a opção de apresentar uma 

Garantia de Proposta para todos os lotes (para a quantia total combinada de 

todos os lotes) aos quais foram apresentadas Licitações. Contudo, se a 

quantia da Garantia de Proposta for inferior à quantia total exigida, o 

Comprador determinará para qual lote ou lotes a quantia da Garantia de 

Proposta será aplicada.] 

IAL 19.3 (d) Outros tipos de garantias aceitáveis: _______________________________ 

[Inserir nomes de outras garantias aceitáveis.  Inserir “Nenhuma” se não 

for exigida nenhuma garantia de proposta nos termos da disposição IAL 

19.1 ou se for exigida uma garantia de proposta, mas nenhuma outra forma 

de garantia de proposta além das listadas na IAL 19.3 (a) por meio de (c) for 

aceitável.] 
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IAL 19.9 [A disposição a seguir deve ser incluída e as informações correspondentes 

necessárias inseridas somente se uma garantia de proposta não for 

necessária nos termos da disposição IAL 19.1 e o Empregador desejar 

declarar o Licitante inelegível por um período caso o Licitante incorra nas 

ações mencionadas na disposição IAL 19.9.  Caso contrário, omitir.] 

Se o Licitante incorrer em qualquer das ações prescritas nos subparágrafos (a) 

ou (b) deste dispositivo, o Mutuário irá declarar o Licitante inelegível à 

adjudicação de contratos pelo Comprador por um período de ______ anos. 

[inserir período] 

IAL 20.1 Além do original da proposta, o número de cópias é de: [inserir número de 

cópias] 

IAL 20.2 A confirmação por escrito da autorização para assinar em nome do Licitante 

consistirá em: [inserir o nome e a descrição da documentação necessária 

para demonstrar a autoridade do signatário para assinar a proposta]. 

 D. Apresentação e Abertura de Propostas 

IAL 22.1  

 

Somente para fins de apresentação da proposta, o endereço do Comprador é: 

[Este endereço pode ser o mesmo ou diferente do especificado na IAL 7.1 

para esclarecimento] 

Atenção: [inserir nome completo da pessoa, se aplicável] 

Endereço:  [inserir nome da rua e número]  

Andar/Número da sala:   [inserir andar e número da sala, se aplicável]  

Cidade:  [inserir nome da cidade]  

CEP/Código postal:  [inserir CEP, se aplicável]  

País:   [inserir nome do país]  

O prazo final para esta apresentação é:  

Data: [inserir dia, mês e ano, isto é, 15 de junho de 2008] 

Hora:  [inserir hora e identificar se manhã ou tarde.] 

[A data e a hora serão as mesmas das fornecidas no Edital de Licitação, a 

menos que posteriormente modificadas de acordo com a Cláusula 22.2.] 

Licitantes [inserir “terão” ou “não terão”] a opção de apresentar suas 

propostas eletronicamente. 

[A disposição a seguir deve ser incluída e as informações correspondentes 

necessárias inseridas somente se os Licitantes tiverem a opção de apresentar 

suas propostas eletronicamente.  Caso contrário, omitir.] 

Se os licitantes tiverem a opção de apresentar suas propostas eletronicamente, 

os procedimentos de apresentação de proposta de forma eletrônica serão: 

[inserir uma descrição dos procedimentos de apresentação de proposta de 
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forma eletrônica] 

IAL 25.1 A abertura de propostas será realizada em:  

Endereço:   [inserir nome da rua e número]  

Andar/Número da sala:   [inserir andar e número da sala, se aplicável]  

Cidade:  [inserir nome da cidade] 

País:   [inserir nome do país] 

Data: [inserir dia, mês e ano, isto é, 15 de junho de 2008] 

Hora:  [inserir hora e identificar se manhã ou tarde.] [Data e hora serão as 

mesmas do prazo final para apresentação de propostas (Cláusula 22).] 

[A disposição a seguir será incluída e as informações correspondentes 

necessárias inseridas somente se os Licitantes tiverem a opção de apresentar 

suas propostas eletronicamente.  Caso contrário, omitir.] 

Se os licitantes tiverem a opção de apresentar suas propostas eletronicamente, 

os procedimentos de apresentação de proposta de forma eletrônica serão: 

[inserir uma descrição dos procedimentos de apresentação de proposta de 

forma eletrônica] 

IAL 25.3 A Carta de Proposta e as Planilhas de Preços serão rubricados por [inserir 

número] representantes do Comprador que estiver conduzindo a abertura das 

Propostas. [Inserir procedimento: Exemplo: Cada Proposta será numerada, 

qualquer modificação na unidade ou no preço total deve ser rubricada pelo 

Representante do Comprador, etc.]  

E. Avaliação e Comparação de Propostas 

IAL 32.1 

 

A moeda a ser usada para fins de avaliação e comparação para converter todos 

os preços da proposta expressos em várias moedas em uma única moeda é: 

[inserir nome da moeda]  

A fonte da taxa de câmbio será: [Inserir nome da fonte das taxas de câmbio 

(ex.; o Banco Central no País do Comprador).] 

A fonte da taxa de câmbio será:  [inserir dia, mês e ano, por exemplo, 15 de 

junho de 2008, não antes dos 28 dias anteriores ao prazo final para a 

apresentação das Propostas e nunca depois da data original para a 

expiração da validade da proposta]. 

IAL 33.1 [A disposição a seguir deve ser incluída e as informações correspondentes 

necessárias inseridas somente se o Plano de Aquisição autorizar a aplicação 

da margem de preferência e o Comprador planejar aplicá-la ao contrato em 

questão.  Caso contrário, omitir.] 

Uma margem de preferência nacional [inserir “deverá” ou “não deverá”] 
aplicar-se.    

Se a margem de preferência se aplicar, a metodologia será definida na Seção 

III – Critérios de Avaliação e Qualificação. 
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IAL 34.2 (a) 
Será realizada uma avaliação para ……..[Selecionar itens ou lotes(contratos)] 

Nota:  

[Selecionar uma das duas cláusulas de modelo abaixo conforme apropriado 

As propostas serão avaliadas com relação a cada item e o Contrato será 

composto do(s) item (itens) adjudicados ao Licitante vencedor. 

Ou 

As Propostas serão avaliadas lote por lote. Se a Planilha de Preços mostrar 

itens listados, mas sem preço, dever-se-á supor que seus preços estão 

incluídos nos preços de outros itens.   Um item não listado na Lista de 

Preços deverá ser considerado como não incluído na proposta, e desde que a 

proposta seja substancialmente compatível, o preço médio do item cotado 

por licitantes substancialmente compatíveis será adicionado ao preço de 

proposta e o custo total equivalente da proposta assim determinado será 

usado para comparação de preços.]  

IAL 34.6 
Os ajustes serão determinados usando-se os seguintes critérios, dentre os que 

foram estabelecidos na Seção III, Critérios de Avaliação e Qualificação:  

[consultar a Seção III, Critérios de Avaliação e Qualificação; inserir 

detalhes complementares, se necessário]  

(a) Desvio no cronograma de entregas: [inserir Sim ou Não. Se for Sim, 

inserir o fator de ajuste] 

(b) Desvio no cronograma de pagamentos: [inserir Sim ou Não. Se for 

Sim, inserir o fator de ajuste] 

(c) o custo dos componentes de reposição importantes, peças 

sobressalentes obrigatórias e serviço: [inserir Sim ou Não. Se for Sim, 

inserir a Metodologia e os critérios]  

(d) a disponibilidade no País do Comprador de peças sobressalentes e 

serviços pós-venda para os equipamentos oferecidos na proposta 

[inserir Sim ou Não, Se for Sim, inserir a Metodologia e os critérios] 

(e) os custos operacionais e de manutenção previstos durante a vida útil do 

equipamento [inserir Sim ou Não. Se for Sim, inserir a Metodologia 

e os critérios]  

(f) o desempenho e a produtividade dos equipamentos oferecidos; [Inserir 

Sim ou Não. Se for Sim, inserir a Metodologia e os critérios]  

[inserir quaisquer outros critérios] 
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 F. Adjudicação do Contrato 

IAL 39.1 A porcentagem máxima em que as quantidades podem ser aumentadas é: 

[inserir porcentagem] 

A porcentagem máxima em que as quantidades podem ser reduzidas é: 

[inserir porcentagem] 
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Seção III.  Critérios de Avaliação e Qualificação 

 

Esta Seção contém todos os critérios que o Comprador usará para avaliar uma proposta e 

qualificar os Licitantes nos termos da IAL 34 e IAL 36, nenhum outro fator, método ou critério 

deve ser usado.  

 

[O Comprador deverá selecionar os critérios considerados apropriados ao processo de 

aquisição, inserir o vocabulário apropriado usando os exemplos a seguir ou outro enunciado 

aceitável e eliminar o texto em itálico]. 

Sumário 

1. Margem de Preferência (IAL 33) .................................................................................. 40 

2. Avaliação (IAL 34) ........................................................................................................ 41 

3. Qualificação (IAL 36) .................................................................................................... 43 
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1. Margem de Preferência (IAL 33) 

Se a Folha de Dados do Edital assim especificar, o Comprador adjudicará uma margem de 

preferência aos bens fabricados no país do Comprador para fins de comparação de propostas, de 

acordo com os procedimentos descritos em parágrafos subsequentes. 

As propostas serão classificadas em um dos três grupos a seguir: 

(a) Grupo A: Propostas que ofereçam bens fabricados no País do Comprador em que (i) 

mão de obra, matérias-primas e componentes do País do Comprador respondam por 

mais de 30% do preço EXW; e (ii) a instalação de produção na qual os bens serão 

fabricados ou montados venha participando da fabricação ou montagem desses 

produtos desde, no mínimo, a data da apresentação da proposta. 

(b) Grupo B: Todas as outras propostas que ofereçam Bens fabricados no País do 

Comprador: 

(c) Grupo C: Propostas que ofereçam Bens fabricados fora do País do Comprador que já 

tenham sido importadas ou que serão importadas. 

Para facilitar essa classificação pelo Comprador, o Licitante preencherá qualquer versão da Lista 

de Preços incluída nos Documentos da Proposta que seja apropriada desde que, no entanto, o 

preenchimento pelo Licitante de uma versão incorreta da Planilha de Preços não resulte em 

rejeição de sua proposta, mas meramente na reclassificação por parte do Comprador da proposta 

no grupo de proposta apropriado. 

O Comprador revisará primeiro as propostas para confirmar sua adequação e modificar, se 

necessário, a classificação no grupo de propostas ao qual os licitantes atribuíram suas propostas 

ao prepararem seus Formulários de Proposta e suas Planilhas de Preços. 

Todas as propostas avaliadas em cada grupo serão então comparadas para determinar a proposta 

de menor preço avaliado de cada grupo.  Essas propostas de menor preço avaliado serão 

comparadas entre si e se, como resultado dessa comparação, uma proposta do Grupo A ou do 

Grupo B for a mais baixa, esta será selecionada para a adjudicação. 

Se, como resultado da comparação anterior, a proposta de menor preço avaliado for uma proposta 

do Grupo C, todas as propostas do Grupo C serão comparadas com a proposta de menor peço 

avaliado do Grupo A depois de adicionar ao preço avaliado para bens oferecidos em cada 

proposta do Grupo C, somente para fins desta comparação posterior, uma quantia equivalente a 

15% (quinze por cento) do respectivo preço de proposta cotado no CIP para bens a serem 

importados e os bens que já foram importados. Ambos os preços incluirão descontos 

incondicionais e seus erros aritméticos serão corrigidos. Se a proposta do Grupo A for a menor, 

será selecionada para adjudicação. Se não for, a proposta com menor preço avaliado do Grupo C 

será selecionada nos termos do parágrafo acima." 
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2. Avaliação (IAL 34) 

2.1. Critérios de Avaliação (IAL 34.6) 

A avaliação de uma proposta feita pelo Comprador pode levar em conta, além do Preço da 

Proposta cotado de acordo com a cláusula IAL 14.8, um ou mais dos seguintes fatores como 

especificado na IAL 34.2(f) e na FDE referente à IAL 34.6, usando os seguintes critérios e 

metodologias.  

(a) Cronograma de entregas. (conforme Incoterms especificada na FDE) 

Os Bens especificados na Lista de Bens deverão ser entregues dentro de um período 

aceitável (após a primeira das datas e antes da data final, ambas as datas inclusas) 

especificado na Seção VII, Lista de Requisitos.  Nenhum crédito será dado a entregas 

efetuadas antes da primeira data e as propostas que oferecerem entrega após a data 

final serão tratadas como incompatíveis.  Dentro deste período aceitável, um ajuste, 

será adicionado conforme especificado na FDE 34.6, somente para fins de avaliação, 

ao preço de proposta das propostas que oferecerem entregas após a "Primeira Data 

de Entrega" especificada na Seção VII, Lista de Requisitos. 

(b) Desvio no cronograma de pagamentos: [inserir um dos seguintes ] 

(i) Os Licitantes declararão o preço de sua proposta para o cronograma de 

pagamentos indicado nas CEC. As Propostas serão avaliadas com base neste 

preço básico.  Contudo, os Licitantes têm permissão de determinar um 

cronograma de pagamentos alternativo e indicar a redução no preço da 

proposta que desejarem oferecer para esse cronograma de pagamentos 

alternativo. O Comprador pode analisar o cronograma de pagamentos 

alternativo e o preço de proposta reduzido oferecido pelo Licitante selecionado 

com base no preço básico do cronograma de pagamentos indicado nas CEC.  

ou 

(ii) As CEC estipulam o cronograma de pagamentos especificado pelo Comprador. 

Se uma proposta desviar-se do cronograma e se esse desvio for considerado 

aceitável para o Comprador, a proposta será avaliada calculando-se os juros 

auferidos para quaisquer pagamentos anteriores envolvidos nos termos 

definidos na proposta quando comparados com os estipulados nas CEC, com 

base na taxa anual especificada na FDE 34.6.   

(c) Custo de componentes de reposição importantes, peças sobressalentes obrigatórias e 

serviço: [inserir um dos seguintes]. 

(i) A lista de itens e quantidades dos principais componentes, conjuntos de 

materiais e peças sobressalentes selecionadas com probabilidade de serem 

solicitados durante o período inicial de operação especificado na FDE 17.4, 

está na Lista de Bens. Um ajuste equivalente ao custo total desses itens, aos 

preços unitários cotados em cada proposta, será adicionado ao preço da 

proposta, somente para fins de avaliação. 
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ou 

(ii) O Comprador redigirá uma lista de itens de componentes e peças sobressalentes 

com alta taxa de utilização e valor elevado, juntamente com as quantidades 

estimadas de uso no período inicial da operação especificado na FDE 17.4. O 

custo total desses itens e quantidades será calculado com base nos preços 

unitários de peças sobressalentes apresentados pelo Licitante e adicionados ao 

preço da proposta somente para fins de avaliação. 

(d) Disponibilidade no País do Comprador de peças sobressalentes e serviços pós-vendas 

para os equipamentos oferecidos na proposta. 

Um ajuste igual ao custo para o Comprador da criação de instalações mínimas de 

serviços e estoques de peças, conforme definido na FDE 34.6, se cotado 

separadamente, será adicionado ao preço da proposta, somente para fins de avaliação. 

(e) Custos operacionais e de manutenção previstos. 

Custos operacionais e de manutenção. Um ajuste para levar em conta os custos 

operacionais e de manutenção dos Bens será adicionado ao preço da proposta, somente 

para fins de avaliação, se especificado na FDE 34.6. O ajuste será avaliado de acordo 

com a metodologia especificada na FDE 34.6. 

(f) Desempenho e produtividade dos equipamentos. [inserir um dos seguintes] 

(i) Desempenho e produtividade dos equipamentos. Um ajuste representando o 

custo capitalizado dos custos operacionais adicionais durante a existência da 

fábrica será adicionado ao preço da proposta, somente para fins de avaliação, se 

assim especificado na FDE 34.6. O ajuste será avaliado com base na queda do 

desempenho garantido ou na eficiência oferecida na proposta abaixo da norma 

de 100, usando-se a metodologia especificada na FDE 34.6. 

ou 

(ii) Um ajuste para levar em conta a produtividade dos Bens oferecidos na proposta 

será adicionado ao preço da proposta, somente para fins de avaliação, se 

especificado na FDE 34.6. O ajuste será avaliado com base no custo por unidade 

da produtividade real dos bens oferecidos na proposta com respeito aos valores 

mínimos necessários, usando-se a metodologia especificada na FDE 34.6.  

(g) Critérios adicionais específicos  

Outros critérios adicionais específicos a serem considerados na avaliação e o método 

de avaliação serão detalhados na FDE 34.6. 

 

2.2. Vários Contratos (IAL 34.4) 
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O Comprador adjudicará vários contratos ao Licitante que oferecer a combinação de propostas 

com menor preço avaliado (um contrato por proposta) e atender aos critérios pós-qualificação 

(esta Seção III, Subseção IAL 36.1, Requisitos Pós-Qualificação). 

O Comprador deve: 

(a) avaliar somente lotes ou contratos que incluam pelo menos as porcentagens de itens 

por lote e quantidade por item, como especificado na IAL 14.8  

 (b) levar em conta: 

(i) A proposta com menor preço avaliado para lote e 

(ii) a redução dos preços por lote e a metodologia para sua aplicação oferecida pelo 

Licitante em sua proposta. 

2.3. Propostas Alternativas (IAL 13.1) 

Uma alternativa, se permitida nos termos da IAL 13.1, será avaliada da seguinte forma:  

[inserir um dos seguintes] 

“Um licitante pode apresentar uma proposta alternativa somente com uma proposta para o 

caso de base. O Comprador somente considerará as propostas alternativas oferecidas pelo 

Licitante cuja proposta para o caso base foi determinada como a proposta com o menor preço 

avaliado.”  

ou  

“Um licitante pode apresentar uma proposta alternativa com ou sem uma proposta para o caso de 

base. O Comprador considerará propostas oferecidas como alternativas conforme especificado 

nas Especificações Técnicas da Seção VII, Lista de Requisitos.  Todas as propostas recebidas, 

para o caso base, assim como as propostas alternativas que atenderem aos requisitos 

especificados, serão avaliadas por seus próprios méritos em conformidade com os mesmos 

procedimentos, como especificado na IAL 34." 

 

3. Qualificação (IAL 36) 

3.1 Requerimentos de Pós-Qualificação (IAL 36.1) 

Após determinar a proposta com o menor preço avaliado nos termos da IAL 35.1, o Comprador 

realizará a pós-qualificação do Licitante de acordo com a IAL 36, usando somente os 

requerimentos especificados.  Os requerimentos não incluídos no texto abaixo não devem ser 

usados na avaliação das qualificações do Licitante.   

(a)  Capacidade Financeira 

O Licitante fornecerá comprovação da documentação que atenda ao(s) seguinte(s) 

requisito(s) financeiro(s): [listar o(s) requerimento(s)] 
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(b) Experiência e Capacidade Técnica 

O Licitante fornecerá comprovação da documentação para demonstrar que atende 

ao(s) seguinte(s) requisito(s) de experiência: [listar o(s) requerimento(s)] 

(c) O Licitante fornecerá comprovação da documentação para demonstrar que os Bens que 

ele oferece atendem ao seguinte requerimento de utilização: [listar o(s) 

requerimento(s)] 
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Carta de Proposta 

O Licitante deve preparar a Carta de Proposta em papel timbrado que mostre claramente o 

nome completo e o endereço do Licitante. 

 

Nota:  Todos os textos em itálico destinam-se à preparação desses formulários e devem ser 

excluídos dos produtos finais. 

 

 

 

Data: [inserir data (dia, mês e ano) da Apresentação da Proposta] 

ICB Nº: [inserir número do processo de licitação] 

Edital de licitação Nº: [inserir identificação] 

Alternativa Nº: [inserir o número de identificação se for uma Proposta para uma alternativa] 

 

Para:  [inserir nome completo do Comprador] 

 

(a) Examinamos e não temos qualquer reserva com relação aos Documentos de Proposta, 

incluindo os Adendos emitidos de acordo com as Instruções aos Licitantes (IAL 8); 

(b) Atendemos aos requisitos de elegibilidade e não temos conflito de interesses nos termos da 

IAL 4; 

(c) Não fomos suspensos nem declarados inelegíveis pelo Comprador com base na execução de 

uma Declaração de Garantia de Proposta no país do Comprador nos termos da IAL 4.6 

(d) Oferecemos fornecer, em conformidade com o Edital de Licitação e de acordo com as Listas 

de Requerimentos especificadas na Lista de Requerimentos, os seguintes Bens: [inserir uma 

breve descrição dos Bens e Serviços Relacionados]; 

(e) O preço total de nossa Proposta, excluindo quaisquer descontos oferecidos no item (f) 

abaixo, é:  

Se for apenas um lote, o preço total da Proposta [inserir o preço total da proposta por 

extenso e em números, indicando os vários montantes e as respectivas moedas]; 

Se forem vários lotes, o preço total de cada lote [inserir o preço total de cada lote por 

extenso e em números, indicando os vários montantes e as respectivas moedas]; 

Se forem vários lotes, o preço total de todos os lotes (soma de todos os lotes) [inserir o 

preço total de todos os lotes por extenso e em números, indicando os vários montantes e as 

respectivas moedas]; 

(f) Os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicação são:  

(i) Os descontos oferecidos são: [Especificar em detalhes cada desconto oferecido.] 
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(ii) O método exato de cálculos para determinar o preço líquido após a aplicação de 

descontos é apresentado abaixo: [Especificar em detalhes o método que será usado 

para aplicar os descontos]; 

(g) Nossa proposta será válida por um período de [especificar o número de dias calendário] 

dias a contar da data fixada para o prazo final da apresentação de propostas de acordo com o 

Edital de Licitação e permanecerá vinculativa para nós e pode ser aceita a qualquer 

momento antes da expiração desse período; 

(h) Se nossa proposta for aceita, comprometemo-nos a obter uma garantia de execução de 

acordo com o Edital de Licitação; 

(i) Não estamos participando, como Licitante ou subempreiteiro, de mais de uma proposta neste 

processo de licitação nos termos da IAL 4.2(e), que não sejam propostas alternativas 

apresentadas nos termos da IAL 13; 

(j) Nós, incluídos quaisquer de nossos subempreiteiros ou fornecedores de qualquer parte do 

contrato, não fomos declarados inelegíveis pelo Banco Mundial nos termos da legislação ou 

normas oficiais do país do Comprador ou por um ato de cumprimento com uma decisão do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas; 

(k) Não somos entidade do governo/Somos uma entidade do governo mas atendemos aos 

requisitos da IAL 4.5;
2
 

(l) Pagamos, ou pagaremos, as seguintes comissões, gratuidades ou taxas relacionadas ao 

processo de licitação ou execução do Contrato: [inserir nome completo de cada 

Beneficiário, seu endereço completo, o motivo pelo qual cada comissão ou gratuidade foi 

paga e o montante e a moeda de cada uma dessas comissões ou gratuidades] 

 

Nome do Beneficiário Endereço Motivo Montante 

    

    

    

    

 

 (Se nada disso tiver sido pago ou ainda estiver para ser pago, indicar "nenhum".) 

 

(m) Entendemos que essa proposta, juntamente com sua aceitação por escrito incluída em sua 

notificação de adjudicação, constituirá um contrato vinculativo entre nós, até que um 

contrato formal seja preparado e assinado; e 

(n) Entendemos que os senhores não têm obrigação de aceitar a proposta com o menor preço 

avaliado ou qualquer outra proposta que venha a receber. 

                                                
2  Licitante deverá usar conforme apropriado 
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(o) Por este instrumento certificamos que tomamos medidas para garantir que nenhuma pessoa 

que atue como nosso representante ou que atue em nosso nome se envolverá em qualquer 

tipo de fraude e corrupção. 

 

Nome do Licitante* [inserir nome completo da pessoa que está assinando a Proposta] 

 

Nome da pessoa devidamente autorizada a assinar a Proposta em nome do Licitante ** [inserir 

nome completo da pessoa devidamente autorizada a assinar a Proposta] 

 

Cargo do signatário da Proposta [inserir nome completo do cargo do signatário da Proposta] 

 

Assinatura da pessoa acima citada [inserir a assinatura da pessoa cujo nome e competência 

estão supracitadas] 

 

 

Data da assinatura _[inserir data da assinatura] dia do [inserir mês], [inserir ano] 

*: Se a Proposta apresentada pelo Consórcio especificar o nome do consórcio como Licitante 

 

**: O signatário da Proposta deve ter procuração fornecida pelo Licitante que será anexada nas 

Propostas. 
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Formulário de Informações do Licitante 

[O Licitante deve preencher este Formulário de acordo com as instruções indicadas abaixo. 

Nenhuma alteração em seu formato será permitida e nenhuma substituição será aceita.] 

Data: [inserir data (dia, mês e ano) da Apresentação da Proposta]  

ICB Nº: [inserir número do processo de licitação] 

Alternativa Nº: [inserir o número de identificação se for uma Proposta para uma alternativa] 

 

Página ________ de ______ páginas 

 

 

1.  Nome do Licitante [inserir o nome da pessoa jurídica do Licitante] 

2.  No caso de consórcio, a razão social de cada membro: [inserir nome da pessoa jurídica de 

cada membro do consórcio] 

3.  País de registro real ou pretendido do Licitante: [Inserir país real ou pretendido de 

registro] 

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

5.  Endereço do Licitante no país de registro real ou pretendido: [Inserir país de registro real 

ou pretendido]: 

6.  Informações do representante autorizado do Licitante 

     Nome: [inserir nome do representante autorizado] 

     Endereço: [inserir endereço do representante autorizado] 

     Números de telefone/fax: [inserir números de telefone/fax do representante autorizado] 

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

7.  Em anexo estão as cópias dos documentos originais de [marque a(s) caixa(s) dos 

documentos originais anexados]. 

 Estatuto Social (ou documentos equivalentes de constituição ou associação) e/ou 

documentos de registro da pessoa jurídica citada acima, nos termos da IAL 4.3. 

 No caso de Consórcio, termo de compromisso para formar Consórcio ou acordo de 

Consórcio, nos termos da IAL 4.1. 

 No caso de empresa ou instituição do Governo, de acordo com os documentos da IAL 

4.5 estabelecendo: 

 Autonomia legal e financeira 

 Operação sob legislação comercial 

 Que o Licitante não é um órgão dependente do Comprador 

2. Estão incluídos o gráfico organizacional, uma lista do Conselho de Administração e a 

propriedade beneficiária. 
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Formulário para Informações dos Membros do Consórcio 

do Licitante 

 

[O Licitante deverá preencher este Formulário de acordo com as instruções indicadas abaixo. A 

tabela a seguir deverá ser preenchida pelo Licitante e por cada membro do Consórcio]. 
Data: [inserir data (dia, mês e ano) da Apresentação da Proposta]  

ICB Nº: [inserir número do processo de licitação] 

Alternativa Nº: [inserir o número de identificação se for uma Proposta para uma alternativa] 

 

Página ________ de_ ______ páginas 

 

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

2. Nome do Membro do Consórcio Licitante: [inserir razão social do membro do 

Consórcio] 

3. País de registro do Membro do Consórcio Licitante: [inserir país de registro do 

Membro do Consórcio] 

4. Ano de registro do Membro do Consórcio Licitante: [inserir ano de registro do 

membro do Consórcio] 

5. Endereço comercial do Membro do Consórcio Licitante no país de registro: [inserir 

endereço comercial do Membro do Consórcio no país de registro] 

6. Informações do representante autorizado do Membro do Consórcio Licitante: 

Nome: [inserir o nome do representante autorizado do Membro do Consórcio] 

Endereço: [inserir o endereço do representante autorizado do Membro do Consórcio] 

Números de telefone/fax: [inserir números de telefone/fax do representante autorizado do 

Membro do Consórcio] 

Endereço de e-mail: [inserir o endereço de e-mail do representante autorizado do membro 

do Consórcio] 

7.  Encontram-se em anexo as cópias dos documentos originais [marque a(s) caixa(s) 

dos documentos originais anexados] 

 Estatuto Social (ou documentos equivalentes de constituição ou associação) e/ou 

documentos de registro da pessoa jurídica citada acima, nos termos da IAL 4.3. 

  No caso de documentos de uma empresa ou instituição de propriedade estatal que 

estabeleça autonomia legal e financeira, a operação de acordo com a legislação 

comercial, e ausência de status dependente, nos termos da IAL 4.5. 

2. Estão inclusos o gráfico organizacional, uma lista do Conselho de Administração e a propriedade 

beneficiária. 
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Formulários para Lista de Preços 
 

[O Licitante deverá preencher este Formulário para Lista de Preços de acordo com as 

instruções indicadas.  A lista de itens de linha na coluna 1 das Planilhas de Preços coincidirá 

com a Lista de Bens e Serviços Correlatos especificados pelo Comprador na Lista de 

Requerimentos.] 
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Planilha de Preços: Bens fabricados fora do País do Comprador, a serem importados 

 
(Propostas do grupo C, bens a serem 

importados) 

Moedas nos termos da IAL 15 

Data: 

ICB Nº:_____________ 
_____________________ 
 

Alternativa Nº: ________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Item de 

linha 

N 

 

Descrição dos Bens  País de 

Origem 

Data de 

Forneciment

o conforme 

definido pela 

Incoterms 

Quantidade e 

unidade física 
Preço unitário  

CIP [inserir local de 

destino] 

nos termos da IAL 14.8 

(b)(i) 

Preço CIP por item 

de linha 

(Col. 5x6) 

Preço por item de linha 

para transporte terrestre e 

outros serviços necessários 

no país do Comprador para 

transportar os Bens a seu 

destino final especificado 

na FDE. 

 

Preço total por item de linha  

(Col. 7+8) 

[inserir 

número 

do item] 

[inserir nome do Bem] [inserir país 

de origem do 

Bem] 

[inserir data 

de entrega 

cotada] 

[inserir número 

de unidades a 

serem fornecidas 

e o nome da 

unidade física] 

[inserir preço unitário 

CIP por unidade] 
[inserir preço total 

CIP por item de 

linha] 

[inserir o preço 

correspondente por item 

de linha] 

[inserir preço total do item de 

linha] 

         

         

 Preço Total  

Nome do Licitante [inserir nome completo do Licitante] Assinatura do Licitante [assinatura do signatário da Proposta] Data [Inserir Data] 
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Planilha de Preços: Bens fabricados fora do País do Comprador, já importados* 

 
(Propostas do grupo C, bens já importados) 

Moedas nos termos da IAL 15 

Data: 

ICB Nº:_____________ _____________________ 
Alternativa Nº: ________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Item de 

linha 

N 

Descrição dos Bens  País de 

Origem 

Data de 

Entrega 

conforme 

definido pela 

Incoterms 

Quantidade 

e unidade 

física 

Preço unitário 

incluindo taxas 

alfandegárias e 

impostos de 

importação 

pagos, nos 

termos da IAL 

14.8(c)(i) 

Taxas 

Alfandegárias e 

Impostos de 

Importação pagos 

por unidade nos 

termos da IAL 

14.8(c)(ii), [a 

serem 

comprovados por 

documentos]      

Preço unitário 

líquido de taxas 

alfandegárias e 

impostos de 

importação, nos 

termos da IAL 

14.8(c)(iii) 

 (Col. 6 menos 

Col.7) 

Preço por item 

de linha líquido 

de taxas 

alfandegárias e 

impostos de 

importação 

pagos, nos 

termos da IAL 

14.8(c)(i) 

(Col. 58) 

Preço por item de 

linha para 

transporte terrestre 

e outros serviços 

necessários no país 

do Comprador para 

transportar os Bens 

a seu destino final, 

conforme 

especificado na 

FDE nos termos da 

IAL 14.8 (c)(v). 

Impostos sobre 

vendas e outros 

pagos ou a pagar 

por item, se o 

Contrato for 

adjudicado (nos 

termos da IAL 

14.8(c)(iv) 

Preço total por item 

de linha 

(Col. 9+10) 

[inserir 

número 

do item] 

[inserir nome dos 

Bens] 
[inserir 

país de 

origem do 

Bem] 

[inserir 

Data de 

Entrega 

cotada] 

[inserir 

número de 

unidades a 

serem 

fornecidas 

e o nome 

da unidade 

física] 

[inserir preço 

unitário por 

unidade] 

[inserir taxas 

alfandegárias e 

impostos pagos 

por unidade] 

[inserir preço 

unitário líquido 

das taxas 

alfandegárias e 

impostos de 

importação] 

[inserir preço 

por item de linha 

líquido das taxas 

alfandegárias e 

impostos de 

importação] 

[inserir preço por 

item de linha para 

transporte por terra 

e outros serviços 

necessários no país 

do Comprador] 

[inserir impostos 

sobre vendas e 

outros pagáveis 

por item, se o 

Contrato for 

adjudicado] 

[inserir preço total 

por item de linha] 

            

            

 Preço Total da 
Proposta 

 

Nome do Licitante [inserir nome completo do Licitante] Assinatura do Licitante [assinatura do signatário da Proposta] Data [Inserir Data] 

* [Para Bens previamente importados, o preço cotado será distinguível do valor de importação original desses Bens declarados à alfândega e incluirá qualquer 

desconto ou aumento do agente ou representante local e todos os custos locais exceto impostos e taxas de importação, que foram e/ou precisam ser pagos pelo 

Comprador. Por questão de clareza, pede-se aos licitantes para cotar o preço incluindo taxas de importação e, além disso, o preço líquido das taxas de 

importação que é a diferença desses valores.]  
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Planilha de Preços: Bens Fabricados no País do Comprador 

País do Comprador 

______________________ 
 

(Propostas de Grupo A e B) 

Moedas nos termos da IAL 15 

Data: 

ICB Nº:_____________ 
_____________________ 
Alternativa Nº: ________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Item de 

linha 

N 

Descrição dos Bens  Data de 

Entrega 

conforme 

definido pela 

Incoterms 

Quantida

de e 

unidade 

física 

Preço unitário 

EXW  
Preço Total 

EXW por item 

de linha 

(Col. 45) 

Preço por item de linha 

para transporte terrestre e 

outros serviços necessários 

no país do Comprador para 

transportar os Bens até seu 

destino final. 

 

Custo da mão de 

obra, matéria-prima e 

componentes com 

origem no País do 

Comprador 

% de Col. 5 

Impostos sobre vendas e 

outros pagos ou a pagar por 

item de linha, se o Contrato 

for adjudicado (nos termos da 

IAL 14.8(a)(ii) 

Preço total por 

item de linha 

(Col. 6+7) 

[inserir 

número 

do item] 

[inserir nome do Bem] [inserir Data 

de Entrega 

cotada] 

[inserir 

número 

de 

unidades 

a serem 

fornecida

s e o 

nome da 

unidade 

física] 

[inserir preço 

unitário 

EXW] 

[inserir preço 

total EXW por 

item de linha] 

[inserir o preço 

correspondente por item 

de linha] 

[Inserir o custo local 

da mão de obra, 

matéria-prima e 

componentes no país 

do Comprador como 

um % do preço EXW 

por item de linha] 

[inserir impostos sobre 

vendas e outros pagáveis por 

item, se o Contrato for 

adjudicado] 

[inserir preço 

total por item] 

          

          

          

 Preço Total  

Nome do Licitante [inserir nome completo do Licitante] Assinatura do Licitante [assinatura do signatário da Proposta] Data [Inserir Data] 
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Preço e Cronograma de Execução- Serviços Correlatos 

 

Moedas nos termos da IAL 15 

Data: 

ICB Nº:_____________ 
_____________________ 
Alternativa Nº: ________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 

Serviço  

N 

Descrição de Serviços (exclui transporte terrestre e 

outros serviços necessários no país do Comprador para 

transportar os Bens a seu destino final)  

País de Origem Data de Entrega no 

local do Destino Final 

Quantidade e unidade física Preço unitário  Preço Total por Serviço  

(Col. 5*6 ou 

aproximado) 

[inserir 

número 

do 

Serviço] 

[inserir nome dos Serviços] [inserir país de 

origem dos 

Serviços] 

[inserir data de entrega 

no local de destino final 

por Serviço] 

[inserir número de unidades a serem 

fornecidas e o nome da unidade física] 
[inserir preço 

unitário por item] 
[inserir preço total por 

item] 

       

       

       

       

       

       

       

       

 Preço Total da Proposta  

Nome do Licitante [inserir nome completo do Licitante] Assinatura do Licitante [assinatura do signatário da Proposta] Data [Inserir Data] 
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Formulário de Garantia de Proposta 

(Garantia Bancária ) 

 

[O banco deve preencher este Formulário de Garantia Bancária de acordo com as instruções 

indicadas.] 

 

[Papel timbrado do Garantidor ou código do identificador (SWIFT)] 

Beneficiário:  [Comprador deverá inserir seu nome e endereço]  

AL Nº.:  [Comprador deverá inserir número de referência do Aviso de Licitação] 

Alternativa Nº.: [inserir o número de identificação se for uma Proposta para uma alternativa] 

Data:  [Inserir data de emissão]  

GARANTIA DE PROPOSTA Nº.:  [Inserir número de referência da garantia] 

Avalista:  [Inserir nome e endereço do local de emissão, salvo se indicado no papel timbrado] 

Fomos informados que ______ [inserir nome do Licitante, que se for um consórcio será o nome 

do consórcio (se legalmente constituído ou prospectivo) ou os nomes de todos os membros do 

consórcio] (doravante "o Proponente") apresentou ou apresentará ao Beneficiário sua proposta 

(doravante "a Proposta") para a execução de ________________ de acordo com o Aviso de 

Licitação Nº ___________  (―o AL‖).  

Além disso, entendemos que, de acordo com as condições do Beneficiário, as propostas devem 

ser acompanhadas de uma garantia de proposta. 

A pedido do Proponente, nós, como Garantidor, por este instrumento comprometemo-nos 

irrevogavelmente a pagar ao Beneficiário qualquer soma ou somas cujo valor total não exceda  

___________   (____________) ao recebermos a solicitação de cumprimento do Beneficiário,  

acompanhada de uma declaração do Beneficiário, seja na própria solicitação ou em um 

documento assinado à parte, acompanhando ou identificando a solicitação da demanda, 

afirmando que o Proponente: 

(a)  retirou sua Proposta durante o período de validade das propostas estabelecido na Carta de 

Proposta do Proponente (―o Período de Validade das Propostas"), ou qualquer prorrogação 

da mesma fornecida pelo Proponente; ou 

(b)  foi notificado da aceitação de sua Proposta pelo Beneficiário durante o Período de Validade 

das Propostas ou qualquer prorrogação da mesma fornecida pelo Proponente, (i) deixou de 
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executar o contrato, ou (ii) deixou de fornecer a garantia de execução, de acordo com as 

Instruções aos Licitantes (―IAL‖) do Edital de Licitação do Beneficiário. 

Essa garantia vencerá: (a) se o Proponente for o licitante vencedor, ao recebermos cópias do 

contrato assinado pelo Proponente e a garantia de execução emitida para o Beneficiário em 

relação a esse contrato; ou (b) se o Proponente não for o licitante vencedor, quando (i) 

recebermos uma cópia da notificação do Beneficiário para o Proponente dos resultados do 

processo de licitação; ou (ii) vinte e oito dias após o fim do Período de Validade da Proposta, o 

que ocorrer primeiro.  

Consequentemente, qualquer solicitação de pagamento regida por esta garantia deverá ser 

recebida por nós neste escritório até a data acima mencionada. 

Esta garantia está sujeita às Normas Uniformes para Demandas de Garantias (URDG) Revisão 

2010, Publicação nº 758 da ICC. 

 

_____________________________ 

[assinatura(s)] 

 

Nota:  Todos os textos em itálico destinam-se à preparação desse formulário e devem ser 

excluídos do produto final. 
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Formulário da Garantia de Proposta (Seguro Garantia) 

 

[O Segurador deve preencher este Formulário de Garantia de Proposta de acordo com as 

instruções indicadas.] 

 

GARANTIA Nº: ______________________ 

PELA PRESENTE GARANTIA [nome do Licitante] como Outorgante (doravante 

―Outorgante‖), e [nome, cargo jurídico e endereço do segurador], autorizado a fazer 

transações em [nome do país do Comprador], como Segurador (doravante ―o Segurador‖), 

estão firmemente vinculados ao [nome do Comprador] como Credor (doravante ―o Comprador‖) 

na soma de [montante da Garantia]
3
 [montante por extenso], pelo pagamento, a ser feito, nós, os 

citados Outorgante e Segurador, obrigamo-nos, e a nossos sucessores e cessionários, conjunta e 

separadamente, rigorosamente pelos presentes. 

CONSIDERANDO QUE o Outorgante apresentou ou apresentará uma Proposta por escrito ao 

Comprador datada de ___ de ______, 20__, para o fornecimento do [nome do Contrato] 

(doravante a ―Proposta‖). 

DIANTE DO EXPOSTO, A CONDIÇÃO DESTA OBRIGAÇÃO é tal que se o Outorgante: 

(a) retirou sua Proposta no período de validade das propostas estabelecido na Carta de 

Proposta (―Período de Validade das Propostas") do Outorgante ou qualquer prorrogação 

da mesma fornecida pelo Outorgante; ou 

(b) foi notificado da aceitação de sua Proposta pelo Comprador durante o Período de 

Validade da Proposta ou qualquer prorrogação da mesma fornecida pelo Outorgante, (i) 

deixou de executar o contrato, ou (ii) deixou de fornecer a Garantia de Execução, de 

acordo com as Instruções aos Licitantes (―IAL‖) do Edital de licitação do Comprador.  

o Segurador compromete-se a pagar imediatamente ao Comprador até o montante acima ao 

receber a primeira exigência por escrito, sem que o Comprador tenha que substanciar sua 

exigência, desde que em sua exigência o Comprador afirme que a exigência é proveniente da 

ocorrência de quaisquer dos eventos acima, especificando qual ou quais evento(s) ocorreram.  

O Segurador concorda no presente instrumento que sua obrigação continuará em vigor até e 

inclusive 28 (vinte e oito) dias após a data de vencimento do Período de Validade da Proposta 

estabelecido na Carta de Proposta do Outorgante ou qualquer prorrogação da mesma fornecida 

pelo Outorgante.  

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, o Outorgante e o Segurador fizeram os presentes 

assinarem com seus respectivos nomes no dia ____ de ____________ 20__. 

                                                
3  O montante da Garantia será expresso na moeda do país do Comprador ou o montante equivalente em uma 

moeda livremente conversível. 
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Outorgante: _______________________ Segurador: _____________________________ 

 Selo Corporativo (onde apropriado) 

_______________________________ ____________________________________ 

(Assinatura) (Assinatura) 

(Nome e cargo em letra de forma) (Nome e cargo em letra de forma) 
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Formulário de Declaração de Garantia de Proposta  

[O Licitante deverá preencher este Formulário de acordo com as instruções indicadas.] 

 
 

Data: [data (dia, mês e ano)] 

Proposta Nº: [inserir número do processo de licitação] 

Alternativa Nº: [inserir o número de identificação se for uma Proposta para uma alternativa] 

 
 

Para: [inserir nome completo do Comprador] 

Nós, abaixo assinados, declaramos que:  

Entendemos que, de acordo suas condições, as propostas devem ser acompanhadas de uma 

Declaração de Garantia de Proposta. 

Entendemos que deixaremos automaticamente de ser elegíveis a apresentar proposta em qualquer 

contrato com o Comprador pelo período de [número de meses ou anos] a partir de [data], se não 

cumprirmos nossa(s) obrigação(ões) sob as condições da proposta, porque: 

(a)  retiramos nossa Proposta durante o período de validade da proposta especificado na Carta 

da Proposta; ou 

(b)  depois de termos sido notificados da aceitação de nossa Proposta pelo Comprador durante 

o período de validade da proposta, (i) deixamos de executar ou nos recusamos a executar 

o Contrato; ou (ii) deixamos de fornecer ou nos recusamos a fornecer a Garantia de 

Execução, se necessária, de acordo com as IAL. 

Entendemos que essa Declaração de Garantia de Proposta expirará se não formos o Licitante 

vencedor (i) no recebimento de sua notificação acerca do nome do Licitante vencedor; ou (ii) 

vinte e oito dias após a expiração de nossa Proposta, o que ocorrer primeiro. 

Nome do Licitante*  

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

Título do signatário da Proposta ______________________ 

Assinatura da pessoa acima citada _____________________ 

Data da assinatura _______ (dia) de ___________ de _____ 

*: Se a Proposta apresentada pelo consórcio especificar o nome do consórcio como Licitante 

**: O signatário da Proposta deve ter a procuração fornecida pelo Licitante anexada à Proposta. 

 

 [Nota: No caso de um Consórcio, a Declaração de Garantia de Proposta deve estar no nome de todos os membros 

do Consórcio que apresenta a proposta.] 
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Autorização do Fabricante  

 

[O Licitante exigirá que o Fabricante preencha este Formulário de acordo com as instruções 

indicadas.] Esta carta de autorização deve estar no papel timbrado do Fabricante e deve ser 

assinada por uma pessoa com a devida autoridade para assinar documentos obrigatórios para o 

Fabricante.  O Licitante incluirá em sua proposta, se assim indicado na FDE.] 

 
Data: [inserir data (dia, mês e ano) da Apresentação da Proposta] 

ICB Nº: [inserir número do processo de licitação] 

Alternativa Nº: [inserir o número de identificação se for uma Proposta para uma alternativa] 

 

 

Para:  [inserir nome completo do Comprador]  

 

CONSIDERANDO QUE 

 

Nós [inserir o nome completo do Fabricante], que somos os fabricantes oficiais de [inserir o 

tipo de bens fabricados], com fábricas em [inserir endereço completo das fábricas do 

Fabricante], neste presente instrumento autorizamos [inserir nome completo do Licitante] a 

apresentar uma proposta cujo objetivo é fornecer os seguintes Bens, fabricados por nós [inserir 

nome e/ou breve descrição dos Bens] e para posteriormente negociar e assinar o Contrato. 

 

Neste instrumento estendemos nossa garantia total de acordo com a Cláusula 28 das Condições 

Gerais do Contrato, com respeito aos Bens oferecidos pela firma acima. 

 

Assinado: [inserir assinatura(s) do(s) representante(s) do Fabricante]  

 

 

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

 

Cargo: [inserir cargo]  

 

 

 

Datado de ____________ dia de __________________, _______ [inserir data da assinatura] 
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Seção V. Países Elegíveis 

 

Elegibilidade para a Provisão de Bens, Obras e Serviços de Não Consultoria em Aquisição 

Financiada pelo Banco Mundial 

 

 

Com referência às IAL 4.7 e 5.1, para a informação dos Licitantes, no momento presente, as 

firmas, bens e serviços dos seguintes países estão excluídos deste processo de licitação: 

 

De acordo com as IAL 4.7(a) e 5.1:  [inserir uma lista dos países após a aprovação do 

Banco Mundial para aplicar a restrição ou declarar "nenhuma"]. 

 

De acordo com as IAL 4.7(b) e 5.1:   [inserir uma lista dos países após a aprovação do 

Banco Mundial para aplicar a restrição ou declarar "nenhuma"]. 
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Seção VI. Política do Banco Mundial - Práticas 

Corruptas e Fraudulentas 

Diretrizes para a Aquisição de Bens, Obras e Serviços de Não Consultoria de acordo com os 

Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID por parte dos Mutuários do Banco Mundial, 

datadas de janeiro de 2011. 

―Fraude e Corrupção: 

1.16 É política do Banco Mundial exigir que os Mutuários (inclusive os beneficiários de 

empréstimos do Banco), licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes (declarados 

ou não), subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços ou fornecedores, bem 

como de todo o pessoal dessas entidades, a observância dos mais elevados padrões de ética 

durante o processo de aquisição e execução dos contratos financiados pelo Banco 

Mundial.
4
 De acordo com essa política, o Banco Mundial:  

(a)  define, para fins dessa disposição, as expressões abaixo da seguinte forma:  

(i) ―prática corrupta‖ significa oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as 

ações de terceiros;
5
; 

(ii)  ―prática fraudulenta" significa qualquer ato ou omissão, falsificação de fatos 

que, de forma intencional ou irresponsável, induza ou tente induzir uma parte 

a obter benefício financeiro ou outro benefício ou a evitar uma obrigação;
6
 

(iii) ―prática colusiva‖ significa uma combinação entre duas ou mais partes 

visando a alcançar um fim indevido, inclusive a influenciar indevidamente as 

ações de terceiros;
7
 

(iv) ―prática coercitiva‖ significa prejudicar ou lesar ou ameaçar prejudicar ou 

lesar, direta ou indiretamente, qualquer parte ou propriedade da parte para 

influenciar indevidamente as ações de uma parte;
8
 

                                                
4  Neste contexto, qualquer ação para influenciar o processo de aquisição ou a execução do contrato buscando 

uma vantagem indevida é imprópria.   
5  Para a finalidade deste subparágrafo, ―outra parte‖ refere-se a um funcionário público que tem atividade 

relacionada ao processo de aquisição ou execução do contrato. Nesse contexto, ―funcionário público‖ inclui a 

equipe do Banco Mundial e os funcionários de outras organizações que examinam ou tomam decisões sobre a 

aquisição. 
6  Para a finalidade deste subparágrafo, "Parte" refere-se a um funcionário público; os termos ―benefício‖ e 

―obrigação‖ são relativos ao processo de aquisição ou à execução do contrato; e ―ato ou omissão‖ objetiva 
influenciar o processo de seleção ou a execução do contrato. 

7  Para a finalidade deste subparágrafo, "Partes" refere-se a participantes do processo de aquisição (inclusive 

funcionários públicos) que tentam por si sós, ou com a ajuda de outra pessoa ou entidade que não participe do 

processo de aquisição ou de seleção, simular concorrência ou estabelecer preços em níveis artificiais e não 

competitivos ou que estão a par dos preços das propostas ou das condições de cada parte. 



 

 

(v) ―prática obstrutiva‖ significa: 

(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o 

objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco 

Mundial sobre alegações de uma prática corrupta, fraudulenta, 

coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer 

parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu 

conhecimento sobre assunto  relevante para a investigação, ou para 

impedir que recorra à investigação ou 

(bb) atos que objetivem impedir materialmente o exercício dos direitos de 

inspeção e auditoria do Banco Mundial dispostos nos termos do 

parágrafo 1.16.1(e) abaixo. 

(b) rejeitará a recomendação de adjudicação se concluir que o licitante recomendado para 

adjudicação ou algum membro da sua equipe, seus agentes ou seus subconsultores, 

subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou seus empregados 

envolveram-se, de forma direta ou indireta, em prática corrupta, fraudulenta, colusiva, 

coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao contrato em questão; 

(c) declarará a aquisição viciada e cancelará a parcela do empréstimo alocada a um 

contrato se, a qualquer momento, concluir que os representantes do Mutuário ou de 

um beneficiário do empréstimo envolveram-se em prática corrupta, fraudulenta, 

colusiva ou coercitiva, durante o processo de aquisição ou de execução daquele 

contrato, sem que o Mutuário tenha tomado medidas oportunas e adequadas, 

satisfatórias ao Banco Mundial, para resolver essas práticas quando elas ocorrerem, 

inclusive ao não informar ao Banco Mundial de modo oportuno que sabia da 

existência de tais práticas; 

(d) imporá sanções a uma empresa ou pessoa física a qualquer momento, de acordo com 

procedimentos vigentes de sanções do Banco Mundial
9
, incluindo declaração pública 

de que tal empresa ou pessoa física é/está inelegível, tanto indefinidamente ou por um 

prazo determinado para: (i) a adjudicação de contratos financiados pelo Banco; e (ii) 

para ser um designado
10

; 

                                                                                                                                                       
8  Para a finalidade deste subparágrafo, ―parte‖ refere-se a um participante do processo de aquisição ou da 

execução do contrato. 
9  Uma empresa ou pessoa física pode ser declarada inelegível para adjudicação de um contrato financiado pelo 

Banco Mundial após: (i) a conclusão do processo de sanções do Banco Mundial, conforme seus procedimentos 

de sanções, incluindo, entre outros, impedimento cruzado conforme acordado com outras Instituições 

Financeiras Internacionais, incluindo Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e por meio do emprego de 

procedimentos de sanções por fraude e corrupção em aquisições administrativas e corporativas do Grupo Banco 

Mundial e (ii) em consequência de suspensão temporária ou suspensão temporária preventiva relacionada a um 
procedimento de sanções em andamento. Ver nota de rodapé 14 e parágrafo 8 do Apêndice 1 destas Diretrizes. 

10  Um subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor, ou prestador de serviços designado (nomes diferentes 

são usados dependendo do documento licitatório determinado) é aquele que: (i) incluído pelo licitante na sua 

proposta ou pedido de pré-qualificação porque tem experiência específica e essencial e know-how que permitem 

que o licitante cumpra os requisitos de qualificação da proposta em questão ou (ii) indicado pelo Mutuário. 
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(e) exigirá que uma cláusula seja incluída nos editais de licitação e em contratos 

financiados por um empréstimo do Banco Mundial, exigindo que seus licitantes, 

fornecedores e empreiteiros e seus subempreiteiros, agentes, pessoal, consultores, 

prestadores de serviços ou fornecedores permitam que o Banco Mundial inspecione 

todas as contas, registros e outros documentos relacionados à apresentação de 

propostas e execução de contrato e que passem pela auditoria de auditores indicados 

pelo Banco Mundial.‖ 
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PARTE 2 – Requerimentos de Fornecimento 
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Notas para a Preparação da Lista de Requerimentos 

 

A Lista de Requerimentos será incluída no edital de licitação pelo Comprador, e abrangerá, no 

mínimo, uma descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e o cronograma de entregas. 

 

O objetivo da Lista de Requerimentos é fornecer informações suficientes para permitir que os 

licitantes preparem suas propostas de modo eficiente e preciso, em especial a Planilha de Preços, 

para a qual é fornecido um formulário na Seção IV.  Além disso, a Lista de Requerimentos, 

juntamente com a Planilha de Preços, deve servir como base no caso de variação de quantidades 

no momento da adjudicação do contrato conforme a IAL 41. 

 

A data ou período do fornecimento deve ser cuidadosamente especificado levando em conta (a) 

as implicações dos prazos de entrega estipulados nas Instruções aos Licitantes de acordo com as 

regras Incoterms (termos EXW ou CIP, FOB, FCA — de que a ―entrega‖ ocorre quando os bens 

são entregues às transportadoras), e (b) a data prescrita neste documento a partir da qual têm 

início as obrigações de entrega do Comprador (aviso de adjudicação, assinatura de contrato, 

abertura ou confirmação da carta de crédito). 
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1.  Lista de Bens e Cronograma de Entrega 

[O Comprador deverá preencher esta tabela com exceção da coluna "Data de entrega oferecida pelo Licitante" que será 

preenchida pelo Licitante] 

Item 

de 

linha 

N 

Descrição dos Bens  Quantid

ade 

Unidad

e física 

Destino final 

(local do 

projeto) 

especificado 

na FDE  

Data de entrega (de acordo com a Incoterms) 

Primeira data 

de entrega 

Última data de 

entrega  

 

Data de entrega 

oferecida pelo 

Licitante [a ser 

fornecida pelo 

Licitante] 

        

[inseri

r nº do 

item] 

[inserir descrição dos Bens] [inserir 

quantida

de do 
item a 

ser 

fornecido

] 

[inserir 

unidade 

física 
para a 

quantid

ade] 

[inserir local 

da Entrega] 

[inserir número 

de dias após a 

data de entrada 
em vigor do 

Contrato] 

[inserir número 

de dias após a 

data de entrada 
em vigor do 

Contrato] 

[inserir número de 

dias após a data de 

entrada em vigor do 
Contrato] 
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2. Lista de Serviços Correlatos e Cronograma de Execução 

[esta tabela deverá ser preenchida pelo Comprador. [As Datas Exigidas para Execução deverão ser realistas e coerentes com as 

Datas de Entrega de Bens requeridas (segundo a Incoterms)]  

 

Serviço 

 

Descrição do Serviço 

 

Quantidade
1
 

 

Unidade física 

Local onde os serviços 

serão executados 

Data(s) 

final(finais) da 

execução dos 

serviços 

[inserir 

Nº do 
Serviço] 

[inserir descrição dos Serviços Correlatos] [inserir 

quantidade dos 

itens a serem 

fornecidos] 

[inserir unidade 

física para os 
itens] 

[inserir nome do 

Local]  

[inserir 

Data(s) 

Exigida(s) 

para 

Execução] 

      

      

      

      

      

 

1. Se aplicável 
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3. Especificações Técnicas 

 

O propósito das Especificações Técnicas (TS) é definir as características técnicas dos Bens e 

Serviços Relacionados exigidos pelo Comprador. O Comprador preparará as TS detalhadas 
levando em conta que 

 As TS constituem os padrões de referência contra os quais o Comprador verificará a 

adequabilidade técnica das propostas e subsequentemente avaliará as propostas.  Assim, TS 

bem definidas facilitarão a preparação de propostas substancialmente adequadas por parte 

dos licitantes, bem como o exame, avaliação e comparação das propostas por parte do 

Comprador.  

 As TS exigirão que todos os bens e materiais a serem incorporados em Bens sejam novos, 

sem uso e dos modelos mais recentes ou atuais e que incorporem todas as melhorias recentes 
em termos de projeto e materiais, salvo disposição em contrário no Contrato. 

 As TS farão uso das melhores práticas. Modelos de especificações de aquisições semelhantes 

bem-sucedidas no mesmo país ou setor podem oferecer uma base sólida para a elaboração 

das TS. 

 O Banco Mundial incentiva o uso do sistema métrico decimal. 

 A padronização das especificações técnicas pode ser vantajosa, dependendo da 

complexidade dos bens e do grau de repetição do tipo de aquisição.  As Especificações 

Técnicas deverão ser amplas o suficiente para evitar restrições relativas a mão de obra, 

materiais e equipamentos comumente usados na fabricação de tipos semelhantes de bens.  

 Os Padrões para equipamentos, materiais e mão de obra especificados nos Editais de 

Licitação não serão restritivos.  Os Padrões Reconhecidos Internacionalmente deverão ser 

especificados sempre que possível. As menções a marcas, números de catálogo ou outros 

detalhes que limitem quaisquer materiais ou itens a um fabricante específico deverão ser 

evitados ao máximo.  Quando for inevitável, a descrição do item deverá sempre ser seguida 

da expressão "ou substancialmente equivalente".  Quando outros padrões ou códigos de 

prática específicos forem mencionados nas TS, quer pelo país do Mutuário ou por outro país 

elegível, uma declaração deverá seguir outros padrões consagrados que assegurem pelo 

menos qualidade substancialmente igual para que os padrões mencionados nas TS também 

sejam aceitáveis. 

 Menção a marcas e números de catálogos deverão ser evitados sempre que possível; quando 
isso for inevitável, a expressão "ou pelo menos equivalente" seguirá sempre tais menções. 

 As Especificações Técnicas deverão descrever integralmente os requisitos relacionados, 
entre outros, ao seguinte: 

(a) Padrões de materiais e mão de obra necessários para a produção e fabricação 
dos Bens. 
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(b) Testes detalhados necessários (tipo e número) 

(c) Outro trabalho e/ou Serviços Relacionados adicionais necessários para alcançar 
a entrega/execução completa. 

(d) Atividades detalhadas a serem executadas pelo Fornecedor e participação do 

Comprador nelas. 

(e)  Lista detalhada das garantias funcionais cobertas pela Garantia e a 

especificação da multa contratual pré-fixada a ser aplicada na eventualidade de 

tais garantias não serem cumpridas. 

 As TS especificarão todas as características e requisitos técnicos e de desempenho 

essenciais, inclusive os valores máximo e mínimo garantidos ou aceitáveis, conforme 

apropriado.  Sempre que necessário, o Comprador incluirá um formulário de licitação ad-

hoc adicional (a ser um Anexo à Folha de Apresentação de Proposta), onde o Licitante 

fornecerá informações detalhadas acerca das características do desempenho técnico 
relacionadas aos valores aceitos ou garantidos correspondentes. 

Quando o Comprador solicitar que o Licitante forneça na sua Proposta, na totalidade ou em 

parte, as Especificações Técnicas, cronogramas técnicos ou outras informações técnicas, o 

Comprador especificará detalhadamente a natureza e a extensão das informações requeridas e 

de que maneira essas informações deverão ser apresentadas pelo Licitante na sua proposta. 

(Se um resumo das Especificações Técnicas (TS) tiver que ser fornecido, o Comprador deverá 

inserir as informações na tabela abaixo. O Licitante preparará uma tabela semelhante para 
justificar a conformidade com os requisitos.]  

"Resumo das Especificações Técnicas." Os Bens e Serviços Relacionados deverão estar em 

conformidade com as seguintes Especificações Técnicas e Padrões:  

Nº do Item Nome dos Bens ou 

Serviços Correlatos 

Especificações Técnicas e Padrões 

[inserir nº do 

item] 

[inserir o nome] [inserir TS e Padrões] 

   

   

   

 

Detalhamento das Especificações Técnicas e Padrões [sempre que necessário].  

[Inserir descrição detalhada das TS] 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________”_] 
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4. Desenhos 

 

 

Estes Documentos da Licitação incluem [inserir "o seguinte" ou "não"] desenhos.  

[Se for preciso incluir documentos, inserir a seguinte Lista de Desenhos] 

Lista de Desenhos 

 

Nº do desenho 

 

 

Nome do desenho 

 

Propósito 
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5. Inspeções e Testes 

Serão executadas as seguintes inspeções e testes: [inserir lista de inspeções e testes] 
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PARTE 3 - Contrato 
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Seção VIII.  Condições Gerais do Contrato 

1. Definições 1.1 As palavras e expressões a seguir terão os significados atribuídos 

a elas neste documento: 

(a) "Banco" significa o Banco Mundial e refere-se ao Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD) ou à Associação Internacional de Desenvolvimento 

(AID). 

(b) "Contrato" significa o Contrato celebrado entre o 

Comprador e o Fornecedor, junto com os Documentos do 

Contrato mencionados neste documento, inclusive todos os 

anexos, apêndices e todos os documentos neles 

incorporados por referência. 

(c) "Documentos do Contrato" significa os documentos 

listados no Contrato, inclusive quaisquer alterações ao 

Contrato. 

(d) "Preço do Contrato" significa o preço a ser pago ao 

Fornecedor conforme especificado no Contrato, sujeito a 

adições e ajustes ou deduções que possam ser feitas em 

conformidade com o Contrato. 

(e) ―Dia‖ significa dia calendário. 

(f) "Execução" significa a execução dos Serviços Correlatos 

por parte do Fornecedor de acordo com os termos e 

condições estabelecidos no Contrato.  

(g) ―CGC‖ significa as Condições Gerais do Contrato. 

(h) "Bens" significa todos os produtos básicos, matéria prima, 

maquinaria e equipamentos e/ou outros materiais que o 

Fornecedor deva fornecer ao Comprador nos termos do 

Contrato. 

(i) "País do Comprador" é o país especificado nas Condições 

Especiais do Contrato (CEC). 

(j) "Comprador" significa a entidade que adquire os Bens e 

Serviços Correlatos, conforme especificado na CEC. 

(k) "Serviços Correlatos" significa os serviços relacionados ao 

suprimento de bens, tais como seguro, instalação, 

treinamento e manutenção inicial e outras obrigações do 
Fornecedor nos termos do Contrato. 
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(l) "CEC" significa as Condições Especiais do Contrato. 

(m) "Subempreiteiro" significa qualquer pessoa, entidade 

privada ou governamental, ou uma combinação destas, de 

quem qualquer parte dos Bens a serem fornecidos ou a 

execução de qualquer parte dos Serviços Correlatos for 

subcontratada pelo Fornecedor. 

(n) "Fornecedor" significa a pessoa ou entidade privada ou 

governamental, ou uma combinação destas, cuja proposta 

para executar o Contrato foi aceita pelo Comprador e é assim 

denominada no Contrato. 

(o) "O Local do Projeto," quando aplicável, significa o local 

mencionado nas CEC. 

2. Documentos do 

Contrato 

2.1 Respeitada a ordem de precedência estabelecida no Contrato, 

todos os documentos que formam o Contrato (e todas as partes 

destes) destinam-se a ser naturalmente relacionados, 

complementares e mutuamente explicativos. O Contrato deverá 

ser lido como um todo.  

3. Práticas 

Corruptas e 

Fraudulentas   

3.1 O Banco Mundial exige conformidade com a sua política 

relacionada a práticas corruptas e fraudulentas conforme 

definido no Anexo 1 das CGC. 

3.2 O Comprador exigirá que o Fornecedor explicite quaisquer 

comissões ou honorários que possam ter sido ou deverão ser 

pagos aos agentes ou a qualquer outra parte, referentes ao 

processo de licitação ou à execução do Contrato. As informações 

divulgadas incluirão pelo menos o nome e o endereço do agente 

ou da outra parte, o montante e a moeda e a finalidade da 

comissão, gratuidade ou honorários.  

4. Interpretação 4.1 Se o contexto assim requerer, ―singular‖ significa ―plural‖ e vice-

versa. 

4.2 Incoterms 

(a) Salvo se não estiver em conformidade com alguma 

disposição do Contrato, o significado dos termos 

comerciais e os direitos e obrigações das partes do 

Contrato serão os descritos na Incoterms. 

(b) Os termos EXW, CIP, FCA, CFR e outros termos 

semelhantes, quando usados, serão regidos pelas regras 

estipuladas na versão atualizada da Incoterms, 

especificadas nas CEC e publicadas pela Câmara de 
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Comércio Internacional de Paris, França. 

4.3 Acordo Integral 

O Contrato constitui o acordo integral entre o Comprador e o 

Fornecedor e suplanta todas as comunicações, negociações e 

acordos (quer por escrito ou verbais) das partes com relação a 

elas feitas antes da data do Contrato. 

4.4 Emenda 

Nenhuma emenda ou outra variação do Contrato será válida, a 

menos que seja feita por escrito, for datada, refira-se 

especificamente ao Contrato e seja assinada por representante 
devidamente autorizado de cada uma das partes do Contrato. 

4.5 Irrenunciabilidade de direitos 

(a) De acordo com a subcláusula CGC 4.5(b) a seguir, 

nenhuma atenuação, tolerância, atraso ou indulgência por 

qualquer das partes no cumprimento de algum dos termos e 

condições do Contrato ou a concessão de tempo por 

qualquer das partes à outra prejudicará, afetará ou 

restringirá os direitos daquela parte nos termos do 

Contrato, nem a renúncia por qualquer das partes a 

qualquer violação do Contrato constituirá renúncia a 
qualquer violação subsequente ou contínua do Contrato. 

(b) Qualquer renúncia dos direitos, poderes ou correções nos 

termos do Contrato deverá ser feita por escrito, datada e 

assinada por um representante autorizado da parte que 

concede tal renúncia e deve especificar o direito e a 
extensão em que ele está sendo renunciado. 

4.6 Independência das Cláusulas 

Se alguma disposição ou condição do Contrato for proibida ou 

declarada inválida ou inexequível, tal proibição, invalidade ou 

inexequibilidade não afetará a validade ou a exequibilidade de 

quaisquer outras disposições e condições do Contrato. 

5. Idioma 5.1 O Contrato, bem como toda correspondência e documentos 

relacionados com o Contrato intercambiada entre o Fornecedor 

e o Comprador serão redigidos no idioma especificado nas 

CEC.  Os documentos de apoio e o material impresso que 

fazem parte do Contrato podem estar em outro idioma, contanto 

que sejam acompanhados de uma tradução exata das passagens 

relevantes no idioma especificado, em cujo caso, para fins de 
interpretação da Proposta, essa tradução prevalecerá. 
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5.2 O Fornecedor arcará com todos os custos da tradução para o 

idioma aplicável e todos os riscos quanto à exatidão de tal 

tradução, para os documentos providos pelo Fornecedor. 

6. Consórcio, 

associação ou 

Joint Venture 

6.1 Se o Fornecedor for um consórcio, Joint Venture ou associação, 

todas as partes serão conjunta e solidariamente responsáveis 

perante o Comprador pelo cumprimento das disposições do 

Contrato e designarão uma das partes para agir como líder com 

autoridade para vincular o consórcio, associação ou Joint Venture. 

A composição do consórcio associação ou Joint Venture não será 

alterada sem consentimento prévio do Comprador. 

7. Elegibilidade 7.1 O Fornecedor e os Subempreiteiros deverão ter a nacionalidade 

de um país elegível.  Um Fornecedor ou Subempreiteiro será 

considerado nacional de um país se for cidadão ou empresa 

constituída, incorporada ou registrada e operar em conformidade 

com as disposições da legislação daquele país.  

7.2 Todos os Bens e Serviços Correlatos a serem fornecidos nos 

termos do Contrato e financiados pelo Banco Mundial deverão 

ter origem em Países Elegíveis. Para fins desta Cláusula, o termo 

―origem‖ significa o país em que os bens foram plantados, 

extraídos de minas, cultivados, produzidos, fabricados ou 

processados; ou por meio de fabricação, processamento ou 

montagem, resulte outro artigo comercialmente reconhecido que 

difira substancialmente de seus componentes em suas 

características básicas.  

8. Notificações 8.1 Qualquer notificação fornecida por uma das partes à outra em 

conformidade do o Contrato será feita por escrito e enviada para 

o endereço especificado nas CEC.  O termo ―por escrito‖ 

significa a comunicação na forma escrita com comprovação de 

recebimento.  

8.2 A notificação entrará em vigor na data da entrega ou na data da 

entrada em vigor da notificação, o que ocorrer por último. 

9.  Legislação 

vigente 

9.1 O Contrato será regido pelas leis do País do Comprador, salvo 

especificação em contrário nas SCC. 

9.2 Durante a execução do Contrato, o Fornecedor obedecerá às 

proibições relativas à importação de bens e serviços no país do 

Comprador quando: 

(a) por uma questão legal ou normas oficiais, o país do 

Mutuário proibir o estabelecimento de relações comerciais com 

aquele país; ou  

9.2 (b) em conformidade com uma decisão do Conselho de 
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Segurança das Nações Unidas tomada de acordo com o Capítulo 

VII da Carta das Nações Unidas, o País do Mutuário proibir 

qualquer importação de bens daquele país ou quaisquer 

pagamentos a qualquer país, pessoa ou entidade daquele país. 

10 Resolução de 

controvérsias 

10.1 O Comprador e o Fornecedor envidarão todos os esforços 

para solucionar de forma amigável, por meio de negociação 

informal direta, qualquer desacordo ou controvérsia que surgir 

entre eles nos termos do Contrato ou a ele relacionado.  

10.2 Se após 28 (vinte e oito) dias as partes não tiverem resolvido 

sua controvérsia ou diferença por meio de consulta mútua, o 

Comprador ou o Fornecedor poderá notificar a outra parte da 

sua intenção de ajuizar arbitragem, conforme disposto neste 

documento, quanto à questão em disputa, e nenhuma 

arbitragem relacionada a essa questão poderá ser ajuizada, a 

menos que tal notificação seja apresentada. Qualquer 

controvérsia ou diferença em cujo respeito uma notificação de 

intenção de ajuizar arbitragem tenha sido fornecida, em 

conformidade com esta Cláusula, será solucionada por 

arbitragem.  A arbitragem pode ser ajuizada antes ou depois 

da entrega dos Bens previstos no Contrato. O processo da 

arbitragem será conduzido de acordo com as regras de 

procedimento especificadas nas CEC.  

10.3 Não obstante qualquer referência à arbitragem neste documento,   

(a) as partes continuarão a executar suas respectivas 

obrigações nos termos do Contrato, a menos que façam 

acordo em contrário; e  

(b) O Comprador pagará ao Fornecedor quaisquer somas 

devidas a este. 

11. Inspeções e 

auditoria por 

parte do Banco 

Mundial 

11.1 O Fornecedor manterá e adotará todas as medidas razoáveis para 

que seus Subcontratados mantenham contas e registros precisos 

e sistemáticos sobre os Bens em um formato e conteúdo que 

identifiquem claramente as mudanças relevantes de tempo e 

custos. 

11.2 O Fornecedor permitirá e incentivará que seus Subcontratados 

permitam que o Banco Mundial e/ou pessoas indicadas pelo 

Banco Mundial inspecionem os escritórios do Fornecedor e 

todas as suas contas e registros referentes à execução do 

Contrato e ao envio da proposta e que submetam essas contas e 

registros à auditoria por auditores indicados pelo Banco 

Mundial, se este assim o exigir. Chama-se a atenção do 

Fornecedor e de seus Subcontratados e consultores para a 
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Cláusula 3 [Fraude e Corrupção] que dispõe, inter alia, que atos 

destinados a impedir o exercício da inspeção do Banco Mundial 

e os direitos de auditoria estipulados na Subcláusula 11.1, 

constituam prática proibida sujeita à rescisão de contrato (bem 

como a uma determinação de inelegibilidade de acordo com os 

procedimentos das sanção prevalentes do Banco Mundial). 

 

12. Escopo do 

Fornecimento 

12.1 Os Bens e Serviços Correlatos a serem fornecidos serão aqueles 

especificados na Lista de Requerimentos. 

13. Entrega e 

documentos 

13.1 Em conformidade com a Subcláusula 33.1 das CGC, a Entrega 

de Bens e a Execução dos Serviços Correlatos serão efetuadas 

de acordo com o Cronograma de Entrega e Execução 

especificado na Lista de Requerimentos.  Os detalhes da remessa 

e outros documentos a serem providos pelo Fornecedor estão 

especificados nas CEC. 

14. Responsabili 
dades do 

fornecedor 

14.1 O Fornecedor proverá todos os Bens e Serviços Relacionados 

incluídos no Escopo do Fornecimento de acordo com a 

Cláusula 12 das CGC e do Cronograma de Entrega e 

Execução, nos termos da Cláusula 13 das CGC. 

15. Preço do 

Contrato 

15.1 Os preços cobrados pelo Fornecedor para os Bens fornecidos 

e os Serviços Correlatos executados nos termos do Contrato 

não serão diferentes dos preços cotados pelo Fornecedor na 

sua proposta, com exceção de quaisquer ajustes autorizados 

nas CEC.  

16. Condições de 

pagamento 

16.1 O Preço do Contrato, inclusive quaisquer Pagamentos 

Antecipados, se aplicável, serão pagos conforme especificado 

nas CEC. 

16.2 O Fornecedor fará o pedido de pagamento ao Comprador por 

escrito, acompanhado de faturas que descrevam, conforme 

pertinente, os Bens entregues e os Serviços Correlatos 

executados, e de documentos apresentados em conformidade 

com a Cláusula CGC 13 e após o cumprimento de todas as 

outras obrigações estipuladas no Contrato. 

16.3 Os pagamentos serão prontamente efetuados pelo Comprador, 

mas em hipótese alguma depois de 60 (sessenta) dias após a 

apresentação de fatura ou solicitação de pagamento pelo 

Fornecedor e depois de o Comprador aceitá-la. 

16.4 As moedas nas quais os pagamentos serão efetuados ao 

Fornecedor nos termos deste Contrato serão aquelas nas quais 
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o preço da proposta está expresso.  

16.5 No caso de o Comprador deixar de efetuar algum pagamento 

ao Fornecedor até a data de vencimento ou dentro do período 

estipulado nas CEC, o Comprador pagará ao Fornecedor 

juros sobre o montante do pagamento em atraso à taxa 

apresentada nas CEC, correspondente ao período de atraso 

até o pagamento ser efetuado na íntegra, quer seja antes ou 

após o julgamento ou decisão sobre a arbitragem.  

17. Impostos e Taxas 17.1 No caso de bens fabricados fora do País do Comprador, o 

Fornecedor será inteiramente responsável por todos os 

impostos, impostos de selo, taxas de licença e outros tributos 

incorridos fora do País do Comprador. 

17.2 No caso de bens fabricados no País do Comprador, o 

Fornecedor será inteiramente responsável por todos os 

impostos, obrigações, taxas de licença etc. incorridos até a 

entrega dos Bens contratados ao Comprador. 

17.3 No caso de isenções fiscais, reduções, descontos ou privilégios 

estarem disponíveis para o Fornecedor no País do Comprador, o 

Comprador deverá envidar seus melhores esforços para permitir 

que o Fornecedor beneficie-se de alguma dessas economias de 

impostos no máximo permitido. 

18. Garantia de 

Execução 

18,1 Se requerido conforme especificados nas CEC, o Fornecedor 

deverá, dentro do prazo de 28 (vinte e oito) dias após a 

notificação da adjudicação do contrato, fornecer uma 

segurança de execução para a realização do Contrato no 

montante especificado nas CEC. 

18.2 Os rendimentos da Garantia de Execução serão pagos ao 

Comprador como compensação por qualquer prejuízo em 

consequência do não cumprimento por parte do Fornecedor 

das suas obrigações nos termos do Contrato. 

18.3 Conforme especificado nas CEC, a Garantia de Execução, se 

necessária, será expressa na(s) moeda(s) do Contrato ou em 

moeda de livre conversão aceitável para o Comprador; e 

estará em um dos formatos estipulados pelo Comprador nas 

CEC ou em outro formato aceitável para o Comprador. 

18.4 A Garantia de Execução deverá ser dispensada pelo 

Comprador e devolvida ao Fornecedor em no máximo 28 

(vinte e oito) dias após a data do Término das obrigações de 

execução do Fornecedor nos termos do Contrato, inclusive 

quaisquer obrigações de garantias, salvo especificação em 
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contrário nas CEC. 

19. Direitos Autorais 19.1 Os direitos autorais de quaisquer desenhos, documentos e 

outros materiais que contenham dados e informações 

fornecidas ao Comprador pelo Fornecedor segundo este 

documento continuarão a ser exercidos pelo Fornecedor ou, se 

forem fornecidos ao Comprador, diretamente ou por 

intermédio do Fornecedor, por terceiros, inclusive 

fornecedores de materiais, os direitos autorais desses 

materiais continuarão a ser exercidos pelo terceiro. 

20. Informações 

Confidenciais 

20.1 O Comprador e o Fornecedor manterão sigilo e não 

divulgarão a terceiros sem o consentimento prévio da outra 

parte, quaisquer documentos, dados ou outras informações 

fornecidas direta ou indiretamente pela outra parte com 

relação ao Contrato, quer tais informações tenham sido 

fornecidas antes, durante ou após a conclusão ou a rescisão do 

Contrato.  Respeitando o mencionado acima, o Fornecedor 

poderá fornecer a seu Subcontratado tais documentos, dados e 

outras informações que receber do Comprador até onde for 

necessário para o Subcontratado executar seu trabalho nos 

termos do Contrato. Nesse caso, o Fornecedor obterá do 

Subcontratado uma garantia de confidencialidade semelhante 

àquela imposta ao Fornecedor nos termos da Cláusula CGC 

20. 

20.2 O Comprador não usará esses documentos, dados e outras 

informações recebidos do Fornecedor para qualquer 

finalidades que não este contrato.  Da mesma forma, o 

Comprador não usará esses documentos, dados e outras 

informações recebidos do Comprador para quaisquer 

finalidades que não a execução deste Contrato. 

20.3 A obrigação de uma parte nos termos das Subcláusulas CGC 

20.1 e 20.2 acima, contudo, não se aplicará a informações 

que: 

(a) o Comprador ou o Fornecedor precisar compartilhar 

com o Banco Mundial ou outras instituições que 

participem do financiamento do Contrato;  

(b) agora ou mais tarde passarem a ser de domínio público 

sem que seja culpa daquela parte; 

(c) comprovadamente já fosse do conhecimento daquela 

parte no momento da divulgação e que não foi obtida 

anteriormente, direta ou indiretamente, da outra parte; 

ou 
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(d) seja disponibilizada de outra forma legal para aquela 

parte por terceiros que não tenham obrigação de 

confidencialidade. 

20.5 As disposições acima da Cláusula CGC 20 não modificarão 

de forma alguma qualquer compromisso de confidencialidade 

assumido por qualquer das partes deste Contrato antes da data 

do Contrato com relação ao Fornecimento ou a qualquer de 

suas partes.  

20.5 As disposições da Cláusula CGC 20 sobreviverão ao término 

ou à rescisão, por qualquer motivo, do Contrato. 

21. Subcontratação 21.1 O Fornecedor notificará o Comprador, por escrito, de todos os 

subcontratos adjudicados nos termos do Contrato, caso isso 

ainda não esteja especificado na proposta. Tal notificação, na 

proposta original ou mais tarde não isentará o Fornecedor de 

quaisquer das suas obrigações, deveres ou responsabilidades 

nos termos do Contrato.  

21.1 Os subcontratos devem estar em conformidade com as 

disposições das Cláusulas CGC 3 e 7.   

22. Especificações e 

Padrões 

22.1 Especificações técnicas e desenhos 

(a) Os Bens e Serviços Correlatos fornecidos nos termos 

deste Contrato deverão estar em conformidade com as 

especificações e padrões técnicos mencionados na Seção 

IV, Lista de Requerimentos e, quando nenhum padrão 

aplicável for mencionado, o padrão será equivalente ou 

superior aos padrões oficiais cuja aplicação for 

apropriada ao país de origem dos Bens. 

(b) O Fornecedor terá o direito de isentar de 

responsabilidade por qualquer projeto, desenho, 

especificação ou outro documento, ou ainda qualquer 

modificação a esses documentos fornecida ou projetada 

pelo Comprador ou em seu nome, fornecendo ao 

Comprador notificação de tal isenção de 

responsabilidade. 

(c) Sempre que o Contrato fizer referência a códigos e 

padrões em conformidade com os quais ele será 

executado, a edição ou a versão revisada de tais códigos 

e padrões serão aquelas especificadas na Lista de 

Requerimentos. Durante a vigência do Contrato, 

quaisquer mudanças em quaisquer desses códigos e 

padrões somente serão aplicadas após aprovação pelo 

Comprador e serão tratadas de acordo com a Cláusula 
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CGC 33. 

23. Embalagem e 

Documentos 

23.1 O Fornecedor proverá a embalagem dos bens conforme 

requerido para evitar danos ou deterioração dos bens durante 

o transporte até seu destino final, conforme indicado no 

Contrato.  Durante o transporte, a embalagem será suficiente 

para suportar, sem limitações, manuseio grosseiro e exposição 

a temperaturas extremas, sal e precipitação, além de 

armazenamento ao ar livre.  O tamanho e o peso do 

revestimento da embalagem levarão em conta, quando 

apropriado, a distância até destino final dos bens e a ausência 

de instalações para manuseio pesado em todos os pontos do 

transporte. 

23.2 A embalagem, marcação e documentação dentro e fora das 

embalagens cumprirão estritamente os requisitos especiais 

que serão expressamente providos no Contrato, inclusive 

requisitos adicionais, se houver, especificados nas CEC e em 

quaisquer outras instruções solicitadas pelo Comprador. 

24. Seguro 24.1 Salvo especificação em contrário nas CEC, os Bens 

fornecidos nos termos do Contrato serão totalmente segurados 

— em uma moeda de livre conversão de um país elegível — 

contra perda ou danos relativos à fabricação ou aquisição, 

transporte, armazenamento e entrega, de acordo com a 

Incoterms aplicável ou na maneira especificada nas CEC.   

25. Transporte e 

Serviços 

Relacionados  

25.1 Salvo especificação em contrário nas CEC, a 

responsabilidade por providenciar o transporte dos bens estará 

de acordo com o especificado na Incoterms.  

 25.2 O Fornecedor poderá ser solicitado a prestar algum dos 

serviços a seguir ou todos eles, inclusive os serviços adicionais, 

se houver, especificados nas CEC: 

(a) execução ou supervisão da montagem no local e/ou 

inicialização dos Bens fornecidos; 

(b) fornecimento das ferramentas necessárias para a 

montagem e/ou manutenção dos bens fornecidos; 

(c) fornecimento de um manual detalhado das operações e 

manutenção para cada unidade apropriada dos bens 

fornecidos; 

(d) desempenho ou supervisão ou manutenção e/ou reparo 

dos bens fornecidos, por um período acordado entre as 

partes, desde que tal serviço não isente o Fornecedor de 
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obrigações de garantia nos termos deste Contrato; e 

(e) treinamento dos funcionários do Comprador - nas 

instalações do Fornecedor e/ou no local - em montagem, 

inicialização, operação, manutenção e/ou reparo dos Bens 

fornecidos. 

25.3 Os preços a serem cobrados pelo Fornecedor por serviços 

relacionados, que não estiverem incluídos no Preço do Contrato, 

serão acordados antecipadamente pelas partes e não excederão 

as taxas vigentes cobradas de outras partes pelo Fornecedor para 

serviços similares.  

26. Inspeções e 

Testes 

26.1 O Fornecedor deverá, por sua própria conta e sem nenhum 

custo para o Comprador, realizar esses testes e/ou inspeções 

dos Bens e Serviços Relacionados conforme especificado nas 

CEC. 

26.2 Os testes e inspeções podem ser realizados nas instalações do 

Fornecedor ou do seu Subempreiteiro, no local de entrega 

e/ou no destino final dos Bens ou em outro local do país do 

Comprador, conforme especificado nas CEC.  De acordo com 

a Subcláusula CGC 26.3, se realizadas nas instalações do 

Fornecedor ou do Subcontratado, todas as instalações e 

assistência, incluindo o acesso aos desenhos e dados de 

produção, deverão ser disponibilizadas aos inspetores sem 

nenhum custo para o Comprador. 

26.3 O Comprador ou seu representante designado deverá estar 

autorizado a assistir aos testes e/ou inspeções constantes na 

Subcláusula CGC 26.2, desde que o Comprador arque com 

seus próprios custos e despesas incorridos em relação a essa 

participação incluindo, entre outras, todas as despesas de 

viagem, alojamento e alimentação. 

26.4 Quando o Fornecedor estiver pronto para realizar esses testes 

e inspeções, deverá enviar uma notificação ao Comprador 

com antecedência razoável, incluindo o local e a hora.  O 

Fornecedor deverá obter de qualquer terceiro ou fabricante 

relevante a permissão ou o consentimento necessário para 

permitir que o Comprador ou seu representante designado 

assistam ao teste e/ou à inspeção. 

26.5 O Comprador pode exigir que o Fornecedor realize qualquer 

teste e/ou inspeção não requeridos pelo Contrato, mas 

considerados necessários para verificar se as características e 

o desempenho dos Bens estão de acordo com os códigos e as 

normas das especificações técnicas do Contrato, contanto que 

os custos e despesas razoáveis incorridos na realização desse 



Seção VIII.  Condições Gerais do Contrato 93 

 

 

teste e/ou inspeção sejam adicionados ao Preço do Contrato.  

Além disso, se esse teste e/ou inspeção impedir o andamento 

da fabricação e/ou do desempenho do Fornecedor em relação 

às suas outras obrigações previstas no Contrato, será feita a 

devida reserva em relação às Datas de Entrega e de Execução, 
bem como às outras obrigações incluídas afetadas. 

26.6 O Fornecedor fornecerá ao Comprador um relatório dos 

resultados de todos os testes e/ou inspeções. 

26.7 O Comprador pode rejeitar quaisquer Bens ou partes destes 

que não passem em qualquer dos testes ou inspeções ou que 

não atendam às especificações.  O Fornecedor deverá retificar 

ou substituir esses Bens ou as partes rejeitadas ou ainda fazer 

as alterações necessárias para atender às especificações sem 

nenhum custo para o Comprador, bem como repetir o teste 

e/ou a inspeção, sem nenhum custo para o Comprador, após o 
envio de uma notificação conforme a Subcláusula CGC 26.4. 

26.8 O Fornecedor concorda que nem a execução de um teste e/ou 

inspeção dos Bens ou partes destes, nem a participação do 

Comprador ou do seu representante, nem a emissão de um 

relatório em conformidade com a Subcláusula CGC 26.6 

liberarão o Fornecedor de quaisquer garantias ou outras 

obrigações previstas no Contrato. 

27. Multas 

Contratuais Pré-

fixadas 

27.1 Salvo segundo disposto na Cláusula CGC 32, se o Fornecedor 

não entregar uma parte ou todos os Bens nas datas de entrega 

ou não realizar os Serviços Correlatos dentro do período 

especificado no Contrato, o Comprador poderá, sem prejuízo 

de todas as outras medidas corretivas previstas neste Contrato, 

deduzir do Preço do Contrato, como multas contratuais pré-

fixadas, uma soma equivalente ao percentual especificado na 

CEC relativa ao preço de entrega dos Bens em atraso ou dos 

Serviços não realizados em cada semana ou parte 

correspondente de atraso até a entrega ou execução real, até 

uma dedução máxima do percentual especificado nessas 

CEC. Uma vez atingido o máximo, o Comprador pode 

rescindir o Contrato de acordo com a Cláusula CGC 35. 

28. Garantia  28.1 O Fornecedor garante que todos os Bens são novos, não 

utilizados, com os modelos mais recentes ou atuais e que 

incorporam todas as últimas melhorias relativas a projeto e 

materiais, a menos que determinado de outra forma no 

Contrato. 

28.2 Conforme a Subcláusula CGC 22.1(b), o Fornecedor também 

garante que os Bens deverão estar sem defeitos provenientes 
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de qualquer ato ou omissão do Fornecedor ou provenientes de 

projeto, materiais e mão de obra, de acordo com o uso normal 

nas condições vigentes no país ou no destino final. 

28.3 Salvo disposição em contrário nas CEC, a garantia será 

válida por 12 (doze) meses depois que os Bens, ou qualquer 

parte deles conforme o caso, tiverem sido entregues e aceitos 

no destino final indicado na CEC, ou por 18 (dezoito) meses 

após a data de embarque no porto ou no local de carga do país 

de origem, o que terminar antes. 

28.4 O Comprador notificará o Fornecedor sobre a natureza desses 

defeitos, bem como fornecerá todas as provas disponíveis, 

logo após a sua constatação.  O Comprador deverá conceder 

todas as oportunidades razoáveis para que o Fornecedor 

inspecione tais defeitos. 

28.5 Após o recebimento dessa notificação, o Fornecedor deverá, 

dentro do período especificado na CEC, reparar ou substituir 

prontamente os Bens ou peças com defeito, sem nenhum 

custo para o Comprador. 

28.6 Se, uma vez notificado, o Fornecedor não corrigir o defeito 

dentro do período especificado na CEC, o Comprador pode 

tomar as ações corretivas necessárias dentro de um período 

razoável, por conta e risco do Fornecedor e sem prejuízo de 

nenhum outro direito que o Comprador possa ter contra o 

Fornecedor pelo Contrato. 

29. Indenização de 

Patentes 

29.1 O Fornecedor deverá, sujeito ao cumprimento da Subcláusula 

CGC 29.2 por parte do Comprador, indenizar e isentar de 

responsabilidade o Comprador e seus funcionários e 

dirigentes contra todos e quaisquer processos, ações ou 

processos administrativos, reivindicações, exigências, perdas, 

danos, custos e despesas de qualquer natureza, incluindo 

custas e despesas advocatícias, que o Comprador possa sofrer 

como resultado de qualquer violação ou suposta violação de 

qualquer patente, modelo de utilidade, projeto registrado, 

marca, direito autoral ou outro direito de propriedade 

intelectual registrado ou existente de outra forma na data do 

Contrato por motivo de: 

(a) instalação dos Bens pelo Fornecedor ou uso dos Bens no 

país onde está o Local e  

(b) venda em qualquer país dos produtos fabricados com os 

Bens.  

Tal indenização não englobará qualquer uso dos Bens ou de 
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parte deles exceto para os fins indicados ou razoavelmente 

inferidos do Contrato, nem qualquer violação resultante do 

uso dos Bens ou qualquer parte deles, ou qualquer produto 

fabricado com os mesmos em associação ou combinação com 

qualquer outro equipamento, instalação ou materiais não 

fornecidos pelo Fornecedor, de acordo com o Contrato. 

29.2 Caso sejam interpostas ações processuais ou seja feita alguma 

reivindicação contra o Comprador oriundas das questões 

citadas na Subcláusula CGC 29.1, o Comprador deverá 

notificar prontamente o Fornecedor e o Fornecedor poderá, 

em seu próprio nome ou no nome do Comprador, conduzir 

essas ações processuais ou reivindicações e quaisquer 

negociações para a solução de qualquer dessas ações 

processuais ou reivindicações. 

29.3 Se o Fornecedor não notificar o Comprador dentro de 28 

(vinte e oito) dias após o recebimento do aviso de que 

pretende conduzir tais ações processuais ou reivindicações, o 

Comprador ficará livre para conduzi-las em seu próprio nome. 

29.4 O Comprador deverá, por solicitação do Fornecedor, 

proporcionar toda a assistência disponível ao Fornecedor na 

condução dessas ações processuais ou reivindicações, e será 

reembolsado pelo Fornecedor de todas as despesas razoáveis 

incorridas para tal. 

29.5 O Comprador deverá indenizar e isentar de responsabilidade o 

Fornecedor e seus funcionários, dirigentes e Subempreiteiros 

de todos e quaisquer processos, ações ou processos 

administrativos, reivindicações, exigências, perdas, danos, 

custos e despesas de qualquer natureza, incluindo custas e 

despesas advocatícias, que o Fornecedor possa sofrer como 

resultado de qualquer violação ou suposta violação de 

qualquer patente, modelo de utilidade, projeto registrado, 

marca, direito autoral ou outros direitos de propriedade 

intelectual registrados ou existentes de outra forma na data do 

Contrato provenientes ou relacionados com qualquer projeto, 

dados, desenho, especificação ou outros documentos ou 

materiais fornecidos ou criados pelo Comprador ou em seu 

nome. 

30. Limitação de 

Responsabilidade  

30.1 Exceto em casos de negligência criminal ou dolo,  

(a) o Fornecedor não será responsável perante o Comprador, 

seja em contrato, responsabilidade civil ou de outra 

forma, por quaisquer danos indiretos ou emergentes ou 

prejuízos especulativos, perda de uso, perda de produção 
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ou perda de lucros ou despesas com juros, desde que essa 

exclusão não se aplique a quaisquer obrigações do 

Fornecedor em pagar multas contratuais pré-fixadas ao 

Comprador e 

(b) a obrigação agregada do Fornecedor perante o 

Comprador, seja pelo Contrato, por responsabilidade 

civil ou de outra forma, não deverá exceder o Preço total 

do Contrato, desde que essa limitação não se aplique ao 

custo de reparo ou substituição de equipamentos 

defeituosos nem a quaisquer obrigações do fornecedor de 

indenizar o comprador em relação à violação de patente 

31. Alteração nas 

Leis e Normas 

31.1 A menos que especificado de outra forma no Contrato, se 

após a data de 28 dias antes da data de apresentação da 

Proposta, qualquer lei, norma, portaria, despacho ou estatuto 

social com força de lei seja aprovado, promulgado, anulado 

ou alterado no ponto do país do Comprador onde fica o Local 

(que deverá incluir quaisquer mudanças de interpretação ou 

aplicação por parte das autoridades competentes) com efeito 

subsequente na Data de Entrega e/ou no Preço do Contrato, 

então essa Data de Entrega e/ou Preço do Contrato deverão 

ser aumentados ou diminuídos de forma correspondente, na 

medida em que o Fornecedor tenha sido afetado no 

desempenho de qualquer das suas obrigações previstas no 

Contrato.  Não obstante isso, esse custo adicional ou reduzido 

não deverá ser pago ou creditado separadamente se o mesmo 

já tiver sido contabilizado nas disposições de ajuste de preços 

quando aplicável, de acordo com a Cláusula CGC 15. 

32. Força Maior 32.1 O Fornecedor não será responsável pela caducidade da sua 

Garantia de Execução, das multas contratuais pré-fixadas ou 

pelo término por inadimplemento se e na medida em que o 

atraso na execução ou outra falha de execução das suas 

obrigações previstas no Contrato seja resultante de um evento 

de Força Maior. 

32.2 Para os fins desta Cláusula, ―Força Maior‖ significa um 

evento ou uma situação fora do controle do Fornecedor que 

seja imprevisível, inevitável e cuja origem não se deva a 

negligência ou falta de cuidado por parte do Fornecedor.  

Esses eventos podem incluir, entre outros, atos do Comprador 

no exercício da sua soberania, guerras ou revoluções, 

incêndios, inundações, epidemias, restrições de quarentena e 

embargos de frete. 

32.3 Se surgir uma situação de Força Maior, o Fornecedor deverá 

notificar prontamente o Comprador, por escrito, de tal 
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condição e a respectiva causa.  A menos que orientado de 

outra forma pelo Comprador por escrito, o Fornecedor deverá 

continuar a realizar suas obrigações previstas no Contrato, na 

medida do possível, e buscará todos os meios alternativos de 

execução não impossibilitados pelo evento de Força Maior. 

33. Pedidos de 

Modificações e 

Alterações 

Contratuais 

33.1 O Comprador pode a qualquer momento solicitar, por meio de 

notificação de acordo com a Cláusula CGC 8, que o 

Fornecedor faça modificações no escopo geral do Contrato 

em uma ou mais de uma das partes a seguir: 

(a) desenhos, projetos ou especificações segundo os quais 

os Bens a serem fornecidos no Contrato devem ser 

especificamente fabricados para o Comprador; 

(b) o método de remessa ou acondicionamento; 

(c) o local de entrega e  

(d) os Serviços Relacionados a serem prestados pelo 

Fornecedor. 

33.2 Se tal alteração ocasionar aumento ou diminuição do custo ou 

do tempo necessário para a execução de quaisquer 

disposições previstas no Contrato por parte do Fornecedor, 

deverá ser feito um ajuste equitativo no Preço do Contrato ou 

no Cronograma de Entrega/Execução, ou em ambos, e o 

Contrato deverá ser adequadamente alterado.  Quaisquer 

reivindicações de ajuste nessa Cláusula por parte do 

Fornecedor devem ser feitas dentro de 28 (vinte e oito) dias a 

partir da data de recebimento do pedido de modificação pelo 

Fornecedor. 

33.3 Os preços a serem cobrados pelo Fornecedor por quaisquer 

Serviços Relacionados que possam ser necessários mas que 

não foram incluídos no Contrato deverão ser acordados 

antecipadamente pelas partes e não deverão exceder as taxas 

vigentes cobradas de outras partes pelo Fornecedor para 

serviços similares. 

33.4 Respeitadas as condições acima, nenhuma variação ou 

modificação dos termos do Contrato será feita exceto por 

alteração por escrito assinada pelas partes. 

34. Prorrogações de 

Prazo 

34.1 Se a qualquer momento durante a execução do Contrato o 

Fornecedor ou seus subempreiteiros encontrarem condições 

que impeçam a entrega oportuna dos Bens ou a conclusão dos 

Serviços Relacionados de acordo com a Cláusula CGC 13, o 

Fornecedor deverá notificar prontamente o Comprador por 
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escrito sobre o atraso, sua duração provável e o motivo.  

Assim que for possível após o recebimento do aviso do 

Fornecedor, o Comprador avaliará a situação e poderá, a seu 

critério, ampliar o prazo do Fornecedor para a execução, caso 

em que a prorrogação deverá ser ratificada pelas partes por 

meio de alteração do Contrato. 

34.2 Exceto em caso de Força Maior, conforme previsto na 

Cláusula CGC 32, um atraso por parte do Fornecedor no 

desempenho das suas obrigações de Entrega e Execução 

tornará o Fornecedor responsável pela imposição de multas 

contratuais pré-fixadas de acordo com a Cláusula CGC 26, a 

menos que seja acordada uma prorrogação do prazo, 

conforme a Subcláusula CGC 34.1. 

35. Rescisão 35.1 Rescisão por Inadimplemento 

(a) O Comprador, sem prejuízo de qualquer outra medida 

corretiva para violação do Contrato, pode rescindir o 

Contrato no todo ou em parte, por meio de um aviso de 

inadimplemento por escrito enviado ao Fornecedor: 

(i) se o Fornecedor não entregar algum ou todos os 

Bens dentro do período especificado no Contrato 

ou dentro de qualquer prorrogação concedida pelo 

Comprador de acordo com a Cláusula CGC 34;  

(ii) se o Fornecedor deixar de cumprir qualquer outra 

obrigação prevista no Contrato ou 

(iii) se o Fornecedor, no entender do Comprador, se tiver 

envolvido em fraude e corrupção, conforme definido 

na Cláusula CGC 3, ao pleitear ou executar este 

Contrato. 

(b) Caso o Comprador rescinda o Contrato no todo ou em 

parte, de acordo com a Cláusula CGC 35.1(a), poderá 

adquirir, nas condições fixadas e de maneira 

considerada pertinente, Bens ou Serviços Correlatos 

semelhantes aos que não foram entregues ou executados 

e o Fornecedor será responsável perante o Comprador 

por quaisquer custos adicionais desses Bens ou Serviços 

Correlatos similares.  Entretanto, o Fornecedor deverá 

continuar a execução do Contrato na medida em que não 

tenha sido encerrado. 

35.2 Rescisão por Insolvência  

(a) O Comprador pode a qualquer momento rescindir o 
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Contrato enviando uma notificação ao Fornecedor se o 

Fornecedor entrar em falência ou se tornar insolvente.  

Nesse caso, a rescisão será feita sem compensação para 

o Fornecedor, desde que essa rescisão não prejudique 

nem afete quaisquer direitos de ação ou medidas 

corretivas adquiridas ou a serem adquiridas pelo 

Comprador. 

35.3 Rescisão por Conveniência 

(a) O Comprador, por meio de uma notificação enviada ao 

Fornecedor, pode rescindir o Contrato, no todo ou em 

parte, a qualquer momento de acordo com a sua 

conveniência.  A notificação de rescisão deverá 

especificar que se trata de uma rescisão por 

conveniência do Comprador, em que medida a execução 

do Fornecedor especificado no Contrato está sendo 

encerrada e a data em que essa rescisão entra em vigor. 

(b) Os Bens que estiverem concluídos e prontos para 

remessa em 28 (vinte e oito) dias após o recebimento da 

notificação de rescisão pelo Fornecedor serão aceitos 

pelo Comprador de acordo com os termos e preços do 

Contrato.  Para os demais Bens, o Comprador pode 

escolher entre:  

(i) ter qualquer parte concluída e entregue nos termos 

e preços do Contrato e/ou 

(ii) cancelar o restante e pagar ao Fornecedor um 

montante acordado pelos Bens e Serviços 

Relacionados parcialmente concluídos e pelos 

materiais e peças previamente adquiridos pelo 

Fornecedor. 

36. Cessão 36.1 Nem o Comprador nem o Fornecedor cederá no todo ou em 

parte, suas obrigações deste Contrato, exceto com autorização 

por escrito da outra parte. 

37. Restrição de 

Exportação 

37.1 Não obstante as obrigações deste Contrato para concluir todas 

as formalidades de exportação, quaisquer restrições de 

exportação atribuíveis ao Comprador, ao país do Comprador 

ou ao uso dos produtos/bens, sistemas ou serviços a serem 

fornecidos resultantes de regulamentações comerciais de um 

país que fornece esses produtos/bens, sistemas ou serviços e 

que impeçam substancialmente o Fornecedor de cumprir suas 

obrigações do Contrato, deverão liberar o Fornecedor da 

obrigação de efetuar entregas ou serviços, desde que, contudo, 
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o Fornecedor possa demonstrar, a contento do Comprador e 

do Banco Mundial, que concluiu todas as formalidades de 

maneira oportuna, incluindo a solicitação das permissões, 

autorizações e licenças necessárias para a exportação dos 

produtos/bens, sistemas ou serviços previstos nos termos do 

Contrato.  A rescisão do Contrato nessas bases deverá ocorrer 

por conveniência do Comprador de acordo com a Subcláusula 

35.3. 
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ANEXO DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Política do Banco Mundial - Práticas Corruptas e 

Fraudulentas 
 

(o texto deste Anexo não deve ser modificado) 

 

Diretrizes para Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Não Consultoria Financiados por 

Empréstimos do BIRD, Créditos & Doações da AID, pelos Mutuários do Banco Mundial, 

datadas de janeiro de 2011: 

―Fraude e Corrupção": 

1.16 É a política do Banco exigir de todos os Mutuários (inclusive dos beneficiários de 

empréstimos do Banco), licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes (sejam eles 

declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores, 

além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrões de 

ética durante a aquisição e execução de contratos financiados pelo Banco.
11

 De acordo com 

essa política, o Banco Mundial:  

(a)  define, para fins dessa disposição, as expressões abaixo da seguinte forma:  

(i) ―prática corrupta‖ significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo 

indevido a ação de terceiros 
12

; 

(ii)  ―prática fraudulenta‖ significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos 

que, de forma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a 

erro, com o objetivo de obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, 

ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
13

 

(iii) ―prática colusiva‖ significa uma combinação entre duas ou mais partes 

visando alcançar um objetivo escuso, inclusive influenciar indevidamente as 

ações de outra parte;
14

 

                                                
11  Neste contexto, qualquer ação para influenciar o processo de aquisição ou a execução do contrato buscando 

uma vantagem indevida é imprópria.   
12  Para a finalidade deste subparágrafo, ―terceiros‖ refere-se a um funcionário público que tem como objetivo 

influenciar o processo de aquisição ou a execução do contrato. Nesse contexto, ―funcionário público‖ inclui a 

equipe do Banco Mundial e os funcionários de outras organizações que examinam ou tomam decisões sobre a 

aquisição. 
13  Para a finalidade deste subparágrafo, "Parte" refere-se a um funcionário público; os termos ―benefício‖ e 

―obrigação‖ são relativos ao processo de aquisição ou à execução do contrato; e ―ato ou omissão‖ objetiva 

influenciar o processo de aquisição ou a execução do contrato. 
14  Para a finalidade deste subparágrafo, "Partes" refere-se a participantes do processo de aquisição (inclusive 

funcionários públicos) que tentam por si sós, ou com a ajuda de outra pessoa ou entidade que não participe do 
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(iv) ―prática coercitiva‖ significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar 

ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua 

propriedade, para influenciar de modo incorreto as ações de uma parte;
15

 

(v) "prática obstrutiva" significa: 

(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o 

objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de 

alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou 

ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte interessada, para impedí-

la de revelar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à 

investigação ou ao seu prosseguimento, ou 

(bb) atos que objetivem impedir materialmente o exercício dos direitos de 

inspeção e auditoria do Banco Mundial, nos termos do parágrafo 

1.16.1(e) abaixo. 

(b) rejeitará a recomendação de adjudicação se concluir que o licitante recomendado, ou 

algum membro da sua equipe, seus agentes ou seus subconsultores, subempreiteiros, 

prestadores de serviço, fornecedores e/ou empregados, se envolveu, de forma direta 

ou indireta, em prática corrupta, fraudulenta, colusiva ou coercitiva ao concorrer ao 

contrato em questão; 

(c) declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo 

alocada a um contrato se, a qualquer momento, concluir que os representantes do 

Mutuário ou de um beneficiário do empréstimo se envolveram em prática corrupta, 

fraudulenta, colusiva ou coercitiva durante a aquisição ou da implementação do 

contrato em questão, sem que o Mutuário tenha tomado medidas oportunas e 

adequadas, satisfatórias ao Banco Mundial, para resolver essa prática quando ela 

ocorrer, inclusive ao não informar ao Banco de modo oportuno que sabia da 

existência de tais práticas; 

(d) imporá sanções a uma empresa ou pessoa física a qualquer tempo, de acordo com 

procedimentos vigentes de sanções do Banco Mundial
16

, incluindo declaração pública 

de que tal empresa ou pessoa física é/está inelegível, tanto indefinidamente ou por um 

                                                                                                                                                       
processo de aquisição ou de seleção, simular concorrência ou estabelecer preços em níveis artificiais e não 
competitivos ou que estão a par dos preços das propostas ou das condições de cada parte. 

15  Para a finalidade deste subparágrafo, ―parte‖ refere-se a um participante do processo de aquisição ou da 

execução do contrato. 
16  Uma firma ou consultor individual pode ser declarado inelegível para adjudicação de um contrato financiado 

pelo Banco Mundial após: (i) a conclusão do processo de sanções do Banco Mundial, conforme seus 

procedimentos de sanções, incluindo, entre outros, impedimento cruzado conforme acordado com outras 

Instituições Financeiras Internacionais, incluindo Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e por meio do 

emprego de procedimentos de sanções por fraude e corrupção em aquisições administrativas e corporativas do 

Grupo Banco Mundial e (ii) em consequência de suspensão temporária ou suspensão temporária preventiva 

relacionada a um procedimento de sanções em andamento. Ver nota de rodapé 14 e parágrafo 8 do Anexo 1 

destas Diretrizes. 



Seção VIII – Condições Gerais do Contrato 3-103 

 

prazo determinado para: (i) ter um contrato adjudicado financiado pelo Banco 

Mundial; e (ii) para ser um designado
17

; 

(e) exigirá a inclusão de uma cláusula nos editais de licitação e nos contratos financiados 

por um empréstimo do Banco Mundial, exigindo que os licitantes, fornecedores e 

empreiteiros, bem como seus subcontratados, agentes, funcionários, consultores, 

prestadores de serviços ou fornecedores, permitam que o Banco Mundial inspecione 

todas as contas, registros e outros documentos relacionados com a apresentação de 

propostas e a execução do contrato, e os submetam à auditoria por auditores indicados 

pelo Banco Mundial." 

.

                                                
17  Um subempreiteiro designado, ou consultor, fabricante, fornecedor ou prestador de serviços (são usados nomes 

diferentes dependendo do tipo de documento de licitação) é qualquer um que tenha sido: (i) incluído pelo 

licitante na sua proposta ou pedido de pré-qualificação porque tem experiência específica e essencial e know-

how que permitem que o licitante cumpra os requisitos de qualificação da proposta em questão ou (ii) indicado 

pelo Mutuário. 
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Seção IX.  Condições Especiais do Contrato 

As Condições Especiais do Contrato (CEC) a seguir complementarão e/ou corrigirão as 

Condições Gerais do Contrato (CGC).  Em caso de conflito, as disposições contidas neste 

documento prevalecerão sobre as especificadas nas CGC.   

[O Comprador deverá inserir o enunciado apropriado usando os exemplos abaixo ou outro 

enunciado aceitável e excluir o texto em itálico] 

CGC 1.1(i) O País do Comprador é: [inserir o nome do País do Comprador] 

CGC 1.1(j) O Comprador é: [inserir o nome legal completo do Comprador]  

CGC 1.1(o) Os Locais do Projeto/Destino Final são: [Inserir nomes e informações 

detalhadas sobre a localização dos locais]   

CGC 4.2(a) O significado dos termos comerciais será determinado na Incoterms. Se o 

significado de qualquer termo comercial e os direitos e obrigações das 

partes a seguir não forem os mesmos definidos pela Incoterms, deverão 

ser determinados por: [excepcional; consultar outros termos comerciais 

aceitos internacionalmente] 

CGC 4.2(b) A edição da Incoterms deverá ser de [inserir a data da edição atual] 

CGC 5.1 O idioma será:  [inserir o idioma]  

CGC 8.1 Para notificações, o endereço do Comprador será: 

Aos cuidados de: [inserir nome completo da pessoa, se aplicável] 

Endereço: [inserir nome da rua e número] 

Andar/número da sala: [inserir andar e número da sala, se aplicável] 

Cidade: [inserir nome da cidade] 

CEP: [inserir CEP, se aplicável] 

País: [inserir nome do país] 

Telefone: [inserir número do telefone, incluindo códigos do país e da 

cidade] 

Número do fax: [inserir número do fax, incluindo códigos do país e da 

cidade] 

Endereço de correio eletrônico [inserir e-mail, se aplicável]  

CGC 9.1 A legislação vigente deverá ser de: [inserir o nome do país ou estado] 
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CGC 10.2 O regulamento para os procedimentos de arbitragem de acordo com 

a Cláusula CGC 10.2 deverá ser: 

[Os editais de licitação devem conter uma cláusula a ser 

mantida no caso de um Contrato com um Fornecedor 

estrangeiro e uma cláusula a ser mantida no caso de um 

Contrato com um Fornecedor nacional do país do Comprador.  

No momento da finalização do Contrato, a cláusula respectiva 

aplicável deve ser mantida no Contrato.  Portanto, a nota 

explicativa a seguir deve ser inserida como cabeçalho da CGC 

10.2 no documento de licitação. 

“A cláusula 10.2 (a) deverá ser mantida no caso de um 

Contrato com um Fornecedor estrangeiro e a cláusula 10.2 (b) 

deverá ser mantida no caso de um Contrato com um 

Fornecedor nacional do país do Comprador."] 

(a) Contrato com Fornecedor estrangeiro: 

[Para contratos celebrados com fornecedores estrangeiros, a 

arbitragem comercial internacional pode ter vantagens 

práticas sobre outros métodos de solução de controvérsias.  O 

Banco Mundial não deve ser nomeado como árbitro, nem deve 

ser solicitado a nomear um árbitro.  Entre as regras para 

reger os procedimentos de arbitragem, o Comprador pode 

considerar as Regras de Arbitragem de 1976 da Comissão das 

Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional 

(UNCITRAL), as Regras de Conciliação e Arbitragem da 

Câmara Internacional de Comércio (ICC), as Regras da Corte 

de Arbitragem Internacional de Londres ou as Regras do 

Instituto de Arbitragem da Câmara de Comércio de 

Estocolmo.] 

Se o Comprador escolher as Regras de Arbitragem da 

UNCITRAL, deverá ser inserido o seguinte modelo de 

cláusula: 

CGC 10.2(a) – Qualquer conflito, controvérsia, reivindicação, 

violação, rescisão ou nulidade resultante ou relacionado a este 

Contrato será resolvido por meio de arbitragem, de acordo com 

as Regras de Arbitragem da UNCITRAL que estejam em 

vigor. 

Se o Comprador escolher as Regras de Arbitragem da ICC, 

deverá ser inserido o seguinte modelo de cláusula: 

CGC 10.2 (a) – Todos os conflitos resultantes ou relativos ao 

presente Contrato deverão ser solucionados conforme as 
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Regras de Conciliação e Arbitragem da Câmara Internacional 

de Comércio por um ou mais árbitros indicados de acordo com 

essas Regras. 

Se o Comprador escolher as Regras do Instituto de 

Arbitragem da Câmara de Comércio de Estocolmo, deverá 

ser inserido o seguinte modelo de cláusula: 

CGC 10.2(a) – Qualquer conflito, controvérsia, reivindicação, 

violação, rescisão ou nulidade resultante ou relacionado a este 

Contrato será resolvido por meio de arbitragem, de acordo com 

as Regras do Instituto de Arbitragem da Câmara de Comércio 

de Estocolmo. 

Se o Comprador escolher as Regras da Corte de Arbitragem 

Internacional de Londres, deverá ser inserido o seguinte 

modelo de cláusula: 

CGC 10.2 (a) – Todos os conflitos resultantes ou relativos a 

este Contrato, incluindo qualquer questão em relação à sua 

existência, validade ou rescisão deverão ser apresentados e 

solucionados por arbitragem conforme as Regras da Corte de 

Arbitragem Internacional de Londres, cujas normas serão 

incorporadas por referência a esta cláusula. 

(b) Contratos com um Fornecedor nacional do país do 

Comprador: 

No caso de um conflito entre o Comprador e um Fornecedor 

nacional do país do Comprador, o conflito deverá ser 

apresentado para adjudicação ou arbitragem de acordo com as 

leis do país do Comprador. 

CGC 13.1 Os Detalhes para Embarque e outros Documentos a serem fornecidos pelo 

Fornecedor são [inserir os documentos necessários, tais como um 

conhecimento de embarque negociável, um conhecimento de embarque 

marítimo não negociável, um conhecimento de embarque aéreo, uma nota 

de consignação ferroviária, certificado de seguro, certificado de garantia 

do Fabricante ou do Fornecedor, certificado de inspeção emitido por um 

órgão de inspeção indicado, detalhes de remessa da fábrica do 

Fornecedor, etc.]. 

Os documentos acima serão recebidos pelo Comprador antes da 

chegada dos Bens e, caso não sejam recebidos, o Fornecedor será 

responsável por todas as despesas consequentes. 
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CGC 15.1 Os preços cobrados pelos Bens fornecidos e pelos Serviços relacionados 

executados [inserir “deverão” ou “não deverão”, conforme apropriado] 

ser ajustados. 

Se os preços forem ajustáveis, deverá ser usado o seguinte método para 

calcular o ajuste de preço [ver anexo a estas CEC para obter um modelo 

de Fórmula de Ajuste de Preços]. 

CGC 16.1 Modelo de cláusula 

CGC 16.1 - O método e as condições de pagamento ao Fornecedor 

nos termos deste Contrato serão definidos da seguinte forma: 

Pagamento de Bens provenientes do exterior: 

O pagamento da parcela em moeda estrangeira será efetuado em ( ) [moeda do Preço do Contrato] do seguinte modo: 

(i) Pagamento Antecipado:  Dez por cento (10%) do Preço do 

Contrato serão pagos em até trinta (30) dias da assinatura do 

Contrato, mediante a apresentação de um pedido e de uma 

garantia bancária de montante equivalente válida até a entrega 

dos Bens e sob a forma definida no Edital de licitação ou sob 

outra forma aceitável para o Comprador. 

(ii) No Embarque:  Oitenta por cento (80%) do Preço do Contrato 

dos Bens embarcados serão pagos por meio de uma carta de 

crédito confirmada irrevogável aberta em favor do Fornecedor 

em um banco em seu país, com a apresentação dos 

documentos especificados na Cláusula CGC 12. 

(iii) Na Aceitação:  Dez por cento (10%) do Preço do Contrato dos 

Bens recebidos serão pagos em até trinta (30) dias do 

recebimento dos Bens, mediante a apresentação de um pedido 

acompanhado da certificação de aceitação emitida pelo 

Comprador. 

O pagamento da parcela em moeda local será efetuado em ( ) 

[moeda] em até trinta (30) dias da apresentação do pedido 

acompanhado de um certificado do Comprador declarando que os 

Bens foram entregues e que todos os outros Serviços contratados 

foram realizados. 

Pagamento de Bens e Serviços prestados de dentro do país do 

Comprador: 

O pagamento de Bens e Serviços prestados de dentro do país do 

Comprador será feito em _____ [moeda], como a seguir: 

(i) Pagamento Antecipado:  Dez por cento (10%) do Preço do 
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Contrato serão pagos em até trinta (30) dias da assinatura do 

Contrato, mediante um recibo simples e uma garantia bancária 

de montante equivalente, e sob a forma definida no Edital de 

licitação ou sob outra forma aceitável para o Comprador. 

(ii) Na Entrega:  Oitenta por cento (80%) do Preço do Contrato 

serão pagos no recebimento dos Bens e na apresentação dos 

documentos especificados na Cláusula CGC 13. 

(iii) Na Aceitação:  Os demais dez por cento (10%) do Preço do 

Contrato serão pagos ao Fornecedor em até trinta (30) dias 

após a data do certificado de aceitação para a respectiva 

entrega emitido pelo Comprador. 

CGC 16.5 O período de atraso no pagamento após o qual o Comprador pagará juros 

ao fornecedor será de [inserir número de] dias. 

A taxa de juros a ser aplicada será de [inserir número]%. 

CGC 18.1 Uma Garantia de Execução [inserir “deverá ser” ou “não deverá ser”] 

exigida. 

[Se for exigida uma Garantia de Execução, inserir “o valor da Garantia 

de Execução deverá ser: [inserir valor]]  

[O valor da Garantia de Execução é geralmente expresso como uma 

percentagem do Preço do Contrato. A percentagem varia de acordo com 

o risco percebido do Comprador e o impacto do descumprimento por 

parte do Fornecedor. Uma percentagem de 10% é usada em 

circunstâncias normais]  

CGC 18.3 Se necessário, a Garantia de Execução deverá ser na forma de:  [inserir 

“uma Garantia de Demanda” ou ”uma Garantia de Fiel Cumprimento 

(Performance Bond)”] 

Se necessário, a Garantia de Execução deverá ser expressa em [inserir 

“uma moeda de livre conversão aceitável para o Comprador” ou “as 

moedas de pagamento do Contrato, de acordo com as parcelas do Preço 

do Contrato”] 

CGC 18.4 A Liberação da Garantia de Execução ocorrerá: [ inserir data, se diferente 

da data indicada na subcláusula CGC 18.4] 

CGC 23.2 A embalagem, a marcação e a documentação dentro e fora dos pacotes 

deverão ser:  [inserir em detalhes o tipo de embalagem necessária, as 

marcações na embalagem e toda a documentação necessária]    
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CGC 24.1 A cobertura de seguros deverá ser especificada nos Incoterms  

Se não estiver de acordo com os Incoterms, o seguro deverá ocorrer como 

a seguir: 

[inserir disposições específicas de seguro acordadas, incluindo 

cobertura, moeda e valor] 

CGC 25.1 A responsabilidade pelo transporte dos Bens deverá ocorrer conforme 

especificado nos Incoterms.  

Se não estiver de acordo com os Incoterms, a responsabilidade deverá ser 

como a seguir: [inserir “Segundo os termos contratuais, o Fornecedor é 

obrigado a transportar os Bens para um local especificado de destino 

final dentro do país do Comprador, definido como o Local do Projeto, 

transportar para tal local de destino no país do Comprador, incluindo 

seguro e armazenamento, e conforme deverá estar especificado no 

Contrato, deverá ser providenciado pelo Fornecedor, e os custos 

relacionados deverão ser incluídos no Preço do Contrato”; ou qualquer 

outro custo acordado sobre termos comerciais (especificar as respectivas 

responsabilidades do Comprador e do Fornecedor)] 

CGC 25.2 Os serviços incidentais a serem prestados são: 

 

[Os serviços selecionados abordados na Cláusula CGC 25.2 e/ou 

outros serão especificados com os recursos desejados.  O preço 

cotado no preço da proposta ou acordado com o Fornecedor 

selecionado será incluído no Preço do Contrato.] 

CGC 26.1 As inspeções e os testes deverão ser: [inserir natureza, frequência, 

procedimentos para realização das inspeções e dos testes] 

CGC 26.2 As inspeções e os testes deverão ser realizados em: [inserir nome(s) do 

local(is)] 

CGC 27.1 Os danos líquidos pré-determinados no contrato deverão ser: [inserir 

número]% por semana 

CGC 27.1 O valor máximo de danos líquidos pré-determinados no contrato deverá 

ser: [inserir número]% 

CGC 28.3 O período de validade da Garantia deverá ser de:  [inserir número de] 

dias  

Para os propósitos da Garantia, o(s) local (is) do(s) destino(s) final(is) 

deverá(ão) ser: 

[inserir nome(s) de local (is)] 
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Modelo de cláusula 

 

CGC 28.3 - Na modificação parcial das disposições, o período da 

garantia deverá ser de _____ horas de operação ou _____ meses da 

data de aceitação dos Bens ou (_____) meses da data de embarque, o 

que ocorrer primeiro.  O Fornecedor deverá, além disso, respeitar as 

garantias de execução e/ou consumo especificadas no Contrato.  Se, 

por motivos imputáveis ao Fornecedor, essas garantias não forem 

obtidas no todo ou em parte, o Fornecedor deverá, a seu critério: 

 

(a) efetuar essas alterações, modificações e/ou aditamentos aos 

Bens ou a qualquer parte, se necessário, para obter as garantias 

contratuais especificadas no Contrato por sua conta e risco e 

para realizar outras provas de funcionalidade de acordo com a 

CEC 4, 

 

ou 

 

(b) pagar danos líquidos pré-determinados no contrato ao 

Comprador pelo fato de não respeitar as garantias contratuais.  

A taxa desses danos líquidos pré-determinados no contrato 

deverá ser igual a (______). 

 
[A taxa deverá ser maior do que a taxa de ajuste usada na avaliação da 

proposta nos termos da IAL 34.2 (d)] 
 

CGC 28.5 O período para reposição ou substituição deverá ser: [inserir o número 

de] dias. 
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Anexo: Fórmula de Ajuste de Preço 

 

Se, de acordo com a CGC 15.1, os preços forem ajustáveis, o seguinte método deverá ser usado 

para calcular o ajuste de preço: 

 

15.1  Os preços a serem pagos ao Fornecedor, conforme definido no Contrato, deverão estar 

sujeitos a ajuste durante a execução do Contrato para refletir as alterações no custo dos 

componentes de mão de obra e de material de acordo com a fórmula: 

 

P1 = P0 [a + bL1 + cM1] - P0 

 L0  M0 

 

a+b+c = 1 

onde: 

 

P1 = valor do ajuste a ser pago ao Fornecedor. 

P0 = Preço do Contrato (preço-base). 

a = elemento fixo representando lucros e custos indiretos incluídos no Preço do 

Contrato e geralmente no intervalo de cinco por cento (5%) a quinze por cento 

(15%). 

b = percentagem estimada do componente de mão de obra no Preço do Contrato. 

c = percentagem estimada do componente de material no Preço do Contrato. 

L0, L1 = *índices de mão de obra aplicáveis ao setor adequado no país de origem na 

data-base e na data de ajuste, respectivamente. 

M0, M1 = *índices de material para as principais matérias primas na data-base e na data 

de ajuste, respectivamente, no país de origem. 

 

O Licitante indicará a origem dos índices e os índices da data-base na sua proposta. 

Os coeficientes a, b e c, conforme especificados pelo Comprador, são: 

 

a = [inserir valor de coeficiente]  

b=  [inserir valor de coeficiente] 

c=  [inserir valor de coeficiente] 

 

Data-base = trinta (30) dias antes do prazo final para a apresentação das propostas. 

 

Data de ajuste = [inserir número de semanas] semanas antes da data de embarque 

(representando o ponto médio do período de manufatura). 

 

A fórmula de ajuste de preço acima será invocada por uma das duas partes, sujeita às 

seguintes condições adicionais: 

 

 

(a) Nenhum ajuste de preço será permitido além das datas de entrega originais.  Como 

regra geral, nenhum ajuste de preço deverá ser permitido para períodos de atraso 
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pelos quais o Fornecedor seja o único responsável.  O Comprador, porém, terá direito 

a qualquer redução nos preços dos Bens e Serviços sujeitos a ajuste. 

 

(b) Se a moeda em que o Preço do Contrato P0 é expresso for diferente da moeda de 

origem dos índices de mão de obra e material, um fator de correção será aplicado para 

evitar ajustes incorretos do Preço do Contrato.  O fator de correção corresponderá ao 

índice de taxas de câmbio entre as duas moedas na data-base e na data de ajuste, 

conforme acima definido. 

 

(c) Nenhum ajuste de preço será devido em relação à parcela do Preço do Contrato pago 

ao Fornecedor como pagamento antecipado. 
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Seção X. Formulários de Contratos 

 

Esta seção contém formulários que, uma vez preenchidos, farão parte do Contrato. Os 

formulários referentes à Garantia de Execução e Garantia de Pagamento Antecipado, quando 

requeridos, somente serão preenchidos pelo Licitante vencedor após a adjudicação de contrato. 

 

Tabela de Formulários 

Carta de Aceitação ............................................................................................................ 114 

1. Acordo de Contrato ....................................................................................................... 115 

2. Garantia de Execução .................................................................................................... 117 

3. Garantia de Pagamento Antecipado ............................................................................... 121 
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Carta de Aceitação 

[em papel timbrado do Comprador] 

 

[data] 

Para:  [nome e endereço do Fornecedor] 

 

 

Assunto: Número da Notificação de Adjudicação do Contrato. . . . . . . . . .    

 

 

 

O presente é para notificar que sua Proposta com data de . . . . [inserir data] . . . .  para a 

execução do . . . . . . . . . .[inserir nome do contrato e número de identificação, conforme 

fornecido nas CEC] . . . . . . . . . . para o Montante Aceito para o Contrato de . . . . . . . . 

.[inserir valor em números e palavras e nome da moeda], conforme corrigido e modificado 

de acordo com as Instruções aos Licitantes, é neste ato aceito pela nossa Entidade. 

 

Você é solicitado a fornecer a Garantia da Execução em até 28 dias de acordo com as 

Condições do Contrato, usando para tal finalidade o Formulário de Garantia da Execução 

incluído na Seção X, Formulários de Contratos, do Edital de Licitação. 

 

 

Assinatura Autorizada:    

Nome e Cargo do Signatário:    

Nome da Entidade:    

 

 

Anexo:  Contrato 
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Acordo de Contrato 

[O Licitante vencedor deverá preencher este formulário de acordo com as instruções indicadas] 

 

ESTE CONTRATO celebrado  

 no dia [ inserir:  número ] de [ inserir:  mês ] de [ inserir:  ano ]. 

 

ENTRE 

(1) [ inserir nome completo do Comprador ], uma [ inserir descrição do tipo de 

pessoa jurídica, por exemplo, uma entidade do Ministério do(a) .... do Governo 

do(a) { inserir nome do País do Comprador }, ou uma empresa constituída sob as 

leis do(a) { inserir nome do País do Comprador } ] e com sua sede social no 

endereço [ inserir endereço do Comprador ] (doravante ―o Comprador‖), de um 

lado, e  

(2) [ inserir nome do Fornecedor], uma empresa constituída sob as leis do(a) 

[ inserir:  país do Fornecedor ] e com sua sede social no endereço [ inserir:  

endereço do Fornecedor ] (doravante ―o Fornecedor‖), do outro lado: 

CONSIDERANDO que o Comprador solicitou propostas para determinados Bens e Serviços 

acessórios, ou seja, [inserir breve descrição de Bens e Serviços] e aceitou uma Proposta por 

parte do Fornecedor para o fornecimento desses Bens e Serviços  

O Comprador e o Fornecedor têm por justo e acordado o que segue:  

 

1. Neste Contrato, as palavras e expressões deverão ter os mesmos significados, uma vez que 

são atribuídos a elas, respectivamente, nos documentos do Contrato a que se referem. 

2. Os seguintes documentos deverão ser considerados de constituição e devem ser lidos e 

interpretados como parte deste Contrato. Este Contrato prevalecerá sobre todos os outros 

documentos do Contrato. 

(a) a Carta de Aceitação   

(b) a Carta de Proposta 

(c) o Números de Adendos._____ (se houver)  

(d) Condições Especiais do Contrato 

(e) Condições Gerais do Contrato 

(f) a Especificação (incluindo Lista de Requerimentos e Especificações Técnicas) 

(g) as Planilhas concluídas (incluindo Planilhas de Preços)  
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(h) qualquer outro documento listado nas CGC como parte integrante do Contrato  

 

3. Em consideração aos pagamentos a serem efetuados pelo Comprador ao Fornecedor, 

conforme especificado neste Contrato, o Fornecedor pelo presente firma um acordo com o 

Comprador para fornecer os Bens e Serviços e corrigir os problemas a esse respeito em 

conformidade em todos os aspectos com as disposições do Contrato. 

4. O Comprador pelo presente firma um acordo de pagar ao Fornecedor em consideração à 

disposição dos Bens e Serviços e de corrigir os problemas a esse respeito, o Preço do 

Contrato ou qualquer outra soma que venha a ser pagável segundo as disposições do 

Contrato no número de vezes e no modo prescritos pelo Contrato. 

EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes outorgam e assinam o presente Contrato a ser 

executado, em conformidade com a legislação do [inserir o nome do país da legislação que rege 

o Contrato] no dia, mês e ano acima indicados. 

 

Por e em nome do Comprador 

 

Assinado: [inserir assinatura]   

na qualidade de [ inserir cargo ou outra designação apropriada ] 

na presença de [inserir identificação da testemunha legal] 

 

Por e em nome do Fornecedor 

 

Assinado: [inserir assinatura do(s) representante(s) autorizado(s) do Fornecedor]  

na qualidade de [ inserir cargo ou outra designação apropriada ] 

na presença de [ inserir identificação da testemunha legal] 
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Garantia de Execução  

Opção 1: (Garantia Bancária) 
[O banco, conforme solicitado pelo Licitante vencedor, deverá preencher este formulário de 

acordo com as instruções indicadas]   

 

[papel timbrado do Avalista ou código SWIFT de identificação] 

Beneficiário: [inserir nome e endereço do Comprador]   

Data: _ [Inserir data de emissão] 

Nº. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: [Inserir número de referência da garantia] 

Avalista:  [Inserir o nome e o endereço do local da emissão, exceto quando indicado no papel 

timbrado] 

Fomos informados de que _ [inserir nome do Empreiteiro, que no caso de um consórcio deverá ser o nome do 

consórcio] (doravante "o Proponente") celebrou o Contrato N
o
 [inserir número de referência do 

contrato], com data de [inserir data], com o Beneficiário, para a execução de _ [inserir nome do 

contrato e uma breve descrição dos Bens e Serviços relacionados] (doravante "o Contrato").  

Além disso, entendemos que, de acordo com as condições do Contrato, uma garantia de 

execução é obrigatória. 

Por solicitação do Proponente, nós como Avalistas, por meio desta irrevogavelmente nos 

comprometemos a pagar ao Beneficiário qualquer soma que não exceda o valor total de [inserir 

valor em números] (                    ) [inserir valor por extenso],
1
 sendo cada quantia pagável nos tipos e 

proporções das moedas nas quais o Preço do Contrato for pagável, mediante o recebimento por 

nós do cumprimento da exigência por parte do Beneficiário, respaldada pela declaração do 

Beneficiário, quer na própria demanda ou em um documento assinado separado que acompanha 

ou identifica a demanda, declarando que o Proponente está violando sua obrigação decorrente do 

Contrato, sendo o Beneficiário dispensado da apresentação de provas ou razões quanto à sua 

demanda ou quantia especificada nesse instrumento.  

Essa garantia deverá expirar, no máximo, até o dia ….  de … de 2… 
2
, sendo que qualquer 

demanda de pagamento correspondente deverá ser por nós recebida no escritório acima indicado 

até essa data.   

                                                
1   O Avalista deverá inserir um valor representando a percentagem do Montante Aceito para o Contrato 

especificado na Carta de Aceitação, e denominado na(s) moeda(s) do Contrato ou em uma moeda de livre 

conversão aceitável pelo Beneficiário. 
2  Inserir a data vinte e oito dias após a data de conclusão prevista, conforme descrita na Cláusula CGC 11.9. O 

Comprador deverá observar que no caso de uma prorrogação dessa data para a conclusão do Contrato, ele, o 
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Essa garantia está sujeita às Regras Uniformes para Garantias de Demanda (URDG) 2010, 

Revisão, Publicação Nº 758 da ICC, exceto que a documentação de apoio no Artigo 15(a) neste 

instrumento é excluída. 

 

____________________  

[assinatura(s)]  

 

  

Nota:  Todo o texto em itálico, inclusive notas de rodapé, destina-se à preparação deste 

formulário e deverá ser excluído no documento final. 

 

 
  

 

 

 

  

                                                                                                                                                       
Comprador deverá solicitar uma prorrogação dessa garantia ao Avalista.  Esse pedido deve ser apresentado 

por escrito, antes da data de término estabelecida na garantia. Na preparação dessa garantia, o Comprador 

pode considerar a inclusão do seguinte texto no formulário, no final do penúltimo parágrafo:  “O Avalista 

concorda com uma prorrogação única dessa garantia por um período não superior a [seis meses][um ano], em 

resposta ao pedido de prorrogação por escrito do Beneficiário, que deverá ser apresentado ao Avalista antes 

da expiração da garantia”. 
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Opção 2: Garantia de Fiel Cumprimento (Performance Bond) 
 

 

Pela presente Garantia, [inserir nome do Outorgante] como Outorgante (doravante 

―Fornecedor‖) e [inserir nome do Garantidor] como Garantidor (doravante ―Garantidor‖), se 

comprometem e mantêm firmemente o compromisso ante [inserir nome do Comprador] como 

Credor (doravante ―Fornecedor‖) na quantia de [inserir valor em números e por extenso], para o 

pagamento a ser efetuado de forma total nos tipos e proporções de moedas nas quais o Preço do 

Contrato é pagável, sendo que os mencionados Fornecedor e Garantidor se obrigam, bem como a 

seus herdeiros, executores, administradores, sucessores e cessionários, conjunta e solidariamente, 

firmemente por este documento. 

 

CONSIDERANDO que o Fornecedor celebrou um Acordo por escrito com o Comprador com 

data de    de    de 20  , para [nome do contrato e uma breve 

descrição dos Bens e Serviços relacionados], em concordância com os documentos, planos, 

especificações e alterações do Contrato, que passam a fazer parte deste documento e são 

denominados "Contrato". 

 

ISTO POSTO, a Condição desta Obrigação é tal que, se o Fornecedor executar pronta e 

fielmente o Contrato (incluídas as alterações), esta obrigação será nula; caso contrário, 

permanecerá em pleno vigor. Sempre que o Fornecedor descumprir o Contrato, e for assim 

declarado pelo Comprador, tendo este cumprido suas obrigações, o Garantidor poderá 

prontamente corrigir o descumprimento contratual, ou prontamente: 

 

(1) concluir o Contrato em concordância com seus termos e condições; ou 

 

(2) obter uma Proposta ou propostas de Licitantes qualificados a serem enviadas ao 

Comprador para concluir o Contrato em concordância com seus termos e condições e, 

depois que o Comprador e o Garantidor determinarem o Licitante com a menor oferta 

adequada, preparar um Contrato entre esse Licitante e o Comprador e disponibilizar 

conforme o andamento do processo (mesmo que haja descumprimento ou uma 

sucessão de descumprimentos do Contrato ou dos Contratos de conclusão acordados 

nos termos deste parágrafo), fundos suficientes para pagar o custo da conclusão 

menos o Saldo do Preço do Contrato, sem exceder, incluindo outros custos e danos 

pelos quais o Garantidor possa ser responsável, o valor estabelecido no primeiro 

parágrafo do presente instrumento.  A expressão ―Saldo do Preço do Contrato‖, 

conforme utilizada neste parágrafo, significa o valor total pagável pelo Comprador ao 

Empreiteiro de acordo com o Contrato, menos o valor propriamente pago pelo 

Comprador ao Empreiteiro; ou 

 

(3) pagar ao Comprador o valor por ele exigido para concluir o Contrato em 

concordância com seus termos e condições até um total que não exceda o valor desta 

Garantia. 
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O Garantidor não será responsável por uma quantia maior do que a penalidade especificada desta 

Garantia. 

 

Qualquer ação judicial nos termos desta Garantia deverá ser impetrada antes de um ano contado 

da data de emissão do Certificado de Tomada de Posse. 

 

Os direitos de ação decorrentes desta Garantia não poderão ser exercidos por nenhuma pessoa ou 

empresa além do Comprador, seus herdeiros, executores, administradores, sucessores e 

cessionários. 

 

Por ser expressão da verdade, o Fornecedor apôs sua firma e seu carimbo, e o Garantidor fez 

com que todos os presentes apusessem seu carimbo comercial devidamente atestado pela 

assinatura de seu representante legal, no dia   de  de 20  . 

 

 

ASSINADO EM_______________________em nome de   

 

 

Por   na qualidade de   

 

 

Na presença de   

 

 

 

ASSINADO EM ____________________em nome de   

 

 

Por   na qualidade de   

 

Na presença de   
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Garantia de Pagamento Antecipado  

 

 

[papel timbrado do Avalista ou código SWIFT de identificação]  

Beneficiário: [Inserir nome e endereço do Comprador]   

Data: [Inserir data de emissão] 

NÚM. DA GARANTIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO: [Inserir número de referência 

da garantia] 

Avalista:  [Inserir nome e endereço do local da emissão, exceto quando indicado no papel 

timbrado] 

 

Fomos informados de que [inserir nome do Fornecedor, que no caso de um consórcio deverá ser 

o nome do consórcio] (doravante ―Proponente‖) celebrou o Contrato N
o
 [inserir número de 

referência do contrato], com data de [inserir data] com o Beneficiário, para a execução de 

[inserir nome do contrato e uma breve descrição dos Bens e Serviços relacionados] (doravante 

"o Contrato").  

Além disso, entendemos que, de acordo com as condições do Contrato, um pagamento 

antecipado na quantia de [inserir valor em números] () [inserir valor por extenso] deve ser 

efetuado com uma garantia de pagamento antecipado. 

Por solicitação do Proponente, nós como Avalistas, por meio deste instrumento irrevogavelmente 

prometemos pagar ao Beneficiário qualquer soma que não exceda o valor total de [inserir valor 

em números] (                    ) [inserir valor por extenso]
1
, mediante o recebimento por nós do 

cumprimento da exigência por parte do Beneficiário, respaldada pela declaração do Beneficiário, 

em relação à própria demanda ou em um documento separado assinado que acompanha ou que 

identifica a demanda, declarando que o Proponente: 

(a) usou o pagamento antecipado para propósitos diferentes da entrega dos Bens; ou 

(b) não devolveu o pagamento antecipado em conformidade com as condições do 

contrato, especificando o valor que o Proponente deixou de pagar.  

 

                                                
1  O Avalista deverá inserir um montante representando o valor do pagamento antecipado e expresso na(s) 

moeda(s) do pagamento antecipado conforme especificado no Contrato, ou em uma moeda de livre conversão 

aceitável pelo Comprador. 
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Uma demanda sob esta garantia pode ser apresentada do Avalista de um certificado do banco do 

Beneficiário afirmando que o pagamento antecipado acima mencionado foi creditado na conta 

[inserir número da conta] do Proponente no banco [inserir nome e endereço do banco do 

Proponente]. 

O valor máximo dessa garantia será progressivamente reduzido pelo montante do pagamento 

antecipado reembolsado pelo Proponente, conforme indicado em cópias de demonstrativos 

provisórios ou de certificados de pagamento que deverão ser a nós apresentadas. Essa garantia 

deverá expirar, no máximo, quando do nosso recebimento de uma cópia do certificado provisório 

de pagamento, indicando que noventa por cento (90%) do Montante Aceito para o Contrato, 

foram certificados para pagamento, ou no dia [inserir dia] do mês de [inserir mês] de 2___ 

[inserir ano], o que ocorrer primeiro.  Consequentemente, qualquer demanda de pagamento 

regida por essa garantia deverá ser recebida por nós neste escritório até a data acima mencionada. 

Essa garantia está sujeita às Regras Uniformes para Garantias de Demanda (URDG) 2010, 

Revisão, Publicação Nº 758 da ICC, exceto que a documentação de apoio no Artigo 15(a) neste 

instrumento é excluída. 

. 

 

____________________  

[assinatura(s)]  

 

Nota:  Todo o texto em itálico, inclusive notas de rodapé, destina-se à preparação deste 

formulário e deverá ser excluído no documento final. 
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MODELO DO FORMATO: 

 

Aviso de Licitação  

 
 
 

[PAÍS] 

[NOME DO PROJETO] 

Núm. do Empréstimo/Núm. do Crédito/Núm. do Subsídio:___________________________ 

  

Título do Contrato: __________________ 

Núm. da Referência. (conforme o Plano de Aquisição): ___________________ 

 

 

1. O [inserir nome do Mutuário/Beneficiário/Destinatário] [recebeu/pediu/pretende pedir] 

um financiamento do Banco Mundial para os custos do [inserir nome do projeto ou subsídio] e 

pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos sob o contrato 
18

para [inserir título do 

contrato]
19

. 

 

2.  A [inserir nome da entidade executora] convida os licitantes elegíveis  para apresentarem 

propostas em envelopes lacrados para [inserir breve descrição dos Bens necessários, incluindo 

quantidades, local, período de entrega, margem de preferência, se necessário, etc.]
20

. 

 

3.  A licitação será realizada por meio dos procedimentos de Licitação Pública Internacional, 

conforme especificado nas Diretrizes do Banco Mundial: Aquisições de Bens, Obras e Serviços de 

Não Consultoria no âmbito dos Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID por parte de 

Mutuários do Banco Mundial  [inserir título correto e data da edição apropriada das Diretrizes de 

acordo com o contrato legal] (―Diretrizes de Aquisições‖), além de ser aberta a todos os licitantes 

elegíveis, conforme definido nas Diretrizes de Aquisições. Além disso, consulte os parágrafos 1.6 e 

1.7 indicando a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.  

 

4.  Os licitantes elegíveis interessados podem obter mais informações da [inserir nome da 

entidade executora, inserir nome e e-mail da pessoa encarregada] e examinar o Edital de licitação 

                                                
18  Substitua “contratos” onde propostas forem instadas concomitantemente para inúmeros contratos. Adicione uma 

nova cláusula 3 e renumere as cláusulas 3 a 8 como a seguir: “Os licitantes podem apresentar propostas para um 

ou vários contratos, conforme definido em mais detalhes no edital de licitação.  Os licitantes que desejarem 

oferecer descontos no caso da obtenção de mais de um contrato serão autorizados a tal procedimento, desde que 

esses descontos sejam incluídos na Carta de Proposta.” 
19  Insira se necessário: “Esse contrato será financiado conjuntamente pela [inserir nome da entidade 

cofinanciadora]. O processo de licitação será regido pelas normas e pelos procedimentos do Banco Mundial. 
20

   Uma breve descrição do(s) tipos(s) de Bens deve ser fornecida, incluindo quantidades, local do Projeto, período 

de entrega/construção, aplicação da margem de preferência e outras informações necessárias para permitir que 

os possíveis licitantes decidam se responderão ou não ao convite.  Os Documentos de Licitação podem exigir que 

os licitantes tenham experiências ou aptidões específicas; tais requisitos de qualificação devem ser também 

incluídos neste parágrafo. 

http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
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durante o horário de funcionamento [inserir horário de funcionamento, se necessário; isto é, 9h00 

às 17h00] no endereço fornecido abaixo [definir endereço no final deste convite] 
21

. 

 

5.  Um conjunto completo do Edital de licitação em [inserir nome do idioma] pode ser 

adquirido pelos licitantes elegíveis interessados na apresentação de uma proposta por escrito no 

endereço abaixo e mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável
22

 de [inserir valor na 

moeda do Mutuário ou em uma moeda conversível]. O método de pagamento será [inserir método 

de pagamento].
23

 O documento será enviado via [inserir procedimento de entrega].
24

 

 

6.  As propostas devem ser entregues no endereço abaixo [definir endereço no final deste 

convite]
25

 até a data a seguir no horário estipulado [inserir hora e data]. A licitação eletrônica será 

[não será] permitida. Propostas atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão abertas 

publicamente na presença dos representantes designados dos licitantes e de qualquer pessoa que 

desejar estar presente no endereço abaixo [definir endereço no final deste convite] até a data a 

seguir no horário estipulado [inserir hora e data].
 
  

7.  Todas as propostas devem ser acompanhadas por uma [inserir “Garantia de Proposta” ou 

“Declaração de Garantia de Proposta”, conforme apropriado] de [inserir valor e moeda no caso 

de uma Garantia de Proposta]. 

 

8. O(s) endereço(s) acima mencionado(s) é(são): [inserir endereço(s) detalhado(s) ] 

 

[inserir nome do escritório, número da sala] 

A/C: [inserir nome e cargo da pessoa encarregada] 

[inserir endereço postal e/ou endereço da residência] 

[inserir código postal, cidade, país] 

Tel: [incluir país e código da cidade] 

Fax: [incluir país e código da cidade] 

E-mail: [inserir endereço eletrônico, se licitação eletrônica for permitida] 

Website:  

 
 

                                                
21  O escritório para consulta e emissão dos documentos de licitação e o escritório para apresentação das propostas 

podem ou não ser os mesmos 
22  A taxa passível de cobrança deve ser apenas simbólica para pagar os custos de reprodução e de postagem. Um 

valor entre US$ 50 e US$ 300 ou equivalente é considerado apropriado. 
23

  Por exemplo, cheque administrativo, depósito direto em número de conta especificada, etc. 
24  O procedimento de entrega é feito geralmente via aérea para entregas no exterior e via correio comum ou correio 

expresso (courier) para entregas locais. Em caso de urgência ou segurança, os serviços de courier podem ser 

necessários para entregas no exterior. Com a concordância do Banco Mundial, os documentos podem ser 

distribuídos via e-mail. 
25  Substitua o endereço para apresentação das propostas, se for diferente do endereço para consulta e emissão dos 

documentos de licitação. 


