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coNTRATo N.e 13067-8-05-11 - neulstçÃo or
00212013.

Contrato celebrado em 05 de dezembro de 2013.

ENTRE

BENS - PROCESSO N.e 1906/2011 - Lpl N.e

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e sua
Coexecutora Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São paulo,
com sede à rua do Horto, 931, Horto Florestal, São Paulo, SP, CEP 02377-OOO, inscrita no
cadastro nacional da pessoa jurídica - CNPJ sob o no 56.825.ttOlOOO7-47, doravante
denominado "Comprador" e

AgustaWestland S.p.A., devidamente constituída e existente de acordo com as leis da ltália,
com sede em Samarate, Cascina Costa (VA), ltália, na via Giovanni Agusta,520, CAp Z1OI7,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.e 09.003.429/0001-07, doravante denominado "Fornecedor".

CONSIDERANDO QUE o Comprador convocou uma licitação para aquisição de certos Bens e
Serviços Conexos - 01 (um) helicóptero Grandnew - aeronave de asa rotativa biturbina,
homologada para operações sob regras e condições de vôo por instrumentos (lFR), com
equipamentos e acessórios para operações de segurança pública e de defesa civil, nova de
fábrica, incluindo treinamento de pessoal (05 pilotos em formação teórica e prátíca,05 pilotos
somente em formação teórica e 04 mecânicos) para operar a aeronave; e que disponha de
assistência técnica legalmente habilitada pela ANAC, homologada pelo fabricante e autorizada
para funcionamento no Estado de São Paulo, a fim de executar a garantia técnica, manutenções
preventivas e corretivas, além de possuir estoque de peças para aplicação imediata, e aceitou
uma proposta do Fornecedor para o fornecimento desses Bens e Serviços pela quantia de
€ 5.818.800,00 (cinco milhões, oitocentos e dezoito miI e oitocentos euros), correspondentes à
proposta apresentada em22/1012013, doravante denominado "preço do contrato".

AS PARTES TÊM POR JUSTO E ACORDADO:

1. Neste Contrato as palavras e expressões terão o mesmo significado atribuído nas respectivas
Condições do Contrato.

2. Os seguintes documentos constituem o Contrato entre o Comprador e o Fornecedor, e serão
lidos e interpretados como parte integral do Contrato:

(a) Este Contrato;
(b) As Condições Especiais do Contrato (CEC);

(c)As Condições Gerais do Contrato (CGC);
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Em nome do Fornecedor

(d) Os Requisitos Técnicos (incluindo a Escopo do Fornecimento e as Especificações Técnicas);
(e) A Proposta do Fornecedor e as Planilhas de Preços originais;
(f) A Notificação de Adjudicação emitida pelo Comprador; e
(g) [Acrescentar aqui quaisquer outros documentos]

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos os outros documentos contratuais. Em caso de
discrepância ou incoerência entre os documentos do Contrato, os documentos prevalecerão na
ordem enunciada anteriormente.

4. Em consideração aos pagamentos gue o Comprador fará ao Fornecedor conforme estipulado
neste Contrato, o Fornecedor se compromete a fornecer os Bens e Serviços ao Comprador e a

sanar os defeitos destes em conformidade com as disposíções do Contrato.

5. O Comprador se compromete a pagar ao Fornecedor, como contrapartida do fornecimento
dos bens e serviços e reparo de seus defeitos, o Preço do Contrato ou as quantias que sejam
pagáveis em conformidade com o disposto no Contrato no prazo e na forma nele prescritos.

EM TESTEMUNHO do que, as partes assinam o presente Contrato em conformidade com as leis
brasileiras no dia, mês e ano antes indicados.

Em nome do Comprador

cP,F s35.790.118-4
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Seção Vll. Condições Gerais do Contrato

1. Definições 1.1. As seguintes palavras e expressões terão os significados aqui
atribuídos:

(a) "Banco" significa o Banco lnteramericano de Desenvolvimento
(BlD) ou qualquer fundo administrado pelo Banco.

(b) "Contrato" significa o Contrato celebrado entre o Comprador e
o Fornecedor, junto com os documentos do Contrato referidos,
incluindo todos os anexos e apêndices, e todos os documentos
incorporados por referência.

(c) "Documentos do Contrato" significa os documentos
enumerados no Contrato, incluindo qualquer emenda.

(d) "Preço do Contrato" significa o preço devido ao Fornecedor
conforme especificado no Contrato, sujeito às condições e ajustes
ali estipulados ou deduções propostas, conforme corresponda
nos termos do Contrato.

(e) "Dia" significa dia do calendário.

(f) "Cumprimento" significa que o Fornecedor completou a

prestação dos Serviços Conexos de acordo com os termos e
condições estabelecidas no Contrato.

(g) "CGC" significa as Condições Gerais do Contrato.

(h) "Bens" significa todos os produtos, matéria-prima, maquinaria
e equipamento, e outros materiais que o Fornecedor esteja
obrigado a 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 compra os Bens e

Serviços Conexos, conforme indicado nas CEC.

(k) "Serviços Conexos" significa os serviços incidentais à provisão
dos bens, tais como seguro, instalação, capacitação e manutenção
inicial e outras obrigações similares do Fornecedor nos termos do
Contrato.

(l) "CEC" significa as Condições Especiais do Contrato.

(m) "subcontratado" significa qualquer pessoa física, entidade
privada ou pública, ou qualquer combinação delas, com que o
Fornecedor tenha subcontratado o fornecimento de qualquer
porção dos Bens ou a execução de qualquer parte dos Servião de qualquer parte dos
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Conexos.

(n) "Fornecedor" significa a pessoa física, jurídica ou entidade
governamental, ou uma combinação destas, cuja proposta para

executar o contrato tenha sido aceita pelo Comprador e é

denominada como tal no Contrato.

(o) "Local do Projeto", se for o caso, significa o local citado nas

CEC.

2. Documentos do
Contrato

2.1 Observada a ordem de precedência estabelecida no Contrato,
entende-se que todos os documentos que fazem parte integral do
Contrato (e partes desses documentos) são correlativos,
complementares e reciprocamente esclarecedores. O Contrato
deverá ser lido de maneíra integral.

3. Fraude e Corrupção 3.L O Banco requer que todos Mutuários (incluindo beneficiários
de doações), Órgãos Executores ou Organismos Contratantes,
bem como todas empresas, entidades e pessoas físicas
oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado
pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores,
empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários
(incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes)
observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco
todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais
tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento
durante o processo de seleção, negociação ou execução de um
contrato, Fraude e corrupção estão proíbidas. Fraude e

corrupção incluem os seguintes atos: (i) prática corrupta; (ii)
prática fraudulenta; (iii) prática coercitiva e (iv) prática colusiva.
As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais
comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas. por esta
razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram
ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude
ou corrupção, ainda gue não estejam relacionados na Iista a

seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos
referidos na Cláusula 3.1 (c).

(i) o Banco define, para os propósitos desta disposição, os termos
indicados a seguir:

(a) Uma prótico corrupto consiste em oferecet, dar,
receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;

(b) Uma prático froudulento é qualquer ato ou omissão,
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incluindo uma declaração falsa que engane ou tente
enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de
outra natureza ou para evitar uma obrigação;

(c) Uma prático coercitivo consiste em prejudicar ou
causar dano ou na ameaça de prejudicar ou causar dano,
direta ou indiretamente, a qualquer parte ou
propriedade da parte para influenciar as ações de uma
parte; e

(d) Uma prático colusivo é um acordo entre duas ou mais
partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito
impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações
de outra parte;

(ii) Se o Banco, de acordo com seus procedimentos
adminlstrativos, demonstrar que qualquer empresa, entidade ou
pessoa física que participa de uma licitação ou projeto financiado
pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes,
empreiteiros, firmas de consultoria, consultores individuais,
mutuários (inclusive beneficiários de doações), compradores,
agências executoras e contratantes (incluindo seus respectivos
funcionários e agentes) executou um ato de fraude ou corrupção
em conexão com projetos financiados pelo Banco, o Banco
poderá:

(a) decidir não financiar qualquer proposta de
adjudicação de um contrato ou um contrato adjudicado
com financiamento do Banco;

(b) suspender o desembolso da operação se ficar
determinado em qualquer etapa que as provas são
suficientes para apoiar a alegação de que um
funcionário, agente ou representante do Mutuário,
Agência Executora ou Agência Contratante participou de
um ato de fraude ou corrupção;

(c) cancelar e/ou acelerar o pagamento de uma parte de
um empréstimo ou doação para um contrato quando
houver provas que o representante do Mutuário ou
Beneficiário de uma doação não tomou as medidas
saneadoras adequadas num período que o Banco
considere razoável, e de acordo com as garantias de
devido processo legal da legislação do país do Mutuário;

(d) emitir uma reprimenda na forma de uma carta formal
de censura à conduta da empresa, entidade ou pessoa

física;
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(e) emitir uma declaração na qual uma pessoa física,
entidade ou empresa é inelegível, permanentemente ou
por um certo período, para receber a adjudicação de
contratos em projetos financiados pelo Banco, exceto
nas condições que o Banco julgar apropriadas;

(f) encaminhar o assunto às autoridades judiciárias
apropriadas; e/ou

(g) impor outras sanções que julgue apropriadas nas

circunstâncias, inclusive a imposição de multas
representando o reembolso ao Banco dos custos
vinculados às investigações e processos. Essas outras
sanções podem ser impostas adicionalmente ou em lugar
de outras sanções.

(iii) O Banco estabeleceu procedimentos administrativos para
casos de alegações de fraude e corrupção dentro do processo de
aquisições ou execução de um contrato financiado pelo Banco, que
estão disponíveis no site do Banco (www.iadb.ore), os quais são
atualizados periodicamente. Para tais propósitos qualquer
denúncia deverá ser apresentada ao Escritório de lntegridade
lnstitucional (Ell) para a correspondente investigação. As
alegações poderão ser apresentadas de maneira confidencial ou
anônima.

(iv) Os pagamentos estarão expressamente condicíonados a que a
participação no processo de aquisições tenha se realizado de
acordo com as políticas do Banco aplicáveis em matéria de fraude
e corrupção descritas na Cláusula 3.1.

(v) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco,
conforme as disposições referidas no parágrafo (b) desta Cláusula,
poderá ocorrer de forma pública ou privada, de acordo com as
políticas do Banco.

3.2 O Banco terá o direito de exigir que, nos contratos financiados
por um empréstimo do Banco, se inclua uma disposição exigindo
que os Licitantes permitam que o Banco examine suas contas e
registros e outros documentos relacionados à apresentação de
propostas e o cumprimento do contrato e submetê-los a uma
auditoria por auditores designados pelo Banco. Nos termos dessa
política, o Banco terá o direito de exigir que os Licitantes: (i)
mantenham todos os documentos e registros relacionados com
os projetos financiados pelo Banco por um período de três (3)

anos is de terminado o trabalho; e (ii) exijam a entrega de
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qualquer documento necessário para a investigação das
alegações de fraude e corrupção e a disponibilidade dos
funcionários ou agentes do Licitante que tenham conhecimento
do projeto financiado pelo Banco para responder às indagações
do Banco. Se o Licitante se recusar a cumprir essa solicitação, o
Banco poderá tomar, a seu exclusivo critério, medidas
apropriadas contra o Licitante,

3.3 Os Licitantes deverão declarar e garantir que:

(a) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e

corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas
pertinentes;

(b) não incorreram em nenhuma infração das políticas sobre
fraude e corrupção descritas neste documento;

(c) não deturparam nem ocultaram nenhum fato substancial
durante os processos de aquisição ou negociação do contrato ou
cumprimento do contrato;

(d) nem eles nem qualquer de seus diretores, funcionários ou
acionistas principais foram declarados inelegíveis para receber
contratos financiados pelo Banco nem foram declarados culpados
de delitos vinculados a fraude ou corrupção;

(e) que nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas
principais foi diretor, funcionário ou acionista principal de
qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada
inelegível para a adjudicação de contratos financiados pelo Banco
ou tenha sido declarado culpada de um delito vinculado a fraude
ou corrupção;

(f) que todas as comissões, honorários de representantes,
pagamentos por serviços de facilitação ou acordos para compartir
renda relacionados ao contrato ou acordo de consultoria
financiado pelo Banco;

(g) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas
garantias constitui fundamentação para a imposição pelo Banco
de uma das medidas descritas na Cláusula 3.1 (b) ou de uma
combinação delas.

4. lnterpretação 4.1 Se o contexto assim exigir, singular significa plural, e vice-
versa.

4.2 lncoterms

b
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(a) O significado de qualquer termo comercial e os direitos e

obrigações das partes serão os prescritos nos lncoterms, a menos
que seja incompatível com alguma disposição do Contrato.

(b) Os termos ClP, FCA, CPT e outros similares, quando utilizados,
serão regidos pelo estabelecido na edição vigente dos lncoterms
especificada nas CEC e publicada pela Câmara de Comércio
lnternacional em Paris, França.

4.3 Totalidade do Contrato

O Contrato constitui a totalidade do acordado entre o Comprador
e o Fornecedor e substitui todas as comunicações, negociações e

acordos (seja escritos ou verbais) realizados entre as partes antes
da data da celebração do Contrato.

4.4 Emenda

Nenhuma emenda ou outra variação do Contrato será válida a

menos que esteja por escrito, datada e se refira expressamente
ao Contrato, e esteja assinada por um representante
devidamente autorizado de cada uma das partes.

4.5 Não Renúncia

(a) Observado o disposto na Subcláusula 4.5(b) abaixo, nenhum
relaxamento, tolerância, demora ou indulgência por qualquer das
partes no exercício de quaisquer termos ou condições do
Contrato, ou a concessão de prorrogações de prazo por uma das
partes à outra prejudicará, afetará ou restringirá os direitos dessa
parte nos termos do Contrato, tampouco o fato de uma das
partes relevar o descumprimento de qualquer obrigação da outra
parte deverá ser interpretada como renúncia em respeito a

descumprimentos futuros ou continuados do Contrato.

(b) Toda renúncia de direitos, poderes ou ações de uma das
partes nos termos do Contrato somente terá validade se for feita
por escrito e estiver datada e assinada por um representante
capaz da parte renunciante e deverá especificar a obrigação
objeto da renúncia e o alcance da renúncia.

4.6 Divisibilidade:

h
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Se qualquer disposição ou condição do Contrato for proibida ou
resultar inválida ou inexequível, esta proibição, nulidade ou
inexequibilidade não deverá afetar a validade ou exigibilidade das
outras disposições ou condições do Contrato.

5. ldioma 5.1 O Contrato, assim como toda a correspondência e
documentos relativos ao Contrato trocados entre o Fornecedor e

o Comprador, deverá ser escrito no idioma especificado nas CEC.

Os documentos de apoio e material impresso que fazem parte do
Contrato podem estar em outro idioma desde que acompanhados
de uma tradução fidedigna dos parágrafos pertinentes ao idioma
especificado, em cujo caso essa tradução prevalecerá para fins de
interpretação do Contrato.

5.2 O Fornecedor será responsável por todos os custos da
tradução para o idioma especificado, assim como por todos os
riscos derivados da exatidão desta tradução dos documentos
fornecidos pelo Fornecedor.

6. Joint Venture,
Consórcio ou
Associação

6.L Se o Fornecedor for uma Joint Venture, consórcio ou
associação, todas as partes deverão ser conjunta e solidariamente
responsáveis frente ao Comprador pelo cumprimento das
disposições do Contrato e deverão designar uma delas para que
atue como representante com autoridade para comprometer a

entidade. A composição ou constituição da Joint Venture,
consórcio ou associação não poderá ser alterada sem o prévio
consentimento do Comprador.

7. Elegibilidade 7.L O Fornecedor e seus Subcontratados deverão ser originários
de países membros do Banco. Considera-se que um Fornecedor
ou Subcontratado tem a nacionalidade de um país elegível se
cumprir os seguintes requisitos:

(a) Uma pessoa física tem a nacionalidade de um país membro do
Banco se satisfaz um dos seguintes requisitos:

(i) é cidadã de um país membro; ou

(ii) estabeleceu seu domicílio em um país membro como
residente de boa fé e está legalmente autorizado para
trabalhar neste país.

(b) Uma empresa tem a nacionalidade de um país membro se
satisfaz os dois seguintes requisitos:
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(i) está legalmente constituída ou formada conforme as

leis de um país membro do Banco; e

(ii) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da
empresa é de propriedade de pessoas físicas ou
empresas de países membros do Banco.

7.2 Todos os membros de uma JV necessitam cumprir os
requisitos de nacionalidade acima estabelecidos.

7.3 Todos os Bens e Serviços Conexos que serão fornecidos em
conformidade com o Contrato e que sejam financiados pelo
Banco devem ter sua origem em qualquer país membro do Banco.
Os bens se originam em um país membro do Banco se foram
extraídos, cultivados, colhidos ou produzidos em um país membro
do Banco. Um bem é produzido quando mediante manufatura,
processamento ou montagem, o resultado é um artigo
comercialmente reconhecido cujas características básicas, sua
função ou propósito de uso são substancialmente diferentes de
suas partes ou componentes. No caso de um bem que consiste de
vários componentes individuais que devem ser interconectados
(pelo fornecedor, pelo comprador ou por um terceiro) para que o
bem possa operar, sem importar a complexidade da
interconexão, o Banco considera que este bem é elegível para seu
financiamento se a montagem dos componentes foi feita em um
país membro. Quando o bem é uma combinação de vários bens
individuais que normalmente são empacotados e vendidos
comercialmente como uma só unidade, o bem é considerado
proveniente do país onde este foi empacotado e embarcado com
destino ao comprador. Para fins de determinação da origem dos
bens identificados como "feito na União Européia", estes serão
elegíveis sem necessidade de identificar o correspondente país
específico da União Européia. A origem dos materiais, partes ou
componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa produtora,
montadora, distribuidora ou vendedora dos bens não determina a

origem dos mesmos.

7.4 O Comprador se reserva o direito de pedir ao Fornecedor
informação adicional com o objetivo de verificar que os Bens e
serviços conexos são originários de países membros do Banco.

8. Notificações 8.L Todas as notificações entre as partes nos termos deste
Contrato deverão ser por escrito e dirigidas ao endereço indicado
nas CEC. O termo "por escrito" significa comunicacão de forma
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escrita com prova de recebimento.

8.2 Uma notificação será efetiva na data de entrega ou na data da

notificação, a que for posterior.

9. LeiAplicável 9.1O Contrato será regido e interpretado conforme as leis do País

do Comprador, salvo disposição em contrário nas CEC.

10. Solução de
Controvérsias

10.1 O Comprador e o Fornecedor farão todo o possível para

resolver a migavel mente, mediante negociações d iretas informais,
qualquer desacordo ou controvérsia que tenha sido suscitado
entre eles com referência ao Contrato.

10.2 Se, depois de transcorridos vinte e oito (28) dias, as partes
não puderam resolver a controvérsia ou diferença mediante essas

consultas mútuas, então o Comprador ou o Fornecedor poderá
notificar a outra parte de sua intenção de recorrer a

procedimento arbitral para solução do assunto controverso,
conforme as disposições indicadas a seguir, e nenhum
procedimento arbitral poderá ter início a menos que tal
notificação seja feita. Qualquer controvérsia ou diferença a

respeito da qual tenha sido efetivada notificação nos termos
desta Cláusula deverá ser definitivamente resolvida por
arbitragem. O processo de arbitragem poderá ter início antes ou
após a entrega dos Bens objeto do Contrato. Os procedimentos
arbitrais reger-se-ão de acordo com as regras procedimentais
especificadas nas CEC.

L0.3 lndependentemente de quaisquer recursos a arbitramento
nestes termos,

(a) as partes devem continuar cumprindo as respectivas
obrigações nos termos do Contrato, a menos que acordem de
outra maneira; e

(b) o Comprador pagará quaisquer quantias devidas
Fornecedor.

11. lnspeções e
Auditorias pelo Banco

L1.1 O Fornecedor deverá permitir ao Banco, e determinar o
mesmo aos seus Subcontratados e consultores , ef ou o pessoal
designado pelo Banco inspecionar seus escritórios e/ou suas
contas e registros relacionados à performance do Contrato e a

apresentação da proposta e também tê-los auditados por
auditores designados pelo Banco, se isto for exigido pelo Banco.
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A atenção do Fornecedor e de seus Subcontratados e consultores
deve ser focada para a Cláusula 3 - Práticas Proibidas, guê

estabelece,inter alia, que as ações que pretendam materialmente
impedir o exercício dos direitos de inspeção e de auditoria
estabelecidos na Subcláusula 11.1 constitui-se em uma prática
proibida sujeita ao encerramento do contrato (bem como a

determinação de inelegibilidade de acordo com os procedimentos
de sanções em vigor do Banco).

12. Escopo do
Fornecimento

12.1 Os Bens e Serviços Conexos serão fornecidos conforme
estipulado no Escopo do Fornecimento.

13. Entrega e

Documentos
13.L Sujeito ao disposto na Subcláusula 33.1 das CGC, a Entrega
dos Bens e a Execução dos Serviços Conexos serão feitos de
acordo com o Cronograma de Entregas e Cronograma de
Execução indicados no Escopo do Fornecimento. Os detalhes dos
documentos de embarque e outros a serem fornecidos pelo
Fornecedor estão especificados nas CEC.

14. Responsabilidades
do Fornecedor

14.7 O Fornecedor deverá fornecer todos os Bens e Serviços
Conexos incluídos no Escopo do Fornecimento, em conformidade
com a Cláusula 12 das CGC, e no Cronograma de Entregas e

Cronograma de Execução, em conformidade com a Cláusula 13
das CGC.

15. Preço do Contrato 15.1 Os preços que o Fornecedor cobrar pelos Bens fornecidos e
os Serviços Conexos prestados nos termos do contrato não
poderão ser diferentes dos cotados pelo Fornecedor em sua
proposta, exceto por qualquer reajuste de preços autorizado nas

CEC.

16. Condições de
Pagamento

16.1 O preço do Contrato, incluindo qualquer Adiantamento, se
for o caso, será pago conforme estabelecido nas CEC.

76.2 A solicitação de pagamento do Fornecedor ao Comprador
deverá ser feita por escrito ao Comprador, acompanhada de
faturas que descrevam, conforme o caso, os Bens entregues e os
Serviços Conexos prestados, e pelos documentos apresentados
em conformidade com a Cláusula 13 das CGC e quando do
cumprimento de todas as demais obrigações estipuladas no
Contrato.

16.3 Os pagamentos deverão ser feitos prontamente pelo
Comprador, e de nenhuma maneira poderão exceder sessenta

fi'"
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(60) dias após a apresentação de uma fatura ou solicitação
pagamento pelo Fornecedor, e depois da aceitação
Comprador.

16.4 As moedas nas quais o Fornecedor será pago nos termos
deste Contrato serão aquelas em que o preço da proposta estiver
expresso.

16.5 Se o Comprador não efetuar qualquer um dos pagamentos
ao Fornecedor nas datas de vencimento correspondentes ou
dentro do prazo estabelecido nas CEC, o Comprador pagará ao
Fornecedor juros sobre os valores dos pagamentos em mora à

taxa estabelecida nas CEC, pelo período da demora até que tenha
efetuado o pagamento completo, antes ou depois de qualquer
julgamento ou laudo de arbitragem.

de

do

17. lmpostos e

Encargos
17.1 No caso de Bens fabricados fora do País do Comprador, o
Fornecedor será totalmente responsável por todos os impostos,
impostos de selos, emolumentos relativos a licenças e outros
encargos similares incidentes fora do país do Comprador.

17.2 No caso de Bens fabricados no país do Comprador, o
Fornecedor será totalmente responsável por todos os impostos,
encargos, emolumentos relativos a licenças etc, incidentes até a

entrega dos Bens contratados ao Comprador.

17.3 O Comprador envidará todos os esforços para que o
Fornecedor se beneficie tanto quanto possível de qualquer
isenção, redução, concessão ou privilégio fiscal que possa se

aplicar ao Fornecedor no País do Comprador.

18. Garantia de
Execução do Contrato

18.1 Se assim for estipulado nas CEC, o Fornecedor, deverá,
dentro de vinte e oito (28) dias após a notificação da Adjudicação,
fornecer a Garantia de Execução do Contrato no valor
estabelecido nas CEC.

18.2 O montante da Garantia de Execução do Contrato será
devido ao Comprador como indenizaião por perdas decorrentes
do descumprimento pelo Fornecedor das suas obrigações nos
termos do Contrato.

18.3 Conforme estabelecido nas CEC, a Garantia de Execução do
Contrato, se for exigida, deverá estar denominada na(s) mesma(s)
moeda(s) do Contrato, ou em uma moeda de livre
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convertibilidade aceitável ao Comprador, e apresentada em um
dos formatos estipulados pelo Comprador nas CEC, ou em outro
formato aceitável ao Comprador.

18.4 Salvo disposição em contrário nas CEC, a Garantia de
Execução do Contrato será liberada pelo Comprador e devolvida
ao Fornecedor no mais tardar vinte e oito (28) dias contados a

partir da data de Cumprimento das obrigações do Fornecedor nos
termos do Contrato, incluindo qualquer obrigação relativa à

garantia dos bens.

19. Direitos Autorais 19.1 Os direitos autorais de todos os desenhos, documentos e

outros materiais contendo dados e informações fornecidos ao
Comprador pelo Fornecedor continuarão sendo de propriedade
do Fornecedor. Se esta informação foi fornecida ao Comprador
diretamente ou através do Fornecedor por terceiros, incluindo
fornecedores de materiais, o direito autoral destes materiais
continuará sendo de propriedade destes terceiros.

20. Confidencialidade
da lnformação

20.L O Comprador e o Fornecedor deverão manter
confidencialidade e em nenhum momento divulgarão a terceiros,
sem o consentimento da outra parte, documentos, dados ou
outra informação que tiver sido direta ou indiretamente fornecida
pela outra parte em conexão com o Contrato, antes, durante ou
depois da execução do mesmo. Não obstante o anterior, o
Fornecedor poderá passar a seus Subcontratados os documentos,
dados e outra informação que tenha recebido do Comprador para
que possam cumprir com seu trabalho nos termos do Contrato;
nesse caso, o Fornecedor obterá destes Subcontratados um
compromisso de confidencialidade similar ao requerido do
Fornecedor de acordo com a Cláusula 20 das CGC.

20.2 O Comprador não utilizará estes documentos, dados ou
outra informação recebida do Fornecedor para nenhum uso que
não esteja relacionado ao Contrato. Do mesmo modo, o
Fornecedor não utilizará os documentos, dados ou outra
informação recebida do Comprador para nenhum outro propósito
que não a execução do Contrato.

20.3 A obrigação das partes em conformidade com as

Subcláusulas 20.1 e 20.2 das CGC acima mencionadas não se
aplicará à informação que:

(a) o Comprador ou o Fornecedor precise dividir com o Banco
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outras instituições que participam no financiamento do Contrato;

(b) atualmente ou no futuro se faz de domínio público sem culpa
de nenhuma das partes;

(c) se possa comprovar que estava de posse dessa parte no
momento em que foi divulgada e não foi obtida previamente
direta ou indiretamente da outra parte; ou

(d) que de outra maneira foi legalmente posta à disposição dessa
parte por um terceiro que não tinha obrigação de
confidencialidade.

20.4 As disposições precedentes da Cláusula 20 das CGC não
modificarão de nenhuma maneira o compromisso de
confidencialidade por qualquer das partes antes da data do
Contrato com respeito ao Fornecimento ou qualquer parte do
mesmo.

20.5 As disposições da Cláusula 20 das CGC permanecerão válidas
depois do cumprimento ou rescisão do contrato por qualquer
razáo.

21. Subcontratação 2L.1, O Fornecedor notificará o Comprador por escrito a respeito
de todos os subcontratos que adjudicados nos termos do
Contrato caso não estejam já especificados na proposta. Essas

notificações, na proposta original ou posteriormente, não
eximirão o Fornecedor de suas obrigações, deveres e
compromissos ou responsabilidades contraídas nos termos do
Contrato.

2L.2 fodos os subcontratos deverão cumprir as disposições das
Cláusulas3eTdasCGC.

22. Especificações e

Normas
22.LEspecificações Técnicas e Desenhos

(a) Os Bens e Serviços Conexos fornecidos neste Contrato deverão
se ajustar às especificações técnicas e às normas estipuladas na
Seção Vl, Escopo do Fornecimento; quando não se fizer referência
a uma norma aplicável, o padrão deverá ser o equivalente ou
superíor às normas oficiais cuja aplicação seja apropriada no país
de origem dos Bens.

(b) O Fornecedor terá o direito de recusar responsabilidade por
qualquer desenho, dado, especificação ou outro documento, ou
por qualquer modificação fornecida desenhada ou elaborada pelo
Comprador ou em seu nome, mediante notificacão ao Comorador
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desta recusa.

(c) Quando no Contrato se fizer referência a códigos e normas
segundo as quais este deve ser executado, a edição ou versão
revisada desses códigos e normas será a especificada no Escopo
do Fornecimento. Qualquer alteração desses códigos ou normas
durante a execução do Contrato será aplicada somente após a

aprovação prévia do Comprador e regida pela Cláusula 33 das
cGc,

23. Embalagem e
Documentos

23.7 O Fornecedor embalará os Bens da forma necessária para

impedir que sejam danificados ou deteriorados durante o
transporte local de destino final indicado no Contrato. Durante o
transporte, a embalagem deverá ser adequada para resistir, entre
outras coisas, sua manipulação brusca e descuidada, sua
exposição a temperaturas extremas, sal e precipitações, e seu
armazenamento em espaços abertos. No tamanho e peso das
embalagens levar-se-á em conta, quando corresponder, a

distância do local de destino final dos bens e a carência de
instalações para o manuseio de cargas pesadas em todos os
pontos de trânsito.

23.2 A embalagem, as identificações e os documentos que forem
colocados dentro e fora dos volumes deverão cumprir
estritamente os requisitos especiais estipulados expressamente
no Contrato, e qualquer outro requisito, se houver, especificado
nas CEC e em qualquer outra instrução disposta pelo Comprador.

24. Seguros 24.1Salvo disposição em contrário nas CEC, os Bens fornecidos de
acordo com o Contrato deverão estar completamente segurados,
em uma moeda de livre convertibilidade de um país elegível,
contra risco de extravio ou danos incidentais ocorridos durante a

fabricação, aquisição, transporte, armazenamento e entrega, em
conformidade com os lncoterms aplicáveis ou conforme disposto
nas CEC,

25. Transporte 25.1 Salvo disposição em contrário nas CEC, a responsabilidade
pelo transporte dos Bens será regida pelos Incoterms indicados.

26. lnspeções e Testes 26.1 O Fornecedor realizará todos os testes e/ou inspeções dos
Bens e Serviços Conexos conforme disposto nas CEC, por sua
conta e sem custo algum para o Comprador.

26.2 As inspeções e testes poderão ser realizados nas instalações
do Fornecedor ou de seus Subcontratados, no local de entrega
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e/ou no lugar de destino final dos Bens ou em outro local no país

do Comprador conforme estabelecido nas CEC. Em conformidade
com a Subcláusula 26.3 das CGC, quando essas inspeções ou

testes forem realizados em recintos do Fornecedor ou de seus

Subcontratados serão fornecidas aos inspetores todas as

instalações e assistência razoáveis, inclusive o acesso aos planos e

dados sobre produção, sem encargo algum para o Comprador.

26,3 O Comprador ou seu representante desígnado terá o direito
de presenciar os testes e/ou inspeções mencionados na

Subcláusula 26.2 das CGC, desde que assuma todos os custos e

gastos de sua participação, incluindo transporte, alojamento e
alimentação.

26.4 Quando o Fornecedor estiver pronto para realizar esses
testes e inspeções, deverá notificar o Comprador oportunamente
indicando o local e a hora. O Fornecedor deverá obter de
qualquer terceiro ou fabricante respectivo qualquer permissão ou
consentimento necessário para permitir ao Comprador ou a seu
representante designado presenciar os testes ou inspeções.

26.5 O Comprador poderá pedir ao Fornecedor que realize alguns
testes e/ou inspeções não requeridos no Contrato, mas que
considere necessários para verificar se as características e

funcionamento dos bens cumprem os códigos das especificações
técnicas e normas estabelecidas no Contrato. Os custos adicionais
razoáveis que o Fornecedor incorrer por esses testes e inspeções
serão acrescidos ao preço do Contrato. Ademais, se esses testes
e/ou inspeções impedirem o avanço da fabricação e/ou o
desempenho de outras obrigações do Fornecedor de acordo com
o Contrato, deverão ser realizados os ajustes correspondentes nas
Datas de Entrega e de Cumprimento e das outras obrigações
afetadas.

26.6 O Fornecedor apresentará ao Comprador um relatório dos
resultados desses testes e/ou inspeções,

26.7 O Comprador poderá rejeitar quaisquer dos Bens ou
componentes que não passem nos testes ou inspeções ou que
não se ajustem às especificações. O Fornecedor deverá retificar
ou substituir esses bens ou componentes rejeitados ou fazer as

modificações necessárias para cumprir as especificações sem
nenhum custo para o Comprador, e deverá repetir os testes ou
inspeções, sem nenhum custo para o Comprador, uma vez que
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notifique o Comprador em conformidade com a Subcláusula 26.4
das CGC.

26.8 O Fornecedor aceita que nem a realização de um teste e/ou
inspeções dos Bens ou de parte deles, nem a presença do
Comprador ou de seu representante, nem a emissão de
relatórios, em conformidade com a Subcláusula 26.6 das CGC, o
eximirão das garantias ou outras obrigações nos termos do
Contrato.

27. Indenização por
Perdas e Danos

27.L Com exceção do estabelecido na Cláusula 32 das CGC, se o
Fornecedor não entregar a totalidade ou parte dos Bens na(s)
data(s) estabelecida(s) para entrega ou prestar os Serviços
Conexos dentro do período especificado no Contrato, o
Comprador poderá, sem prejuízo de seus demais recursos nos
termos do Contrato, deduzir do Preço do Contrato a título de
indenização por perdas e danos, uma soma equivalente à

percentagem estabelecida nas CEC do preço de entrega dos bens
atrasados ou dos serviços não prestados por cada semana ou
parte de semana de atraso até a efetiva entrega ou execução, até
alcançar uma dedução máxima da percentagem especificada nas
CEC. Ao alcançar o máximo estabelecido, o Comprador poderá
rescindir o contrato em conformidade com a Cláusula 35 das CGC.

28. Garantia dos Bens 28.1 O Fornecedor garante que todos os bens fornecidos nos
termos do Contrato são novos, sem uso, do modelo mais recente
ou atual e incorporam todas as melhoras recentes quanto ao
desenho e materiais, a menos que o Contrato disponha em
contrário.

28.2 Em conformidade com a Subcláusula 22.1,(bl das CGC, o
Fornecedor garante que todos os bens fornecidos estarão livres
de defeitos derivados de atos e omissões do Fornecedor, ou
derivados do desenho, materiais ou manufatura, durante o uso
normal dos bens nas condições que imperem no país de destino
final.

28.3 Salvo disposição em contrário nas CEC, a garantia
permanecerá vigente por doze (12) meses a partir da data em que
os bens, ou qualquer parte deles conforme o caso tenham sido
entregues e aceitos no ponto final de destino indicado no
Contrato, ou dezoito (18) meses a partir da data de embarque no
porto ou local de embarque no país de origem, aplicando-se o
período concluído antes.
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28.4 O Comprador comunicará ao Fornecedor a natureza dos
defeitos e fornecerá toda a comprovação disponível,
imediatamente depois de havê-los descoberto. O Comprador
propiciará toda a oportunidade razoável ao Fornecedor para que
ele inspecione tais defeitos.

28.5 Logo que o Fornecedor receber essa comunicação, e dentro
do prazo estabelecido nas CEC, deverá reparar ou substituir os
Bens defeituosos, ou suas partes sem nenhum custo para o
Comprador.

28.6 Se o Fornecedor depois de ter sido notificado, não corrigir os
defeitos dentro do prazo estabelecido nas CEC, o Comprador,
dentro de um tempo razoável, poderá tomar as medidas
necessárias para remediar a situação, por conta e risco do
Fornecedor e sem prejuízo de outros direitos que o Comprador
possa exercer contra o Fornecedor nos termos do Contrato.

29. lndenização por
Direitos de Patente

29.1, Em conformidade com a Subcláusula 29.2, o Fornecedor
indenizará e isentará de toda responsabilidade o Comprador e

seus empregados e funcionários em caso de pleitos, ações ou
procedimentos administrativos, reclamações, demandas, perdas,
danos, custos e gastos de qualquer natureza, incluindo gastos e
honorários por representação legal, que o Comprador tenha que
incorrer como resultado de transgressão ou suposta transgressão
de direitos de patente, uso de modelo, desenho registrado, marca
registrada, direito autoral ou outro direito de propriedade
intelectual registrado ou já existente na data do Contrato devido
a:

(a) instalação dos bens pelo Fornecedor ou uso dos bens no país

onde se localiza o projeto; e

(b) a venda dos produtos produzidos pelos Bens
país.

qualquer

Essa indenização não deverá ser aplicada para cobrir a utilização
dos Bens ou qualquer de suas partes para fins não previstos no
Contrato ou para fins que não puderem ser inferidos
razoavelmente do Contrato. A indenização tampouco cobrirá
qualquer transgressão que resultar do uso dos Bens ou parte
deles, ou de qualquer produto resultante de associação ou
combinação com outro equipamento, instalação ou material não
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fornecido pelo Fornecedor nos termos do Contrato.

29.25e for iniciado um processo legal ou uma demanda contra o
Comprador como resultado de alguma das situações indicadas na

Subcláusula 29.1 das CGC, o Comprador deverá prontamente
notificar o Fornecedor e este por sua própria conta e em nome do
Comprador deverá conduzir a esse processo ou demanda, e
quaisquer negociações necessárias para chegar a um acordo
desse processo ou demanda.

29.3 Se o Fornecedor não notificar ao Comprador dentro de vinte
e oito (28) dias a partir do recebimento dessa comunicação sua
intenção de proceder com tais processos ou reclamações, o
Comprador terá direito a empreender essas ações em seu próprio
nome.

29.4 O Comprador deverá, a pedido do Fornecedor, prestar toda a

assistência possível ao Fornecedor na condução desses processos
ou demandas, e será reembolsado pelo Fornecedor por todos os
gastos razoáveis que tiver incorrido.

29.5 O Comprador deverá indenizar e eximir de culpa o
Fornecedor e seus empregados, funcionários e Subcontratados,
por qualquer litígio, ação legal ou procedimento administrativo,
reclamação, demanda, perda, dano, custo e gasto, de qualquer
natureza, incluindo honorários e gastos advocatícios, que
puderem afetar o Fornecedor como resultado de qualquer
transgressão ou suposta transgressão de patentes, modelos,
desenhos registrados, marcas registradas, direitos autorais, ou
qualquer outro direito de propriedade intelectual registrado ou já
existente na data do Contrato, que puderem ser suscitados por
motivo de qualquer desenho, dados, especificações, ou outros
documentos ou materiais que tenham sido fornecidos,
desenhados ou elaborados pelo Comprador ou em seu nome.

30. Limitação de
Responsabilidade

30.1 Exceto
dolosa:

casos de negligência criminosa ou má conduta

(a) o Fornecedor não terá nenhuma responsabilidade contratual,
de agravo ou de outra índole frente ao Comprador por perdas ou
danos indiretos ou conseguintes, perdas de utilização, perdas de
produção ou perdas de lucros ou por custo de juros, contanto que
esta exclusão não seja aplicada a nenhuma obrisacões do
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Fornecedor em pagar danos e prejuízos ao Comprador; e

(b) a responsabilidade total do Fornecedor frente ao Comprador,
seja contratual, de agravo ou de outra índole, não poderá exceder
o Preço total do Contrato, entendendo-se que tal limitação de
responsabilidade não será aplicada aos custos provenientes da
reparação ou substituição de equipamento defeituoso, nem afeta
a obrigação do Fornecedor de indenizar o Comprador por
violações de patente.

31. Mudança nas Leis e

Regulamentos
31.1 Salvo disposição em contrário no Contrato, se, depois de 28
dias antes da apresentação de Propostas, qualquer lei,
regulamento, decreto, ordem ou estatuto com caráter de lei
entrar em vigência, for promulgada, abrogada ou modificada no
local do País do Comprador onde está localizado o projeto
(incluindo qualquer mudança na interpretação ou aplicação pelas

autoridades competentes) e que afete posteriormente a Data de
Entrega e/ou o Preço do Contrato, essa Data de Entrega e/ou
Preço do Contrato serão adequadamente aumentados ou
reduzidos, na medida em que o Fornecedor tenha sido afetado
por estas mudanças no cumprimento de suas obrigações nos
termos do Contrato. Não obstante, esse aumento ou diminuição
do custo não será pago separadamente nem será creditado se o
mesmo já tiver sido levado em conta nas disposições de reajuste
de preço, se for o caso, em conformidade com a Cláusula 15 das
cGc.

32. Força Maior 32.1, O Fornecedor não estará sujeito à execução de sua Garantia
de Execução do Contrato, indenização por perdas e danos ou
rescisão por descumprimento na medida em que a mora ou o
descumprimento de suas obrigações nos termos do Contrato seja
decorrente de um evento de Força Maior.

32.2 Para fins desta Cláusula, "Força Maior" significa um evento
ou situação fora do controle do Fornecedor que seja imprevisível,
inevitável e não se origine de descuido ou negligência do
Fornecedor. Tais eventos podem incluir, entre outros, atos de
soberania do Comprador, guerras ou revoluções, incêndios,
inundações, epidemias, restrições de quarentena e embargos de
carrega mentos.

32.3 Se ocorrer um evento de Força Maior, o Fornecedor deverá
prontamente notificar por escrito ao Comprador o mais rápido
possível essa condição e causa. A menos que o Comprador
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disponha de maneira diferente por escrito, o Fornecedor deverá
continuar a cumprir suas obrigações nos termos do Contrato na
medida em que for razoavelmente prátíco, e buscará todos os
meios alternativos de cumprimento que não forem afetados pela
situação de Força Maior existente.

33. Ordens de
Mudança e Aditivos ao
Contrato

33.1 O Comprador poderá, em qualquer momento, efetuar
modificações dentro do âmbito geral do Contrato, mediante
ordem escrita ao Fornecedor de acordo com a Cláusula 8 das CGC,

em um ou mais dos seguintes aspectos:

(a) planos, desenhos ou especificações, quando os Bens
fornecidos nos termos do Contrato devam ser fabricados
especificamente para o Comprador;

(b) a forma de embarque ou de embalagem;

(c) o local de entrega; e

(d) os Serviços Conexos que o Fornecedor deva prestar.

33.2 Se qualquer destas modificações causar um aumento ou
diminuição no custo ou no tempo necessário para que o
Fornecedor cumpra qualquer das obrigações nos termos do
Contrato, será efetuado um reajuste equitativo no Preço do
Contrato ou no Cronograma de Entregas/Execução, ou ambos, e
o Contrato será adequadamente aditado. Qualquer solicitação de
reajuste pelo - Fornecedor, nos termos desta Cláusula, deverá ser
reivindicada dentro de vinte e oito (28) dias contados a partir da
data em que este receber a ordem de modificação do Comprador.

33.3 Os preços que o Fornecedor cobrar por Serviços Conexos que
possam ser necessários, mas que não foram incluídos no Contrato
deverão ser acordados previamente entre as partes, e não
excederão os preços que o Fornecedor cobra atualmente de
terceiros por serviços similares.

33.4 Observado o item anterior, não se introduzirá nenhuma
mudança ou modificação no Contrato, salvo mediante aditivo por
escrito firmado pelas as partes.

34. Prorrogação dos
Prazos

34.1 Se em qualquer momento durante a execução do Contrato o
Fornecedor ou seus Subcontratados encontrarem condições que
impeçam a entrega oportuna dos Bens ou a execução dos
Serviços Conexos em conformidade com a Cláusula 13 das CGC, o

',wwl.fflcrêslal.s,
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Fornecedor deverá prontamente notificar por escrito ao
Comprador sobre a demora, sua possível duração e causa. Tão
logo quanto possível depois de receber a comunicação do
Fornecedor, o Comprador avaliará a sítuação e poderá a seu
critério prorrogar o prazo de cumprimento do Fornecedor, em
cujo caso ambas as partes ratificarão a prorrogação mediante
uma emenda ao Contrato.

34.2 Exceto no caso de Força Maior, como indicado na Cláusula 32
das CGC, qualquer atraso no desempenho de suas obrigações de
Entrega e Cumprimento exporá o Fornecedor à imposição de
liquidação por danos e prejuízos em conformidade com a Cláusula
26 das CGC, a menos que se acorde uma prorrogação nos termos
da Subcláusula 33.1 das CGC.

35. Rescisão 35.1 Rescisão por descumprimento

(a) O Comprador, sem prejuízo de outros recursos em caso de
descumprimento do Contrato, poderá rescindir o Contrato em sua
totalidade ou em parte mediante uma comunicação de
descumprimento por escrito ao Fornecedor:

(i) se o Fornecedor não entregar parte ou todos os Bens
dentro do período estabelecido no Contrato, ou dentro
de qualquer prorrogação outorgada pelo Comprador em
conformidade com a Cláusula 34 das CGC;

(ii) se o Fornecedor não cumprir qualquer outra
obrigação nos termos do Contrato; ou

(iii) se o Fornecedor, a critério do Comprador, durante o
processo de licitação ou de execução do Contrato,
participou de atos de práticas proibidas, conforme
definido na Cláusula 3 das CGC.

(b) No caso de o Comprador rescindir o Contrato em sua
totalidade ou em parte, em conformidade com a Cláusula 35.1(a)
das CGC, este poderá adquirir, em termos e condições que
considerar apropriadas, Bens ou Serviços Conexos similares aos
não fornecidos ou prestados, e o Fornecedor deverá pagar ao
Comprador os custos adicionais desses Bens ou Serviços Conexos.
No entanto, o Fornecedor deverá continuar a execução do
Contrato na parte que não for rescindida.

35.2 Rescisão por lnsolvência

RuadoHotto,93l-HortoFloret;tal -3àoPa:,c- CE:a23?7-)'l)Tei.129)z 511:i -'-',ryw.fflcrestal.sp.gov.br
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(a) O Comprador poderá rescindir o Contrato mediante
notificação ao Fornecedor se o Fornecedor for declarado em
bancarrota ou em estado de insolvência. Em tal caso, a rescisão
será sem indenização alguma para o Fornecedor, sempre que essa

rescisão não prejudique ou afete algum direito de ação ou recurso
que o Comprador tenha ou possa ter posteriormente.

35.3 Rescisão por Conveniência

(a) O Comprador, mediante notificação enviada ao Fornecedor,
poderá rescindir o Contrato total ou parcialmente, em qualquer
momento por razões de conveniência. A notificação de rescisão
deverá indicar que a rescisão é por conveniência do Comprador, o
alcance da rescisão das responsabilidades do Fornecedor nos
termos do Contrato e a data de vigência dessa rescisão,

(b) Os bens que já estejam fabricados e prontos para embarcar
dentro de vinte e oito (28) dias seguintes ao recebimento pelo
Fornecedor da notificação de rescisão do Comprador deverão ser
aceitos pelo Comprador de acordo com os termos e preços
estabelecidos no Contrato. Quanto aos demais Bens o Comprador
poderá escolher entre as seguintes opções:

(i) que se complete alguma porção e se entregue de
acordo com as condições e preços do Contrato; e/ou

(ii) que se cancele o saldo restante e se pague ao
Fornecedor uma soma acordada por aqueles Bens ou
Serviços Conexos que tiverem sido parcialmente
completados e pelos materiais e peças adquiridos
previamente pelo Fornecedor.

36. Cessão 36.1- Nem o Comprador nem o Fornecedor poderão ceder total ou
parcialmente as obrigações que tiverem contraído nos termos do
Contrato, exceto com o prévio consentimento por escrito da
outra parte.

37. Restrições de
Exportação

37.1 Não obstante qualquer obrigação de acordo com o Contrato
para completar todas as formalidades de exportação, quaisquer
restrições à exportação atribuíveis ao Comprador, ao país do
Comprador, ou a utilização dos produtos/bens, sistemas ou
serviços a serem fornecidos que surjam de regulamento comercial
aplicável a um país que esteja fornecendo esses produtos/bens,
sistemas ou serviços e que isso substancialmente impeça que o
Fornecedor cumpra as suas obrigações contratuais liberará o

tu
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Fornecedor de sua obrigação das entregas ou serviços, desde que,
entretanto, o Fornecedor possa demonstrar para satisfação do
Comprador e do Banco que ele completou todas as formalidades
dentro do ptazo, incluindo a solicitação de permissões,
autorizações e licenças necessárias para a exportação dos
produtos/bens, sistemas ou serviços de acordo com os termos do
Contrato. A rescisão do Contrato nessa situação será feita por
conveniência do Contratante, conforme a Subcláusulas 35.3 e

37.1

V
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Seção Vlll. Condições Especiais do Contrato (CEC)

As seguintes Condições Especiais do Contrato (CEC) complementarão e/ou alterarão as

Condições Gerais do Contrato (CGC). Em caso de conflito, as provisões aqui dispostas
prevalecerão sobre as das CGC.

Cláusula das CGC Complemento ou Modificação

ccc 1.1(i) O País do Comprador é: Brasil

ccc 1.1U) O Comprador é: O Estado de São Paulo, por intermédio da Fundação
Florestal para a Conservação e Produção Florestal do Estado de São
Paulo.

Programa "Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de
Mosaicos da Mata Atlântica".

A versão da edição dos lncoterms será; Deverá ser considerado a edição
do lncoterms 2077.

O idioma será Português (Brasil)

Para notificações, o endereço do Comprador será:

Atenção: Morilda Borba Giampietro

Endereço postal: Ruo do Horto, 931-Prédio 02, Térreo.

Andar/sala: Térreo.

Cidade: Sõo Paulo/ SP

Código postal: CEP 02377-000

País: Brasil

Tel: (11) 2997-5003/ (L1) 2997-5014Fax: (LL) 2997-508s

E-mail : ue pm eioa mbi e nte @ q ma i l.com

Website: www.fflo resta l. s p. oov. br

Para notificações, o endereço do Fornecedor será:

Atenção: Roberto Corvalho Duhá

Endereço postal: Proio de Botofogo,518

Andar/sala: 6" Andar

Cidade: Rio de loneiro/Rl

Código postal: CEP 22250-040

w
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País: Brasil

Tel: +55 21 2543 4780 - Fox +55 27 2543 4450

E-mail : roberto. d u h a @ oq ustaw estl a nd. co m

Website: www. a q ustawestl a n d. co m

ccc 9.1 A lei que rege será a lei de Licitações - Lei Federal8.666193.

ccc 10.2 As normas para os processos de arbitragem, em conformidade com a

Subcláusula 10.2 das CGC, serão:

CGC 10.2 (a) - Todas as controvérsias geradas com relação a este
contrato deverão ser resolvidas finalmente em conformidade com o
Regulamento de Conciliação e Arbitragem da Câmara de Comércio
lnternacional, por um ou mais árbitros designados de acordo com
este Regulamento.

ccc 13.1 Detalhes dos Documentos de Embarque
devem ser fornecidos pelo Fornecedor:

outros documentos que

Todos aqueles necessários para colocar a mercadoria à disposição do
comprador, na data ou dentro do período acordado, no local de
destino designado, pronta para ser descarregada do veículo
transportador e não desembaraçada para importação, que podem ser
fatura comercial, conhecimento de transporte marítimo ou aéreo,
negociáveis ou não, certificado de seguro, certificado de garantia do
fabricante, além de qualquer outro documento que possa ser
necessário.

O Comprador deverá receber os documentos acima mencionados
antes da chegada dos Bens; se não receber estes documentos, todos os
gastos subsequentes correrão por conta do Fornecedor.

ccc 1s.1 os preços cobrados pelos Bens fornecidos e serviços conexos prestados
não serão reajustáveis.

ccc 15.1 Os dados bancários para pagamento são:

Deutsche Bank
Via A. Volta 1 - Gallarate - VA
IBAN: lT 10 Y 03104 50240 000000820082
Account no. 000000820082 of AgustaWestland S.p.A.
Swift: DEUT lT M1111

O método e as condiÇões de pagamento ao Fornecedor nos termos/o

2
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Contrato serão os seguintes:

Pagamento de bens importados:

O pagamento da parte em moeda estrangeira será feito em euros.

(a) Adiantamento: Cinquenta por cento (50%) do valor do Contrato
serão pagos dentro de 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato,
contra solicitação de pagamento e apresentação de uma garantia
bancária num montante equivalente, válida até que os bens hajam sido
entregues na forma estabelecida nos documentos de licitação ou em
outra forma que o Comprador considere aceitável.

(b) No recebimento provisório: Quarenta por cento (4oo/o) do valor do
contrato serão pagos dentro de 30 (trinta) dias após aprovação e
confirmação do recebimento do Bem no local acordado.

(c) Contra aceitação: Dez por cento {1,0%) do valor do Contrato serão
pagos dentro de trinta (30) dias após o recebimento dos bens, contra
apresentação de uma solicitação de pagamento acompanhada de um
certificado de aceitação emitido pelo Comprador.

ccc 15.5 Havendo atraso no pagamento, sobre a quantia devida incidirá correção
monetária nos termos do artigo 74 da Lei Estadual, ns 6.544189, bem
como juros moratórios, estes à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês,
calculados "pro rata tempore", em relação ao atraso verificado.

ccc 18.1 Uma Garantia de Execução do Contrato Será exigida.

O montante da Garantia deverá ser: €58L,880.00 (euinhentos e
oitenta e um mil, oitocentos e oitenta Euros), equivalente a lO% do
valor do Contrato.

ccc 18.3 A Garantia de Execução do Contrato deverá ser apresentada na forma
de: "Garantia Bancária" ou "Fíança (tipo Performance Bond)". Se for
exigida, a Garantia de Execução do Contrato deverá estar expressa em
uma moeda livremente conversível aceitável ao Comprador, de acordo
com as proporções do Preço do Contrato.

ccc 24.1 A cobertura de seguro seguirá o que se estabelece nos lncoterms.

ccc 2s.1 A responsabilidade pelo transporte dos Bens seguirá o que se
estabelece nos lncoterms.

ccc 26 Um piloto da fábrica deverá realizar vôo de demonstração da perfeita
existência e funcionalidade dos sistemas, acessórios e instalações
requeridas no termo de referência.

cGc27.L O valor da liquidação por danos e prejuízos será: 0i. % (um por cento)
por semana

2
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c6c27.L O montante máximo da liquidação por danos e prejuízos será: 10%o

(Dez por cento).
ccc 28.3 O período de validade da Garantia será conforme segue:

Garantia técnica.

L. A Contratada deverá prover a garantia de, no mínimo,24 (vinte e

quatro) meses ou 600 (seiscentas) horas de voo, ou o que ocorrer
primeiro, não pro-rateadas, para célula, motor e componentes
mecânicos do helicóptero;

2. A garantia técnica contra quaisquer defeitos de fabricação será a
contar da data de entrega, e será composta de reposição de peças e

componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, salvo se constatada a

indevida utilização do equipamento pelo operador;

3. As despesas relativas à movimentação de componentes portadores
de defeito de fabricação, dentro do país ou do país de origem para o
Brasil, incluindo, mas não se limitando a fretes, tributos, seguros,
"handling", taxas e emolumentos, bem como aquelas referentes ao
envio das mesmas peças defeituosas para execução da garantia,
durante o período de 24 (vinte e quatro) meses ou 500 (quinhentas)
horas de voo, ou o que ocorrer primeiro, são de responsabilidade da
CONTRATADA;

4. Manutenção Preventiva lnicial: entregar a aeronave completamente
revisada, com todas as manutenções e inspeções previstas
devidamente executadas, sem pendências de manutenção ou
discrepâncias não corrigidas, conforme o estabelecido no programa de
manutenção preventiva do fabricante e demais exigências legais, tudo
sem qualquer ônus para o Contratante;

5. Garantia dos demais itens, equipamentos opcionais, de radio-
navegação e comunicação instalados: prover garantia técnica, durante
o período de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses ou G00 (seiscentas)
horas de vôo, o que ocorrer primeiro, dos respectivos equipamentos
de rádio-comunicação e navegação e dos equipamentos opcionais
instalados na aeronave.

ccc 28.5 O prazo para reparar ou substituir os bens será: 10 (dez) dias.

Fórmula para Reajuste de Preços

O preço permanecerá fixo e irreajustável

h
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TERMO DE clÊNCIA E DE NOTTFICAçÃO

ESTADO DE SÃO PAULO.

Órgão: Fundação para a Conservação e Produção Florestaldo Estado de São Paulo.

Contrato n': l-3067-8-05-11

Objeto: Aquisição de Bem e Serviços Conexos - 01 (um) helicóptero Grandnew e treinamento de
pessoal (05 pilotos em formação teórica e prática, 05 pilotos somente em formação teórica e 04
mecânicos).

Contratante: Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo.

Contratada: AgustaWestla nd S.p.A.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do contrato acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins
de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa,
interpor recursos e o que mais couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

São Paulo,05 de dezembro de 201-3.

c.P.F. 535.790.118-04
R.G.3.957.455-9

Pela Contratada:
DUHÁ

AgustaWestland§.p.A.
cPF 245. -68

RG 223463 - Marinha

Rua do Horto, 931 - Horto Florestal - São Paulo - CÊP 02377-000Ie|.11 2997 5000 - www.fftorestal,sp,gov.br
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL

ESTADO DE SÃO PAULO.

órgão: Fundação para a Conservação e Produção Florestal do Estado de São Paulo.

Contrato n": l-3067-8-05-11

Objeto: Aquisição de Bem e Serviços Conexos - 01 (um) helicóptero Grandnew e treinamento de
pessoal (05 pilotos em formação teórica e prática, 05 pilotos somente em formação teórica e 04
mecânicos),

Contratante: Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo.

Contratada: AgustaWestla nd S. p.A.

Nome: Olavo Reino Francisco

Cargo: Diretor Executivo.
RG Ne: 3.957.465-9
Endereço Residencial: Av. Juriti, 367 Apto.71- CEP 04520-000 - São Paulo - Sp.

Endereço comercial: Rua do Horto, 93L -Tremembé - cEP 02377-000 - são paulo/sp.
Telefone Residencial : 5052-6633
Telefone Comercia I : 2997 501,7.

E-ma il : ofrancisco @ff loresta Lsp.gov. br

Nome: Felipe de Andréa Gomes
Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
RG Ne: 25.O78.17L-2

Endereço Residencial: Rua Harmonia,542 Apto.34 - Cep: 05435-000 - Sumarezinho - São Paulo-
SP.

Endereço Comercial: Rua do Horto, 931 - Tremembé - cEP 02377-000 - São paulo/sp.
Telefone Comercial : 2997 -5021
E-ma i I : fel ipedea nd rea @ff loresta l.sp.gov. br

Rua do Horto, 931 - Horto Êlorestal - São Paulo - CEP 02377-000Ie|.11 2997 5000 - www.fÍloreslal,sp,gov,br
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FUNDAÇÃO FLORESTAL

?eolo--oio

São Paulo, JO de dezernbro de 2013.

oFtclo FF/DE N.o 236412013.

Senhor Presidente,
,I

De acordo com o artigo 182 da lnstr:ução n.o O1I2OO8,
encaminhamos a Vossa Excelência cópia do Processo n.o 190612011 - Contrato FF n'
13Ô67-8-05-11, volumes Í a.D rll , referente à Licitação Pública Internacional - LPI n.o
00212013, firmado com a empresa AGUSTA WESTLAND S.P.A que tem por objeto a
aquisição de helicóptero.

Apresentamos a Vossa Excelência, nesta oportunidade,
nossos protestos de elevada consideraçâo e apreço.

DIRETOR EXECUTIVO

1Çit' ' 
-'

Excelentíssimo Senhor
Doutor ANTONIO ROQUE CITADINI
Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo-SP

\
;rÇ.-l:'
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COÚâDENÂDORIA

oêsp{ho do C@ÍdênôdoÍ, dê 11{2-2013
Mciahdq nos lêmr do ailgo t0 da R6olução 5MA

8t de &1 1 -201 2, e conÍom o di$osto m Resdüéo SMA 20,
de 2+03-2010, o us autoÍho o 60 da áÍeâ especifi(adã nos
aubr d6le pÍoceq tiúlda no inM do hrq$ Ullâ-Lobot
pela mpísa ffiPrcd hoduçõ6 totogÍáÍi6í Ltda. ênte at
14:00 a5 18hR. & dia 18í2-20Í3, â título precám e oneroq
com @kanF do EloÍ glipulàdo na alln€a 'a' do i(Bo ll ú
adgo 4'da Reroluçto sMA 20, de 24{l-2010, e sê nec&Íiq
@mhinâde con 6 §§ 1'ê 2" do mMo àdigo da íefsida Rê*
lu6q a sÍ paqo medianE conÍapadda. em até 15 {qdore)
diõ ap& a erêcução do iÍàbalho drematogíáfi@. Ressltâído
quq c5o náo sejâ postuel reâliar a foto-filroSm em vidude
de cmdiçtu dmátêr ãdve6âr é íeuhdo ao AdminLúàdtr
do híque trlla-Lob6 hâÍ6r fioa dàb paía o efliço â ts
do disFsto no § 1" do anigo 7" da Rsolução SMA 20, &
2+03-201 0 obseruando{e o § 2" do adgo 5' d6sa Rsoluçto.

(PGesso SMA I 1.74&2013)

FurioÁÇÂ0 PÀ8Â À c0r{sIevÂ{ÀO
E À FRODU'ÁO FtO'IFETÁ'
Dü e5rÀâ0 r,E sAo PA{Jtf}

Eftãto dê Cútato
Pí*.12202013
Conhb: 13052-7{11 1

ContsabnE:IUNDAçÁo Pma(oNsERvaçÃo r4pR0-
DU(,Ão TL0R6TAL D0 ESTADo DE 5Á0 PruLo

CONhbdâI STAFFAUOITORh E ASSESSORIA EPP

obi€to: PÍêebçto de *ryiços de Auditoíia erEína hdF
p6denle.

Mqêftia: 7 (sete) m€s6 a 9.n[ dâ dab d€ àsinaturã &
(müat0

valoÍ: RÍ 17.6m,99
Dtu dê õsinâtuâ:081 1-2011.

Eúato de cmúâto
PrK 15E32013
Contàbi 13Ml{114
Conrabnt: FUNDAç-Âo PAmÁ coNsERvaçao E a pno-

DUçAO FtOR6Iil M ESTADO DE SAO PA'LO
CffEabda:(UUDh PRÁDO PEREIM. ME.
ob,eto: tuÍísimsto dê botjão de gár de cozirü4 paÍa os

hquer E bduàk: do R'o Turuq CdeÍna do Diàho e (mpina

Mgênda:A p.(t dâ dab dê suâ â$inatuÉ âté 31í2-2013
Valq: RÍ 1.350,m
D& dêõsinetuÊ:231G2013.
hÍato dê tdfâto
Pre 1S12013
Conüato: 1 3051 -7{l l 1

Cmràbnre: FUNDAçÃ0 PAMÁ (oNSEÂVAÉo EA PRo.
DU(ÀO FLOEEIALDO E5TM DE 5ÃO PruLO

C@TaIada: EMPRESA BRASILIIM DE TTCNOLOGIA E

aDMtillSTM(Áo DE CoflVÊNtoS HoM [TDA.
obieto: PÍdação de rw(os & geÍencbrento do abaíe

dmento de cod6tfoeL de embàrcçõe!
úghdà:12 (doze)re*s
vah Rt 628.892,71
Dab rh e$inâturà: 02i2-20i 3

kÍàb dc Coilrato
Pu,15952013
cmrâto' 11061-7{1{4
CM'âEnIê: FUNDÂçÃO PAM A CONSERVAçÁO E A PRO.

DUçÂO FLORESTALDO ESIM DE SAO PruLO
TMüàhdA MKMAR ELITRÔNIG LTDA..ME-

obieto: Presbçto de SeMís de locção e oFâção de
serui(os dê equipamentos âudiovtsuaurodmaqm

úgêídai atÉ 31i2'2014
Valtr R,10.$3.m
Dàb rh assinatuÍa: 25tl-2011
kÍàto de Cod6to
PrÉ 1765/2012
CmÍatoi 1205G7{113
cm§âEnr€: FUNDÂçÁo PAm a CoNsrRvaçÁo E A pRo-

DUçÂO FIORBTAL DO ESTÀDO OE SAO PAULO

cmràbdà: coMATlc coMÉRCrc E sERuços tTD{
Obi€to: Prcstâção de seNiços de Manuten(;o e on*Mção

dê iaÍdins
Ugênciâ:12 MESE5

Valn RÍ 154.656,00
Dú dê esinâtura: 12t2-2012
Eníãtos dê Conkôto
PÍe6so: I S3/201 l
Cmüatoi 130797{ll1
cnüàtânts: FUNDAçÁo PAm Â CoNStRvaçÃo E Â pRo-

DUç40 Fr0R6rAL D0 fSTAm 0E SAO PNLo
Cntâbdã: Mlx NEUoRK CoMÉRC|o IMP0RTAçÃo É

rxPoRÍAçÁo rmÂ
obieto: Aquki(ão de Equipammtor de lníomátka
Uqsda:Átó l1{2-2011
valn RÍ 4.146,19
D& & á$inâtura: 05í2-2013
PÍEsro:1S3/2011
CmÍàtor 1308G743i1
cmúábnrê: tUNDAçÃo PAU a CoNSERVAçÃO EA PRO-

DUgo FLoRISTALD0 ESTAm 0E SÃ0 PruLo
Cmtahdai JULIÂNATflXtlm BPEnM ME
obieto: Aquirição de Equipilenbr dd lnfomáti(â
úgsda:Âté31i2-2011
Váltr R, 79.200,00
Dab dê a$inatuÍa: 0512-2013
Pr66so:17492011
cmüáto: llo&8{ti 1

(MNâbNtE: FUNDACÀO PAMA (ONSERVACÁO E A PRO.

DUçÀO FLORESIAL DO ESIAM DE SÀO PAULO

TM'àbdâ: CONSÓRCIO PROIEL TNGENHARIA E5P§CIAU-
ADA LDA EAMBITffiE BMI ÊNGENHARA LDA

obieto: Elaka(âo dê Prejêto Exe(üivo
Ughciàt 12 mes6
Valft RÍ 431.609,62
Dàh & âssinat!Íar 05{2-2011
PÍGssoi 14212013
cmüãto: 13073-8{111
(múàbntê: FUNDAçÁo PAmA (oNSENAçÀo É A pRo-

DUCÀO FTORTsTAL m ESTADO DE 5ÂO P$LO
CÚÍàbdâi CONSÓRCIO AMBIENtr BMSIL ENGENHÂNIA

TDA E (OilÉSÍOGA-RWIRS E ASOCIADOS LÍDA
Obiêto: Êlàboração dê flano de Manejo tlorerhl pâô Era-

dbção de E p&i6 Uóü@s no PESM

, úgtoda:12 mer6
val( RÍ #9.479.45
Dab de a$inãtorÍ 05i 2-201 3
Pffiso:2051/2011
(mtãto: 1306$7{l-13
(onúabnt€: FUNDAçÃo PAmA CONSTWA(Ao r Á p80-

DUçÃO FTORISTAL M TSTADO DE SÃO 

'AULO

CoÍâÉüTADHAGAMAvIGIúfl ClÂ E SCGUmNçÁ LÍD
obieto: kesbço de sil(or dê S{uÍança ê Ugilânda

Pafinlcnial
Írgênda: 12 mers
VàloÍ RÍ 3.6&.m,70
Dâte de õsinatuÍa: 03i2-2013
PÍtrso:2050/2013
conrab:13071-7{1i4
CONÚAGNIE: ÍUNOACÃO PAMA(Oil5ERVAçÂO EÁ PRO.

DU6O RoRISTAI DO ESTAm DE 5ÀO PMo
conraEda: IPHAGAMA VtGÍ,À[CtA E !ÉGUmNçA LTDA

obieto: Píestâ(áo de SeryiçG de Sqúíança e figilância

Vgêftia:12 m€ss
VdoÍ: Rl l.:45.119,15
Data de asinâtuâ: 03í 2-2013
Pr**so:2052/2013
Ctrtato: 1 307&7{1 { l
Cmrabnte: FUNDAçÁo pM a CoNSERVA(À0 t A pRo-

DUçÃO RORTSTAL DO TSTADO DE 5ÂO PAULO

cshbdaiALPHAilMAVlGlúilCtA E SEGUMNçA LrDA
Objeto: PÍesbdo dê SeryiçG & Seguíânçâ e Mqilânde

hldmniâl
Ugêmiâ:12 me!6
valor: RÍ 3.377,998,35
Dda de a$inatu6: 03{ 2-201 3
PÍ«sso: l4l2r0l2
Conhto: 13091-ru11l
cdrarante: fUNDA(Ão PAm A CoNSERVA(Áo E a PRc

DUçÁO FLORISÍAL m I§TADO DE SÃ0 PAULo
Conbtada:ALPfl AGAMA vIGIúNcIA E SEGUmNçA ITDA

.obj€to: PíerbÉo de &úiç6 de Seguíança e Mgilância

Vgêrcia: 12 m€56
Vâloíi RÍ 1.132.021,80

Dila de a$inatuÍa: ll{2-2011
P«sror 08122013
Conüâto: 1 308+3{+1 4
(onúàbnt€: FUNDAçÃo PAMA CoNSTRVAçÀo t A PRo.

DUCÁO FLO8ESTAL DO ESTADO DE 5ÀO PruLO

Cdtáhdar CoNSÍRUmRA SANDIil ITDA
obj€to: Prstação de Seilços paÍâ Enal[a6o dê obÉs

ná GuâÍib, Bas de Prot<ão ê Csio deUsitártes no PISM -
Núds ltutinga-Pil&s

úgêndâ:5 m66
valoÍ: RJ 326.367,90
Ddâ dê âsinâtorâ: 05i 2-201 3

Pí*sso;212fi013
Ctrüato:130&7{ll4 I
Cmuatante: FUNDA(Áo PÀM A cONStRvACÁO E Â PRo-

DUCÂo iloRtsTAL D0 ESÍADo DE 5Ã0 pruLo

Ctrtàbdà: C0NSTRUTm $NDIN ITDA
obiêto: â€rução dê tftnsão de Rêdê ElétdG em M€diâ

Iê6ã0 âo hÍque Eídual lntê0alet
Ugênda:2 meset
Vale RÍ 97.560,27
D& de a$inatuÍa: 05{2-2013
Prffiso:2165D011
Cmúãto: 1 3082-2-01 I 3

. cmÍâEntêi FUNDAçÃo PAU a coNsERvaçÂo E a pRo-

DUç40 FIORE5TAL m ESÍADo DE SA0 proLo

Coniebda: CONSTRMM SANDIN TTDA

obieto: kerbÉo de SêMsos de R€Íorma (m hmolição e
R€adêqu4áo no PESM -ilúds SáoSeba$iáo

Ugêficia:3 mss
Vãloí: RÍ 149.616,43
Dãla de asinatuía: 0512-201 3

Prfte$o: 1 250/20Í 0
Coniabr 11078'7tll3
cmúàbnb: fUNDA(Âo pam a coilsERvaçao t A pfio-

DUçÂo rtoREsT[ m tsÍÂ00 DÉ sÁo PruLo
Coúabda CoilSTRUmRA SANDIN tTDÁ
objeto: kxuçto dê SeNiçG paía Maíuten(áo e Conswa

ção de E ffiu6 no PESM - NúdsCarãguàbtuba
VgêMá:6 frset
vãloÍ: Rí 130,0m.00
Dàtà de asinaturâ: É12-2011
PÍfie$o:21012011
Conúato: 1 308ÊZ{l -1 5

ConúabnF: ruNoaçÁo PARAA (ONSERVaCÃo E a pno-

DUçAO ITORTSIAL DO TSÍAM OE SAO PAULO

Contabdà. CoilSÍRUIom SNDN LroÂ
objeto: PÍ!5lqão de SêMços páÍa lndtoidúalL4âo da

Enúada e Sede Eléuica do hÍquê Esbdual Juquery
Vgêftiat 3 ms6
vãloÍ:8J 14.817,19
Dilà de ósinâtu6r 05{2-2013
Píesso:21092013
Conrato: 1 3085-7{1 i l
Conüabntê: FUNDACÃO PAUA CONSERVA(ÁO E A PRO.

DUçÂO TLORESTAL DO [5TADo DE 5Âo PruLo
Contsàbdà: CoNSIRUIoRA SANDIN LTDA

obielo: Execuçáo de Reímà do Pódio da Sêde do hque
Esduàldâ llhabelâ

Mgêmiâr 6 mss
Valoí: RJ 1 4.000,00
Dàb de 6§inatuÍa: 05í2-2011
PMsso:202&013
(onúato:13087-7-0112

cotrrabnte: FUNDAçÂo PAM A CoNSEryAçÃo E A mO-
DUçAO TLORTSTAL DO ESÍADO DÊ 5AO PNLO

Conúahda: CoNSIRUToRA SANDIX ITDA
obj€to: tr«uçto clê Reloma do Pr&io 02 - hmenb

SuFrior - M Sêde dâ Funda!áo Húesbl
Ugêndâ:4 mss
Valor Rt 776.0m,00
Dáh de a$inatuÍa: 05J 2-201 3
PrGssor0lffiol1
contâto:1306E-3-0+15 l
Contabnte: FUNDA(ÂO PAU A CONStRVAçÂO E A PRO.

DU(Áo FL0RISTAL m ESÍADO DE 5ÁO pilLO
Conrabdâ: CoNSTRUToU $NDIN tÍDA
objeto: k*uÉo de Sêryiçs dê Rêloma Píedial no Cenm

de Vriuil€s no hque E bdul da Cantâí€iâ
Mgêntia:5 ms6
Valq: RÍ 111.373,65
Datã de â$inatuÍa: 031 2-201 3
PÍesso 14072011
conràb: 13072-7{+1 5

cm[â6nt€: FUNDAçÃo PAmA CoNSERV çÃ0 EA PRo-
DU(ÃO FLORESTAL M ESTÁDO DE SÀO PAULO

Cmfâbdâ: CONSÍRUTOM SANDN LTDA

objeto: Rermá êm PÍóprio Eüd@l do PaÍque ESadual
de hno fsdra

Ugênda: 3 mers
vâ|ffi Rt 125.88tm
Díã & a$ina&G:03i2"2013
PÍtrsso: r4212011
CmÍâtor 13073-8-0!-ll
(mràbnte: FUNDA(ÀO PAmA (oNSERVAúo EAPRo-

DUçÀO FTORESTAL M ESIÁDO DE SÀO PAULO, CMTâ6&: CONSóRCIO AMBIENÍt BWIL ENGENHARIA
TTOA I (OII§TGA{OVET5 E 6SOCIAOOS LÍDA

Obieto: Elaboíação dê Plâno de Mânejo fl;Ístal FÍa Era-
diação dê Espéd6 txóticàs no PESM

Ugênciâ:12 rers
valoÍr RJ 49,479,45
Dàlà de a$inatun: 05i 2-201 3

Pmso:1749/2013

Cmúàb:130&-Hll1
conúabnr€: FUNDACÀO PmA COilSEWACÃO Ê A pRO.

DUçÁO FTORESTAL M ESTAM DE 5ÁO PruLO
conúabüi CoNsÔRoo pRoltL ENGINMR|A 6pt(tau-

ADÁ LÍDA TAMEIEilTE BNIT EXGENURU LTDA

objêto: tlôboíáçáo de Pmjero &trdvo
VgÉtuâ:5 m6s
vãloí:Rí 431.m,62
Dab de dsinâtuÍa: 0512-2013
Prc6so:19192013
Coíralo: ll07F7{5í4
conEabnr€: FUNDÁ(Ão PAMA CoNSIRVA(Ao tA pRG

DUçÀO FLORTSTÁL M ESIM DE SÃO PAUTO , '
CONüAhdA: POLIMA8INE INDÚSÍRh E COMÉROO LÍDA.
Obj€to: Aquirição do úhÍcação
úghdâ: âté 31í2.2013
Valor R! &.000.m
Dab & xslnatoh: É12-2011

, Prresoi2M3201,
' Conrato:13083-7{1{4

ConEàbnt€: FUNDA(ÀO PAMA coNSEwA(Ào E Â PiG
DUçÃO FTORESTAL M ESTAM OE 5ÂO PAULO

Conràbda: GfinltL R0l0 PEDRoSO stnuços tPP
objeto: PRESTAçÁo DE SERVTços Dt flEFoRMA N0 paR-

QUE ISÍADUAT üWRNA DO DIABO
Ugàcià: 50 Dl§
Valor RÍ 21.300,00
DâE & assinatuía: 0&1 2-201 l
PrGsoi 20122011
conÍato: 1 to77-7{1 i 4
(ontãhst€: FUNDA(ÃO PARAA (ONSEWA(ÂO E A PRO.

OUCÀO FLORESTAL M EsTÂDO DE 5ÂO PAUTO

Conúabda: CoNSTRUmM MEURER tDA EPP

Objêto: SERUçOS Dt RIÊORM
Uq&dil 50 DIAS

valm $ 2s.800,00
Dab de a$ina&ia: É1 2-2013
Prfte$o: 2m9201 3

ConÍator 11m7.01i4
conrabnE:FUNDAçÀo pmA CoNSERVAçao EA pRo-

DUçÁO FLOBESTAL M ISTADO DE SÃO PAUTO

Conrabde: DÂNIEL COUNNfl O AGUIAR. MT
obietor sEillços DE RIFoRMA
vigên.ia:2 mss
VàloÍ RJ 24.2m,00
Dàb & assif,atuÍa: ml2-2011
Prfte$o: 2085/201 1

Contâb13075-7&14
, ConuabnE: FUNDAçÃO PAmA cONsEwAçÃo EA PRo.

DUçÁO FTOREST{ DO ESTADO DT SÃO PNTO
Con§abdâi CONSÍRUMM MEUREN LÍDÀ EPP

objeio; Srilços DE REFORMA
VgêMâ:6 mset
Vâloí Rí m0.m,m
Dôtr d€ ôsinatu6: &12-2013
Píft6§o:1948,2013
Conrab: 1 307+7{l í 2

corhbnF: FUTDAçÃo PAMÁ coMERvA(Ào ta pRo-

DU(Á0 rúRtsral D0 ESTADo DE 5Ã0 PAULo

Contàbda: ICKCT Stwlçot 1A
objêto: Sawlços DÉ GIRENCIAMENrc DE MANUTEilçÂo

ôavFíaut ôa
Mgêncià:12 m6
valor: R$ 1.156.547,28
Dah & õsinâtuÍá: 0+12-2013
Eúeto & Conlrâtô
PÍtr. I14m008
Contâto:13065-74lll
CONfàtANtE: FUNDA(ÃO PAMACOilSEWACÀO EA PRO.

DUCÃO FLORTSTAL M ESTADO DE SÀO PruLO
Contâbú: FIRNAilDES §SOCImS, EPP

objeto: Prstaçáo de Sêil(ot EsH,ali.ador pãrã o íeghro
dê 7 lqomaÍcàs dâs Unidades de Conswqão ü fundâção
Êloíerbl.

Vgênciá: 24 ms6 - inkio êm 01i2i0!3 e lémim eh
3011-20r5.

Valor RÍ 35.700,00
Dâb & e$inatuÍa: 25ll-2011.
kato dê Cont to
he l90m01l

. Confâto:13m7-8{511
(oniabde: FUNDAÇÃO PAMA CONSFRVAçÁo E A PRo.

OUCÁO FLORTSTAL OO TsTADO DÊ 5ÃO PAUTO

ConÍaüdar Agúb Wêsdand l[4.
Obieto:Aquisição de aeíonayê tip helicópteÍo biurbinâ
úghda:12 mêses
ValoÍ 5.818.800,m
Dâb dê â$inetua: 05i 2-201 3. ,
l'Têmo da Aditamento âo Contíato
PÍ«6soi 1857/2012

Conuato: 1 2057-7-07i 1

ContaÉnEr FundaÉo para Cffs*ãçto e a Prdução
tlmsbldo Btado de Sáo hulo

conbâbdà: TELEFÔNtG BMstr s/À.

ObjÊto: Prsta(ão & sNiço & teleÍooià móvd
Ad[ãhento: Mqência do confalo poÍ hãh I 2 ldoze) m6€s

â hidàr êm 28ll-2013 e eftmâÍ êm 2ll1-2011. SupÍBsão
de 14.4% do *u vals inicial cotrespndentê à 43 esÉ{ôer dê
EleíMb hóvds ' valoÍ de RÍ 6l .91 6,08, ê o valoÍ tobl ertmâ-
do do pÍ@n& conlato pa$â a seÍRJ 118.072,52.

Dab dê nrinatuÍã: 21i1-2013.
2'Íêrmo dêAdihmênto ao Conteto
Pffsso:1765/2012
ConÍato: 1 206G7-01 i 3
ConuaÉnu funda!to pâÍâ CmsnaÍão ê a Prcdução

florcrbl do tstrdo de Sáo %ulo
Contauda: Corutia oméÍrio ê seryiçor ltda.
objero: PÍstàção de reryi$ de Manftryão êconsêryação

deJaÍdanr
Adibmff&:F(e ádibdoo conÍato oÍiginel para prcmgaí

o pÍeo de ruà vi$noà por mats 12 {doze) ms6 à inioàr em
l212-2013 € en(êmr êm 1ll2-2014

Dab de õsinatuÍa: 2&11-2013.
2' Têmo de Adibm€nto âo Conrâto
Pítr*sD: 1 7521201 l
Conúalo: 1 303t7{1 { 1

Conrabn&: fundâsáo para Cfftilaçáo ê a koduçáo
flnesbl do tírdô & sáô hulo

Conüabda: SoDEXo P§ D0 BffitL SIRV E CoMÉRC|o

objetoi turnecimento de vale íefei(to para Fun&ção
FloÍêrbl

Adililênto: PÍomgâção do Fazo dê 5uâvigêndá poÍ mais
90 diat â inkiil en l&12-2013 e encemr €m 0941-2014.

Dâb de â$inatuE:2&11-2013,
2' T.Ímo de Aditâmêoto .o Cdráto
km6so: 396/101 t
(onÍatoi 12035-8{111
Contâbnte: lundação paÍa Co6er4to e a Píodução

FloÍerbl do É$ado de São hulo
Conüatada:sTCP ENGENHARIA DE PROJEOS LÍDA
objeto: PÍsàção & silços de co6uhoda.
Adiàmento: fr@adihdoo conratooÍiginal Fra píotrqâr

o píazo & sua ügêíciâ poí máh 5 kifto) neres o cmtâto
hünto rua vigôncÍâ fio ãté o dia 3F04-2014

Dàb de âsinâtuÍa: 2&ll-2013.
2'TêÍmo dêAditâmêoto ao ContEto
PMsto:191fl012
ConÍáto: 1 2082-7-01 i 3

(onúaràíte: Fundaçto pàía Co6eMçto ê a ruu(ão
Flmsbl do tshdô & sáo hülô

CON§âb&: GRMEM ZIú DOS SAilÍOS. ME
obietor PÍ6rôÍâo de Seiliços de limF2a, eio ê conseÉ

eção pÍediâI.

Adibm6b: Frca adltâdo o conÍdo oíiginâl paía Eoíogaí
o pr&o de sa viqêfiiâ @Í ruk t2 (doze) m6e â Lrkiar em
1 41 2-201 3 e encêmí em 1 3/l 2201 4.

Dá6 de *induía:27i1-2013.
l0'Tem (h Aditamêoro âo Cmrrâtô
P«sei98l2m8
Contato:m7{l{7
Contatantê: Fündação para Coreflaçto ê ã Podúção

tbÍesbl do Eshdo & $o húlo
Conüatadâ: PÁG|NA CoMUN|CAÉo LTDA.

objêto: Prsbçâo de sêiliço d€ (omunioçto, diwlgaçto,
publiddádê e ma*eüng de a6 dâ Fundaçto Floí6tal.

Adirâmento: úddodâs âlinêas 1 e 2 d. dáúulãpÍiheira
& úido.

Dah de a$iíâruÍâ: t2{}2011
Retlfieçáo do D.O dê ll-r2-2013
No &rdo de Cmtâto
ONDE SE LÊ
tnÍato & Contilo
Pu.lW01l
csúâio: 1 167-&05i r
CONÚAbNI€: FUNDA(ÁO PAMA (ONSEiVACÁO TA PRG

DU(ÃO FLMESTAL DO T']Am OE 5Âo PAUTo
Conhtaih: Aglrh Wesdand lpÀ
Obieto: Aquiii(ão & a€ronâve úpo hêlicópFío biturbha
UgêMa:12 meret
valoÍ 5.818.800,00
Deb & a$inâtua: 0512-2011
tg.a-5E:

kÍato dê Cütato
PÍ*. r906/20il
Conhu 8ffi7-8-05i 1

ConÚaEnE: TUsDÁCÃo PAmA CONsÉryAcÃo E A PRo.
DUçÁO trORESTAL M ESTADO DE 5ÃO PrutO

Combdã: &ürh Werdand Spi.
obieto: Aq{kiéo d? aríonil tipo helicóptêío bituôine
Vq€Kia: ll m§
ValoÍi 5.818.800,m {cinco milhõ6 oilftstos e dezoito

mil ê oittrêntos euÍo!)
Dâb &õsinatuÍa:05i2-2013

Procuradoria Geral
do Estado

GÀBINETE BO PâüCUfi ÂDââ-GE§ÂL
DO ESTAÚO

D6Fóo dâ DireioE, de rt-r2.2013
No Píoc PGE1683113314502012 -
Com íundamento nô dá6uh Ercefã do CmÍato PGt

3712012, íimdo em 05{2-2012, § r do ad$ 65 dâ h
Fedeíâl 8.666/93, § F do âdigo 62 th Lei Bbdüa|6.W89 e
suâr Íe§FdMr àhsaçõêr autorfuo o Íeai0*e dâ uE dê âdmi
nisÍação, a pafti de 1T22013, em ldoÍ dá emprsà Cento
de lilEraÍáô EmpÍsa ÉÍolâ-ClEE,.oniom€ dmànr&tivô d€
dlculode fr!473 rlo pMê$o acimâ.

([tJÍBO Df r§Yü90S
Comuni(âdo
A PÍocuradoíà Chêle do CênÍo de Eíud6 & PGE emú

ni(â que para à pâl6to ànoÍama da aóhgm na Eumpa

Êomoüde pêlo ilú&o Temátco de E trdor ê Psquiâs ebÍê
Arbitag€m, que terá íeâliàda no dia 1612-2013, dàr 6h:m
L 10h:00, no aúditóíb do Centu & tÍudü dâ PÍocuÍ*da
Geíãl !o Estado dê sto hulqltràlLàdo na Rua hmplof,a.227,
l.'aídàÍ, BelaUrb, SáoPaulffiP, fi(àm &ísi# ar rnsoç&t

1 -Carolinalialia Liang
2 - (|tr iodíiq6 dâ Cgsta
3 - Fí*Íico Bmd.ius
4 - Gíârielh Molitemi 8€nvenun

PÊ0cilftÁD0R'Â§ fi rÇt0NArS

hnâÍiê PR'9 04 dê lt-t2-2013
0 PÍocuÊdff do t5bdo respdsdo pelo epêdiente dã

PÍocura&Ía Regionàl deAÍaÇtuba, conrd(àndo ã mqanizà-
çáo da5 Unidedes dâ Pr*uÍadoÍi. Gffil do Estedo contemplada

Elo kcrcb n. 59.4il. de 2l{8-2013, e Fla Rmlqão pcE

n.27, dê l3{9-2011, e a consêquente necssid* de adap6Í
erb ProdÍdoía R{ional ào dbporb Flo Uàçado NÍ bts
diplom6 Rmlve hâLâr à rquintê tuÊÍiâr

Adigo l' - 0s ftocuÍadoÍs do E$ado BpondeÍão ptr
bàncaí de pÍess judkiai5 dküibuídar êntê duas rubpo@-
íadoíiâs esp«ialildas qre s vinculam a:

l- 1'Subru!íãdodâiContencioro GeÍal;
ll-2' subprc.urâdda: Contnd6oTdbutádo Fscl;
Anigo 2'- tur &siqnadospara a 1'SuhÍnuíàdoíia da

PrcoíâdoÍia Rqiffd de fraçâtubâ, vincuhda à áÍêa do Cff-
tenrioro Gsal. n6 Bmor lh aniqo 19. § 2', t,'a', do DêcÍelo
n. 59,4642013, c *quintês PrcoradoÍes:

l - CláudiaAv6 Munhoz Rih€iro dã Siha; RG 18.820.915
ll - DEIádo Dis SaÍboe; R§ 8.822.801
lll- Flffo Mà(elo Gmer;RG 22.071.47+5
lV - Jo.ge toranâka; RG 14.533.213
v - Ulbs6 José Ribe[o; flG 9.568.854-7

' vt -trnidus tifr. de casrq RG 24.761.001-9
.§ 1' - A 1' SuhÍocuÍadoÍiâ dêrb Rqional ssá Cheliàdâ

pêlâ PÍ«uídoÍa do E*ado DÍa. Cláudia&ês Munhoz Ribeho
dà Sitva.

Mgo 3' - Fcil dBignador paía a 2r SubpÍooíadoÍia
da PíftuÍâdofra Rqioml de AíãçátobÀ vinculada à áíêâ do
Contsdos TÍibuiári6E§Gl, nos têm§ do adi$ 19, § 2., 2, do
DftÍeto ú9,ff013, 6 quinrê PÍftuÍadoÍer:

l - Cláudia MãÍiá de Pãulo ÊduaÍdoGsaldij RG 11.710.736'
0

ll - tdson Stodi de Sênâ; Rc 12.367.024
lll - teda ZMíiàr Alonso; RG I 4.834.850
V- PôuloSéígio Can&Íi; RG 9.34.399
V- ReináldoApâÍftido €hêfli; RG 14.674468
Vl - Tàms Udoto Íl€ Sous. RG | 8.81 ESI
§ lo - A 2'SubpíocuíâdoÍiâ &rb R{ional 5sá Chefiôda

Fla PÍfiu6dúà d! E*ado Ea. Leda Zeaíiõ Afffto
Ânigo f - A l: e 2' SubpGuíadodas exscdo suas

a§ibuiçtu ob*ruendo ar dbpskõês comidas no Dseto n.
59.464201J.

Adigo 5' - A kocuÊ&da Rqional de Araetubá abíângê
êm ambàs SubFo(úúriõ & qR taÉ o adigo l'or rgüiF
hs munichio!: Alto Alegq Ândíâdinâ, kçâNba, toíiflâma,
AvanhandaE, Baóos, Bento de Akeu, Eihq 8nqui, Bíàúna
BíeloAS,q Burihmà, Cartilhq Chrentinà. (0,úi Floreà|,
Gbíd Monteilo; Gestáo Mdigal, cêneÍal Salgado, Gliédq
Guãaçaí Guâraíarês Guroíándi4llhã Sffira, hpuq hlnia,
buíd6, Lui#niÀ Magda, MiÍandSpoliX Muíitingá do Sd, Nova
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