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Resolução DE-118/00 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO No. 1290/0C-BR 

entre a 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

eo 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 

Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal - 1 a. Fase 

1 O de janeiro de 2001 
(Data prevista) ... 
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CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

INTRODUÇÃO 

Partes, Objeto, Elementos Integrantes, Órgão Executor, 
e Definições Específicas 

PARTES E OBJETO DO CONTRATO 

r: 

CONTRATO celebrado no dia 10 de janeiro de 20011 entre a República Federativa do 
Brasil, a seguir denominada "Mutuária", e o BANCO INTERAMERIC.Ai.'íO DE 
DESENVOLVIMENTO, a seguir denominado "Banco", para cooperar na execução de um 
projeto, a seguir denominado "Programa", destinado a promover o desenvolvimento sustentável 
da Bacia do Alto Paraguai, com ênfase no Pantanal. 

r O Anexo A apresenta os aspectos mais relevantes do Programa. 

2. ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E REFERÊNCIA ÀS NORMAS 
GERAIS 

r- 

(a) Integram este Contrato as Disposições Especiais, as Normas Gerais e os Anexos A, B 
e C, que se juntam ao presente. Se alguma estipulação das Disposições Especiais ou dos Anexos 
não concordar ou estiver em contradição com as Normas Gerais, prevalecerá o disposto nas 
Disposições Especiais ou no Anexo respectivo. Quando existir discrepância ou contradição entre 
estipulações das Disposições Especiais ou dos Anexos, será aplicado o princípio de que a 
disposição específica prevalece sobre a geral. 

r: 

r- 
r. (b) As-Normas Gerais estabelecem pormenorizadamente as disposições de procedimento 

relativas à aplicação das ~cláusulas sobre amortização, juros, comissão de crédito, inspeção e 
supervisão, desembolso, bem como outras disposições relacionadas com a execução do 
Programa. As Normas Gerais incluem também definições de caráter geral. r 

r: 3. ÓRGÃO EXECUTOR 

As partes concordam que a execução do Programa e a utilização dos recursos do 
financiamento do Banco serão efetuadas pela Mutuária, por intermédio do Ministério do Meio 
Ambiente, que para os fins deste Contrato será denominada indistintamente "MMA", "Mutuária" 

r 
Esta data e as que aparecem depois não serão necessariamente as do texto definitivo, mas guardam entre 
si a mesma relação que haverá entre as que serão incluídas nesse texto uma vez indicada a data para a 
assinatura deste Co~trato. 
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ou "Órgão Executor". Atuarão como Co-Executores do Programa os Estados de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul e o IBAMA. 

4. DEFINICÕES ESPECÍFICAS 

Para os fins deste Contrato, adotam-se as seguintes definições, além das contidas no 
Capítulo II das Normas Gerais: 

(a) BAP é a área da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai em território Brasileiro, 
compreendendo parte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; 

(b) DERSUL é o Departamento de Estradas de Rodagem de Mato Grosso do Sul; 

(c) DVOP é o Departamento de Viação e Obras Públicas de Mato Grosso; 

(d) · EMPAER-MS é a Empresa de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato 
Grosso do Sul; 

(e) EMPAER-MT é a Empresa de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato 
Grosso; 

(e) 

- 
(f) 

r, 
(g) 

-· (h) 

(i) 
r: 
r: (j) 

(k) 

(1) 

r: 

Estradas Parque, para os efeitos deste Programa, são as seguintes:(i) Piraputanga 
Palmeiras-Camisão (MS-450); (ii) Santo Antônio-Barão de Melgaço (MT 040/361); (iii) 
Chapada dos Guimarães-Mirante (MT-251 e MT-351);-(iv) Transpantaneira (MT-060); 
(v) Jaciara-Cachoeira da Fumaça (MT-457); (vi) Poconé-Porto Cercado (MT-370); e (vii) 
Estrada Parque Pantanal (MS-84/228); 

Estradas Turísticas, para os efeitos deste Programa, são as seguintes: Bonito-Bodoquena 
(MS-178) e Poconé-Posto do lhama (MT-060); 

FEMA-MT é a Fundação Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso; 

FEMA-P é a Fundação Estadual do Meio Ambiente-Pantanal de Mato Grosso do Sul; 

FUNAI é a Fundação Nacional do Índio; 

IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; 

Instituições Participantes são as entidades responsáveis pela execução técnica e tisica dos 
componentes do Programa, tais como DERSUL, DVOP, EMPAER-MS, ENIPAER-MT e 
SANE SUL; 

,,.. 

MS é o Estado de Mato Grosso do Sul; 
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(m) MT é o Estado de Mato Grosso; 

(n) Entidade de Saneamento do Município de Cuíabá é a entidade que será criada para gerir o 
sistema de saneamento do Município de Cuiabá; 

(o) Pantanal é a região correspondente à planície da Bacia do Alto Paraguai; 

(p) Plano Operativo Anual (POA) é o instrumento de planejamento anual, por intermédio do 
qual são especificados: (i) as atividades a serem executadas; (ii) os cronogramas fisico e 
financeiro; e (iii) as metas e instituições responsáveis; 

(q) SANESUL é a Companhia de Saneamento de Mato Grosso do Sul; 

(r) SEMA-MS é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul; 

(s) · SQA é a Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos do MMA; 

(t) Co-Executores são as seguintes entidades com as quais o Órgão Executor assinará 
convênios para a execução das diversas atividades do Programa: IBAMA; MT/FEMA~ 
MT; e MS/SEMA-MS/FEMA-P; 

(u) 

(v) 

Unidade Executora é a unidade de execução do Programa no MMA; 

Unidades Executaras Estaduais são as unidades de execução do Programa na FEMA-MT 
e na SEMA-MS; 

(w) Unidade Executara do IBAMA é a unidade de execução do Programa no IBAMA; 

CAPÍTULO! 

Custo, Financiamento e Recursos Adicionais 

CLÁUSULA 1.01. Custo do Programa. O custo total do Programa é estimado em quantia 
equivalente a cento e sessenta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da América 
(US$165.000.000). Salvo disposição em contrário neste Contrato, o termo "dólares" significa a 
moeda de curso legal nos Estados Unidos da América. 

CLÁUSULA 1.02. Valor do Financiamento. Nos termos deste Contrato, o Banco se 
compromete a conceder à Mutuária, e esta aceita, um financiamento, a seguir denominado 
"Financiamento", a débito dos recursos do Mecanismo Unimonetário do capital ordinário do 
Banco, até um montante de noventa e dois milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, 
quatrocentos e vinte e dois Euros (EUR€92.478.422) que façam parte dos referidos recursos. As 
quantias desembolsadas a débito deste Financiamento constituirão o "Empréstimo". 
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CLÁUSULA 1.03. Disponibilidade de Moeda. Não obstante o disposto nas cláusula 1.02 e 
3.01 (a), se o Banco não tiver acesso à Moeda Única pactuada, este, em consulta com a Mutuária, 
desembolsará outra Moeda Única que julgue apropriada. O Banco poderá continuar efetuando os 
desembolsos em outra Moeda Única que julgue apropriada enquanto perdurar a falta de acesso à 
Moeda Única pactuada. A amortização do Empréstimo pela Mutuária será feita na Moeda Única 
desembolsada, com os encargos financeiros que correspondam a essa moeda. 

CLÁUSULA 1.04. Recursos adicionais. (a) O valor dos recursos adicionais que, de acordo 
com o Artigo 6.04 das Normas Gerais, a Mutuária se compromete a fornecer oportunamente para 
a completa e ininterrupta execução do Programa, é estimado em quantia equivalente a oitenta e 
dois milhões e quinhentos mil dólares (US$82.500.000), sem que esta estimativa implique 
limitação ou redução da obrigação da Mutuária de acordo com o referido Artigo. Para calcular a 
equivalência em dólares, será adotada a regra indicada na alínea (b) do Artigo 3.06 das Normas 
Gerais. 

· (b) Sem prejuízo da obrigação da Mutuária prevista no inciso anterior, a quantia de 
US$82.500.000 incluirá o aporte do MT, de pelo menos o equivalente a US$8.740.650 e do MS, 
de pelo menos o equivalente a US$8. 703.520. 

CAPÍTULO II 

Amortização, Juros, Inspeção e Supervisão e Comissão de Crédito 

CLÁUSULA 2.01. Amortização. O Empréstimo deverá ser amortizado pela Mutuária 
mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e tanto quanto possível iguais. A 
primeira prestação deverá ser paga na primeira data em que deva ser efetuado o pagamento de 
juros, uma vez transcorridos seis meses contados a partir da data prevista para o desembolso final 
do Empréstimo, conforme estabelecido na Cláusula 3.05, e a última até o dia 10 de janeiro de 
2021. 

CLÁUSULA 2.02. Juros. (a) Os juros serão calculados sobre os saldos devedores diários do 
Empréstimo a uma taxa anual para cada semestre determinada pelo custo dos Empréstimos 
Unimonetários Qualificados tomados pelo Banco durante o semestre anterior, acrescido de um 
diferencial, expressado em termos de uma porcentagem anual, que o Banco fixará 
periodicamente de acordo com sua política sobre taxa de juros. Assim que for possível, após o 
término de cada semestre, o Banco notificará à Mutuária a taxa de juros para o semestre seguinte. 

(b) Os juros serão pagos semestralmente nos dias 10 dos meses de janeiro e julho de 
cada ano, a partir de 1 O de julho de 2001. 

•.. 
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CLÁUSULA 2.03. Recursos para inspeção e supervisão geral. Do valor do Financiamento, 
a quantia de novecentos e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro Euros (EUR€924.784) 
será destinada a atender despesas de inspeção e supervisão geral do Banco. Essa quantia será 
desembolsada em prestações trimestrais tanto quanto possível iguais ingressando na conta do 
Banco independentemente de solicitação da Mutuária 

CLÁUSULA 2.04. Comissão de crédito. A Mutuária pagará uma comissão de crédito 
conforme estabelecido no Artigo 3.02 das Normas Gerais. 

CAPÍTULO III 

Desembolsos 

CLÁUSULA 3.01. Moedas dos desembolsos e utilização dos recursos. (a) O Financiamento 
será desembolsado em Euros que façam parte do Mecanismo Unimonetário dos recursos do 
capital ordinário do Banco, para pagar bens e serviços adquiridos mediante licitação 
internacional e para os outros propósitos indicados neste Contrato. 

(b) Os recursos do Financiamento serão utilizados somente para o pagamento de bens e 
serviços originários dos países membros do Banco. 

CLÁUSULA 3.02. Condições especiais prévias ao primeiro desembolso. O primeiro 
desembolso do Financiamento está condicionado a que se cumpram, de forma que o Banco 
considere satisfatória, além das condições prévias estipuladas no Artigo 4.01 das Normas Gerais, 
as seguintes condições: 

(a) criação das Unidade Executora, Unidades Executaras Estaduais e Unidade Executara 
do IBAMA e designação do pessoal suficiente e apropriado para o início do seu funcionamento; 

(b) aprovação pelo Banco de todo o processo e documentação prévia à publicação do 
edital para seleção e contratação de uma empresa para assistir as Unidades Executoras 
mencionadas no inciso (a) acima na gestão do Programa, assim como a publicação do edital para 
seleção da mesma empresa; 

(e) assinatura, de acordo com versão previamente aprovada pelo Banco, de: (1) 
convênios de execução do Programa entre o Ml\.1A e: MS, com a interveniência de FEMA-P; 
MT, com a interveníência de FEMA-MT; e (iii) IBAMA; (2) convênios de execução do 
Programa entre FEMA-P e EJMP AER-MS, e entre FEMA-MT e EMP AER-MT; (3) Termo de 
Cooperação entre o :MMA e FUNAI, com a interveniência de MT e MS; ; 

~· 

· .. (d) instituição dos Comitês Estaduais e do Comitê Inter-Estadual, com definição de 
composição, atribuições e competências; 
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(e) aprovação pelo Banco dos Regulamentos Operacionais do componente de Gestão de 
Solos e Agrotóxicos, bem como sua entrada em vigência e adoção pelas EMP AER-MT e 
EMPAER-MS. 

CLÁUSULA 3.03. Condições especiais prévias ao primeiro desembolso do Componente 
de Saneamento em MT. O primeiro desembolso do Financiamento, bem como o primeiro 
repasse de recursos do Financiamento pela Mutuária, para a execução do Componente de 
Saneamento em MT, está condicionado a que se cumpram, de forma que o Banco considere 
satisfatória, além das condições prévias estipuladas na Cláusula 3.02 anterior e no Artigo 4.01 
das Normas Gerais, as seguintes condições: 

(a) criação da Entidade de Saneamento do Município de Cuiabá e assinatura entre o MT 
e o Município de Cuiabá de um convênio, de acordo com versão previamente aprovada pelo 
Banco, que regule as responsabilidades de ambas as partes no fortalecimento institucional da 
referida Entidade, como descrito no parágrafo 2.12 do Anexo A; 

(b) contratação de consultoria para apoiar, durante a execução do Programa, a 
administração da Entidade de Saneamento do Município de Cuiabá no seu gerenciamento. 

CLÁUSULA 3.04. Reembolso de despesas a débito do Financiamento. Com a 
concordância do Banco, os recursos do Financiamento poderão ser utilizados para reembolsar 
despesas efetuadas ou financiar as que se efetuem como Programa a partir de 6 de dezembro de 
2000 e até à data do presente Contrato, desde que se tenham cumprido requisitos 
substancialmente análogos aos estabelecidos neste instrumento. 

CLÁUSULA 3.05. Prazo para desembolsos. O prazo para desembolso dos recursos do 
Financiamento será de quatro (4) anos, contados a partir da vigência do presente Contrato. 

CAPÍTULO IV 

Execução do Programa 

CLÁUSULA 4.01. Disposições relativas a preços e aquisições. Com os recursos do 
Financiamento: (a) As aquisições de bens assim como as contratações de obras e serviços 
relacionados estarão sujeitas aos Procedimentos para Licitações que figuram como Anexo B 
deste Contrato. Quando o valor estimado dos bens e serviços relacionados for igual ou maior do 
que o equivalente a US$350.000 (trezentos e cinquenta mil dólares), e quando o valor estimado 
das obras for igual ou maior do que o equivalente a US$5.000.000 (cinco milhões de dólares) e 
sempre que o Órgão Executor ou a entidade encarregada de efetuar as licitações pertencer ao 
setor público, aplicar-se-á a licitação pública internacional como método de aquisição de bens 
ou contratação de obras, de acordo com -o disposto no Anexo B acima referido. 

•.. 
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(b) A menos que as partes estipulem outro procedimento, antes de convocar cada 
licitação pública ou, se não houver licitação, antes da aquisição dos bens ou do início das obras, a 
Mutuária deverá submeter ao Banco: (i) os planos gerais, as especificações, os orçamentos e os 
demais documentos requeridos para a aquisição ou a construção e, se for o caso, as bases 
específicas e demais documentos necessários para o edital; e (ii) no caso de obras, comprovação 
de que se tem a posse legal, as servidões ou outros direitos pertinentes sobre os imóveis onde 
serão construídas as obras do Programa. 

(e) Para as aquisições que de acordo com o Anexo A tenham que ser supervisionadas 
pelo Banco de forma ex-post, isto é, posteriormente à assinatura dos contratos de aquisição 
correspondentes, a Mutuária se compromete a apresentar para verificação pelo Banco, antes de 
convocar a primeira das licitações a serem supervisionadas de forma ex-post, além do indicado 
no inciso (b) anterior, o modelo do documento de licitação que se propõe utilizar para as 
aquisições a serem supervisionadas na referida forma. 

CLÁUSULA 4.02. Execução do Programa. (a) A Mutuária executará o Programa e deverá 
fazer com que o mesmo seja executado por MT, MS e IBAi\1A de acordo com os convênios 
identificados na Cláusula 3.02(c) (1), nos quais constarão as obrigações das referidas partes de 
adotar ou fazer com que sejam adotadas todas as medidas necessárias ao cumprimento deste 
Contrato. 

(b) Dentre essas obrigações, MT e MS deverão assinar convênios com as respectivas 
Instituições Participantes, com o fim de definir a sua participação na execução do Programa. 

(e) A Mutuária se compromete a, por meio dos respectivos Convênios de Execução 
mencionados na Cláusula anterior, fazer com que sejam incluídos nos convênios a serem 
celebrados entre MT, MS e as Instituições Participantes, respectivamente, entre outras, as 
obrigações estabelecidas nas Cláusulas 4.03, 4.08, 4.11, 4.12, 4.15 e 5.02 (b) deste Contrato. 

CLÁUSULA-4.03. Manutenção. De acordo com o estabelecido na Cláusula 4.02 acima, 
serão conservadas adequadamente as obras e os equipamentos compreendidos no Programa, de 
acordo com normas técnicas geralmente aceitas. Se ficar comprovado, com base nas inspeções 
feitas pelo Banco ou nos relatórios recebidos, que a manutenção efetuada encontra-se abaixo dos 
níveis acordados, deverão ser adotadas as medidas necessárias para que as deficiências sejam 
corrigidas. 

CLÁUSULA 4.04. Modificação de disposições legais e dos Regulamentos do Programa. 
Em aditamento ao previsto na alínea (b) do Artigo 6.01 das Normas Gerais, as partes 
contratantes acordam que será necessário o consentimento escrito do Banco para que se possa 
introduzir qualquer alteração aos Regulamentos Operacionais que se apliquem ao Programa . 

•... 
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CLÁUSULA 4.05. Reconhecimento de despesas a débito da contrapartida local. O Banco 
poderá reconhecer, como parte dos recursos da contrapartida local, despesas efetuadas no 
Programa até quantia equivalente a um milhão de dólares (US$ l.OOO.OOO), em despesas de 
preparação do Programa, que tenham sido efetuadas antes de 6 de dezembro de 2000 mas após 6 
de junho de 1999 desde que se tenham cumprido requisitos substancialmente análogos aos 
estabelecidos neste Contrato. Fica entendido que o Banco também poderá reconhecer como 
parte da contrapartida local as despesas efetuadas ou que venham a ser efetuadas com o 
Programa a partir de 6 de dezembro de 2000 e até à data do presente Contrato, desde que se 
tenham cumprido os mencionados requisitos. 

CLÁUSULA 4.06. Contratacão de consultores ou especialistas. Com recursos do 
Financiamento, a Mutuária selecionará e contratará, ou fará com que sejam selecionados e 
contratados, os serviços de consultores ou especialistas que sejam necessários para dar 
cumprimento às disposições pertinentes deste Contrato, de acordo com o procedimento 
estabelecido no Anexo C. 

CLÁUSULA 4.07. Revisões do Programa. O Banco e a Mutuária realizarão as seguintes 
revisões do Programa: 

(i) após terem sido cumpridas as condições prévias ao primeiro desembolso, o Banco 
reunir-se-á com a Mutuária para revisar o Plano Operativo para o primeiro ano de 
execução e os marcos e indicadores a serem monitorados; 

(ii) doze meses após o cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso; o 
Banco e a Mutuária efetuarão uma análise dos aspectos institucionais do 
Programa, incluindo o modelo de participação da sociedade civil no seu 
acompanhamento. 

,.... (iii) vinte e quatro meses após o cumprimento das condições prévias ao primeiro 
- desembolso, o Banco e a Mutuária efetuarão uma revisão da execução do 
Programa." Esta revisão se concentrará em: (1) cumprimento dos objetivos 
previstos nos Planos Operacionais; (2) questões suscitadas pelo monitoramento 
ambiental; (3) funcionamento do modelo de participação pública; (4) impactos 
nas comunidades indígenas; e (4) cumprimento do Contrato; 

r: 

í' 

,,..., 
(iv) trinta e seis meses após o cumprimento das condições prévias ao primeiro 

desembolso. o Banco e a Mutuária _ efetuarão nova revisão da execução do 
Programa. Esta revisão se concentrará nos progressos alcançados, que permitam 
poder submeter à aprovação da Diretoria do Banco uma eventual segunda fase do 
Programa e também incidirá sobre as áreas incluídas na primeira revisão. 

,... (' 
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CLÁUSULA 4.08. Planejamento. De acordo com o estabelecido na Cláusula 4.02 acima: (a) 
As Instituições Participantes deverão apresentar às respectivas Unidades Executaras Estaduais, 
durante a execução do Programa e até ao dia 30 de setembro de cada ano, uma proposta de POA 
relativo às atividades a serem desenvolvidas pelas Instituições Participantes no ano calendário 
subsequente. (' 

(' 

(' 
1(b) Os Co-Executores deverão apresentar à Unidade Executara, durante a execução do 

Programa e até o mais tardar o dia 30 de outubro de cada ano, uma proposta de POA relativo às 
atividades desenvolvidas por MT, MS e IBAMA, respectivamente, no ano calendário 
subsequente, incorporando as atividades propostas pelas Instituições Participantes. 

r, 
( c) A Mutuária apresentará ao Banco durante a execução do Programa e até o mais tardar 

o dia 31 de dezembro de cada ano, um POA relativo a todas as atividades desenvolvidas no 
âmbito do Programa no ano calendário subsequente. ,-. 

CLÁUSULA 4.09. Monitoria e Avaliacão. (a) O MMA desenvolverá um sistema de monitoria 
e avaliação com a colaboração das Unidades Executoras Estaduais e da Unidade Executara do 
IBAMA. Este sistema deverá avaliar: (i) a implementação das atividades do Programa em 
conformidade com o POA; (ii) o cumprimento com os prazos do Programa; (iii) execução das 
obras e o cumprimento das exigências ambientais. 

,-., 
1 

(b) O Órgão executor manterá uma base de dados contendo as informações reunidas na 
avaliação inicial do Programa, os indicadores de progresso aplicáveis e informações resultantes 
do processo de monitoria e avaliação, com a finalidade de disponibilizá-la aos interessados. 

CLÁUSULA 4.10. Avaliação do Impacto do Programa. Serão efetuadas por empresa de 
consultoria as seguintes avaliações do impacto do Programa: 

(a) Avaliação inicial do impacto das atividades nas áreas de intervenção do Programa, 
com o objetivo de: (i) levantar os dados básicos das condições ambientais existentes nas áreas de 
intervenção do Programa; (ii) realizar um diagnóstico institucional dos Co-Executores, das 
Instituições Participantes e da participação da sociedade civil. O processo de contratação da 
consultoria deverá ser iniciado três {3) meses após a assinatura deste Contrato e o relatório final 
deverá estar concluído e ser encaminhado ao Banco o mais tardar até um (1) ano a contar da 
assinatura deste Contrato; 

r: (b) Avaliação dos impactos resultantes da execução das atividades nas áreas de 
intervenção do Programa, com base no relatório da avaliação inicial mencionada no inciso 
anterior e sua respectiva metodologia. O relatório final desta avaliação deverá estar concluído e 
ser encaminhado ao Banco o mais tardar até a data da solicitação do último desembolso dos 
recursos do Financiamento. 

... 
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(e) A empresa de consultoria que efetuar estas avaliações apresentará à Mutuária os 
respectivos relatórios, e esta, por sua vez, deverá encaminhá-los ao Banco, para comentários, 
contendo a sua eventual apreciação sobre os mesmos. 

r 
CLÁUSULA4.11. Condições especiais prévias à publicação de documentos de licitação. 
A publicação de documentos de licitação para a execução das atividades do Programa 
mencionadas e assinaladas em cada um dos incisos abaixo está condicionada a que se cumpram, 
de forma que o Banco considere satisfatória, as seguintes condições: 

r: 
(a) para a aquisicão de equipamento para a polícia florestal em MT e MS, designação 

do pessoal adequado e necessário, respectivamente em MT e MS, para atuar nas áreas onde estes 
equipamentos serão utilizados; 

(b) para a construção de novos postos de bombeiros em cada Município de MS, 
assinatura pelo respectivo Município de um convênio destinado a criar um mecanismo para 
custear gastos de energia, água e demais serviços públicos, utilização e manutenção do 
equipamento, e uma parte razoável dos custos de reposição de equipamentos leves de combate 
direto a incêndios; 

(e) para a aquisição de equipamento para novos postos de bombeiros em cada 
Município de MS, designação por MS do pessoal adequado e necessário para cada um dos 
novos postos; 

(d) para a primeira obra que deva ser supervisionada pela SA!\"ESUL no 
Componente de Saneamento em MS, a SANESUL deverá ter celebrado um convênio de 
execução com MS que incluirá: (i) um plano satisfatório para melhorar a sua eficiência e fluxo 
de caixa; (ii) compromisso de cumprir com os indicadores financeiros e operacionais acordados 
como Banco; 

(e) para proietos de infra-estrutura que necessitam de licenças ambientais, emissão 
da respectiva licença de instalação; 

(f) para a primeira obra de melhoramento de Estradas Parque e Estradas Turísticas 
em MT e MS, assinatura, respectivamente, de convênios entre MT e DVOP, e MS e DERSUL, 
que regulem as responsabilidades de cada uma das partes na execução das obras das referidas 
estradas; 

(g) para as obras de melhoramento das Estradas Parque e da Estrada> 
Bonito-Bodoguena, conclusão dos respectivos planos de gestão ambiental, bem como sua 
aprovação pelas autoridades competentes e inclusão nos documentos de licitação. 
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CLÁUSULA 4.12. Condição especial prévia à adjudicacão de contratos para execucão de 
obras de Saneamento e de melhoramento das Estradas Parque e Estradas Turísticas. A 
adjudicação de contratos para execução de obras de Saneamento e de melhoramento das Estradas 
Parque e Estradas Turísticas no âmbito do Programa está condicionada a que tenha sido 
contratada, de forma que o Banco considere satisfatória, uma empresa que realize a supervisão 
das.obras e do cumprimento com as respectivas normas ambientais de construção. 

CLÁUSULA 4.13. Condição especial prévia ao início dos processos para contratacões. (a) O 
uucio dos processos para contratações de consultores, para aquisição de bens e para realização de 
obras no âmbito do Programa está condicionado a que tenha sido contratada, de forma que o 
Banco considere satisfatória, a empresa que assistirá as Unidades Executaras na gestão do 
Programa, mencionada na Cláusula 3.02 (b) deste Contrato. 

(b) Excetuam-se do disposto no inciso anterior a contratação das seguintes consultorias: 
(i) realização da avaliação de impacto do Programa; (ii) realização dos estudos para a 
identificação hierarquização de áreas prioritárias para novas unidades de conservação na BAP; 
(iii) realização dos estudos para pesquisa biológica de ictiofauna; (iv) realização dos estudos de 
pesquisa genética de espécies comerciais de ictiofauna; (v) elaboração de estudos para avaliação 
do sistema de manejo de jacarés; (vi) elaboração de estudos sobre o impacto do Tucunaré no 
Pantanal; e (vii) consultorias para dar apoio às Unidades Executaras do Programa. 

CLÁUSULA 4.14. Designação de pessoal para FEMA-MT e FEMA-P. (a) De acordo com o 
estabelecido na Cláusula 4.02 acima, a FEMA-MT e a FEMA-P deverão designar o pessoal 
necessário para realizar a supervisão do Componente de Administração de Recursos Hídricos no 
prazo de oito (8) meses a partir da assinatura deste Contrato. 

(b) Sem prejuízo do disposto no inciso anterior, não poderão ser publicados documentos 
de licitação para a execução de projetos de infra-estrutura do Componente de Administração de 
Recursos Hídricos antes que tenha sido efetuada a designação referida no inciso anterior. 

CLÁUSULA 4.15. início do funcionamento dos Comitês Estaduais. Os Comitês Estaduais 
mencionados na Cláusula 3.02 (d) deverão estar em funcionamento no prazo de três (3) meses 
após a data da assinatura deste Contrato. 

CAPÍTULO V 

Registros. Inspeções e Relatórios ,,.. 

CLÁUSULA 5.01. Registros, inspeções e relatórios. (a) A Mutuária se compromete a 
manter registros, permitir inspeções e apresentar relatórios e demonstrações financeiras, de 
acordo com as disposições estabelecidas no Capítulo VII das Normas Gerais. 
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(b) Os relatórios de progresso de execução do Programa identificados no Artigo 7.03 das 
Normas Gerais deverão incluir, entre outros, os seguintes aspetos: (i) cumprimento com normas 
ambientais; (ií) cumprimento com as condições deste contrato; (iii) implementação do modelo de 
participação da sociedade civil; (iv) implementação do mecanismo de participação na 
manutenção de caminhos rurais. 

CLÁUSULA 5.02. Auditorias. (a) Com relação ao estabelecido no Artigo 7.03 das Normas 
Gerais, durante o período de execução do Programa, as demonstrações financeiras do mesmo 
serão apresentadas anualmente. devidamente auditadas pela Secretaria Federal de Controle do 
Ministério da Fazenda. 

(b) Adicionalmente ao previsto no Artigo 7.03 das Normas Gerais, de acordo com o 
estabelecido na Cláusula 4.02 acima, durante a execução do Projeto, a Mutuária apresentará ao 
Banco três exemplares das demonstrações financeiras da SANESUL, ao encerramento de cada 
exercício financeiro, e informação complementar relativa a essas demonstrações. As 
demonstrações serão apresentadas anualmente, a partir do exercício financeiro em que se inicie o 
Programa e dentro dos cento e vinte (120) dias seguintes ao encerramento de cada exercício 
financeiro da SANESUL. Estas demonstrações financeiras deverão ser apresentadas ao Banco 
devidamente auditadas por uma empresa de auditores independente aceita pelo Banco. 

r- CAPÍTULO VI 

r- Disposições Diversas 

r, CLÁUSULA 6.01. Vigência do Contrato. As partes concordam em que este Contrato 
r- começa a vigorar na data de sua assinatura. 

r: CLÁUSULA 6.02. Extinção. O pagamento total do Empréstimo, juros e comissões dará por 
extinto este Contrato e todas as obrigações dele derivadas. 

r 
r 

CLÁUSULA 6.03. Validade. Os direitos e obrigações estabelecidos neste Contrato são 
válidos e exigíveis, de acordo com os termos nele estabelecidos, sem referência à legislação de 
qualquer país. 

CLÁUSULA 6.04. Comunícacões. Salvo acordo escrito em que se estabeleça outro 
procedimento, todo aviso, solicitação ou comunicação que as partes devam enviar urna à outra 
em virtude deste contrato será feito por escrito e considerar-se-á efetuado no momento em que o •.. 
documento correspondente for entregue ao destinatãrio no respectivo endereço, abaixo indicado: 

Da Mutuária: MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 8 andar 
CEP 70.048-900 Brasília - DF 
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r-,, Para assuntos relacionados com a execução do Programa 

r 
r 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos 
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 8 Andar 
CEP 70.068-900 Brasília - DF 

r- Do Banco: 
r- 

/""'. 

Endereço postal: 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
1300 New York Ave., N.W. 
Washington, D.C. 20577 
Estados Unidos da América 
Fax: (202) 623-3096 

r- 
CLÁUSULA 6.05. Correspondência. O Banco e o MMA comprometem-se a encaminhar à 
Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, no endereço abaixo indicado, cópia das correspondências relativas ao Programa. 

r= 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN 
Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 5° andar 
70040-906, Brasília, DF, Brasil 
Fax: 61 225-4022 

CAPÍTULO VII 

r 
r 

Arbitragem 

CLÁUSULA 7.01. Cláusula compromissória. Para a solução de qualquer controvérsia 
oriunda do presente Contrato que não seja dirimida por acordo entre as partes, estas se submetem 
incondicional e irrevogavelmente ao processo e sentença do Tribunal de Arbitragem a que se 
refere o Capitulo IX das Normas Gerais. r: 

r 
r: ir• 

r 
r 
r 
r: 
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r, EM TESTEMUNHO DO QUE, a Mutuária e o Banco, atuando cada qual por intermédio 
de seu representante autorizado, fumam o presente Contrato em duas vias de igual teor em 
Washington, Distrito de Colúmbia, Estados Unidos da América, no dia acima indicado. r-, 

l r- 
r-, 
,-.. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil, BANCOINTERAMERICANODE 
DESENVOLVIMENTO 

r-. 
r: 
r 
r 
r, 
r, 
r· 

(Nome e título do Representante) (Nome e titulo do Representante) 

r 
r- 

r-, 

,,.. 

1 

/ 

1 

i 

,0 1 j 
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SEGUNDA PARTE 

NORMAS GERAIS 

CAPÍTULO! 

Aplicação das Normas Gerais 

ARTIGO 1.01. Aplicação das Normas Gerais. Estas Normas Gerais aplicam-se aos 
Contratos de Empréstimo que o Banco Interamericano de Desenvolvimento celebra com seus 
Mutuários e, portanto, suas disposições constituem parte integrante deste Contrato. 

CAPÍTULO II 

Definições 

ARTIGO 2.01. Definições. Para fins de conceituação das obrigações contratuais, 
adotam-se as seguintes definições: 

r, 

r 
(' 

r: 

(d) 

(e) 

(f) 

(a) A expressão "Banco" designa o Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

(b) A expressão "Contrato" designa o conjunto de Disposições Especiais, Normas 
Gerais e Anexos. 

(e) A expressão "Conta Central de Moedas" designa a conta em que o Banco 
contabiliza, tanto em termos das unidades monetárias como de sua equivalência 
em dólares dos Estados Unidos da América, todos os desembolsos e amortizações 
dos Empréstimos, ou de parte dos Empréstimos concedidos pelo Banco com a 
Cesta de Moedas. Os Empréstimos ou parte dos Empréstimos que tenham sido 
concedidos na moeda do Mutuário ou em Moedas Únicas com o Mecanismo 
Unimonetário não serão contabilizados na Conta Central de Moedas. 

A expressão "Custos dos Empréstimos Multimonetários Qualificados" designa o 
custo, para o Banco, dos Empréstimos Multimonetários Qualificados, expresso 
em termos de uma percentagem anual, segundo razoavelmente determinado pelo 
Banco. · •.. 
A expressão "Custos dos Empréstimos Unimonetários Qualificados" designa o 
custo, para o Banco, dos Empréstimos Qualificados em qualquer Moeda Única, 
expresso em termos' de uma percentagem anual, segundo razoavelmente 
determinado pelo Banco. 

A expressão "Diretoria" designa a Diretoria Executiva do Banco. 

r: 
r: 
r: 

r 
,r . .. . .... , --· . ---- .... 
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(g) A expressão "Disposições Especiais" designa o conjunto de cláusulas que 
compõem a Primeira Parte deste Contrato e que contém os elementos peculiares 
da operação. 

(h) A expressão "Empréstimo" designa os recursos que se desembolsem a débito do 
Financiamento. 

(i) A expressão "Empréstimo com a Cesta de Moedas" significa qualquer 
Empréstimo ou parte de um Empréstimo concedido pelo Banco para ser 
desembolsado e pago numa combinação de moedas conversíveis sob o Sistema da 
Cesta de Moedas. 

A expressão "Empréstimo com o Mecanismo Unimonetário" significa qualquer 
Empréstimo ou parte de um Empréstimo concedido pelo Banco para ser 
desembolsado, contabilizado e pago numa Moeda Única com o Mecanismo 
Unimonetário. 

(k) A expressão "Empréstimos Multimonetários Qualificados" designa os recursos 
captados pelo Banco desde 1 º de janeiro de 1990 e que se destinem a financiar 
Empréstimos da Cesta de Moedas, com taxas de juros variáveis, em conformidade 
com a política do Banco em matéria de taxas de juros. 

(I) A expressão "Empréstimos Unimonetários Qualificados", para Empréstimos 
expressos em qualquer moeda, significa: (i) desde a data em que o primeiro 
empréstimo na moeda selecionada seja aprovado pela Diretoria, recursos do 
mecanismo transitório de estabilização dessa moeda e recursos captados pelo 
Banco nessa moeda que sejam destinados a financiar os Empréstimos concedidos 
com o Mecanismo Unimonetário; (ri) a partir do primeiro dia do sétimo Semestre 
após a data mencionada, recursos captados pelo Banco que se destinem a 
financiar os Empréstimos, na moeda selecionada, com o Mecanismo 
Unimonetário. 

(m) A expressão "Fiador" designa a parte que garante o cumprimento das obrigações 
contraídas pelo Mutuário e assume outras obrigações que, consoante o Contrato 
de Garantia, passam a ser de sua responsabilidade. 

(n) 

(o) 

,, .•.. 

(p) 

r 
r: 

A expressão "Financiamento" designa os recursos que o Banco convém em 
colocar à disposição do Mutuário para contribuir para a realização do Projeto. 

... 
A expressão "Fundo Rotativo" designa o Fundo que o Banco poderá estabelecer, 
de acordo com Artigo 4.07 destas Normas Gerais, com o objeto de adiantar 
recursos relacionados com execução do Projeto que sejam financiáveis com os· 
recursos do Empréstimo. 
A expressão "Mecanismo Unimonetário" significa o mecanismo que o Banco 
estabeleceu para conceder Empréstimos em certas moedas conversíveis 
selecionadas periodicamente. 
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(q) A expressão "Moeda que não seja a do país do Mutuário" ou "Moeda 
Conversível" designa qualquer moeda circulante legal de um país diverso do 
Mutuário, os Direitos Especiais de Saque do Fundo Monetário Internacional e 
qualquer outra unidade que represente a obrigação do serviço da dívida de um 
empréstimo contraído pelo Banco. 

(r) A expressão "Moeda Única" significa qualquer moeda conversível que o Banco 
tenha selecionado para conceder Empréstimos com o Mecanismo Unimonetário. 

(s) A expressão "Mutuário" designa a parte à cuja disposição é colocado o 
Financiamento. 

(t) A expressão "Normas Gerais" designa o conjunto de artigos que compõem a 
Segunda Parte deste Contrato e refletem as políticas básicas do Banco aplicáveis 
uniformemente a seus Contratos de Empréstimo. 

(u) A expressão "Órgão(s) Executor(es)" designa a(s) entidade(s) encarregada(s) de 
executar total ou parcialmente o Projeto. 

(v) A expressão "Projeto" designa o Programa ou Projeto para o qual é concedido o 
Financiamento. 

(w) A expressão "Semestre" designa os primeiros ou os segundos seis meses de um 
ano civil. 

(x) A expressão "Sistema da Cesta de Moedas" significa o sistema mediante o qual os 
Mutuários compartilham o risco cambial dos Empréstimos concedidos com a 
Cesta de Moedas e mediante o qual o Banco efetua desembolsos e requer o 
pagamento numa combinação de moedas conversíveis por ele determinada 

A exprêssão "Unidade de Conta" designa a unidade financeira utilizada como 
meio de expressar as obrigações de pagamento do principal e dos juros devidos 
pelos Mutuários em Empréstimos concedidos com a Cesta de Moedas. 

A expressão "Valor da Unidade de Conta" designa o valor unitário da unidade 
:financeira utilizada para calcular os montantes devidos pelos Mutuários em 
Empréstimos concedidos com a Cesta de Moedas. O Valor da Unidade de Conta, 
em determinada data, é estabelecido mediante a divisão da soma dos saldos de r· 

moedas conversíveis contabilizados na Conta Central de Moedas, expressos em 
dólares dos Estados Unidos da América, pelo total de Unidades de Conta devidas 
pelos Mutuários naquela data. Para expressar os saldos de moedas conversíveis 
contabilizados na, Co~ta Central de Moedas em dólares dos Estados Unidos da 
América em determinado dia, será utilizada a taxa de câmbio vigente nesse dia. 
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CAPÍTULO III 

Amortização. Juros e Comissáo de Crédito 

ARTIGO 3.01. Datas de amortização. O Mutuário amortizará o Empréstimo em quotas 
semestrais nas mesmas datas determinadas nas Disposições Especiais para o pagamento dos 
juros. A data de vencimento da primeira quota de amortização coincidirá com a primeira data 
estabelecida para o pagamento de juros, após transcorridos seis meses contados a partir da data 
prevista para o último desembolso. 

r: 
ARTIGO 3.02. Comissão de crédito. (a) Sobre o saldo não desembolsado do 
Financiamento que não seja na moeda do país do Mutuário, este pagará uma comissão de crédito 
de O, 75% ao ano. que começará a vigorar sessenta {60) dias após a data do Contrato. 

r: (b) No caso de Empréstimos com a Cesta de Moedas, e no caso de Empréstimos em 
dólares dos Estados Unidos da América com o Mecanismo Unimonetário, esta 
comissão será paga em dólares dos Estados Unidos da América. No caso de 
Empréstimos com o Mecanismo Unimonetário numa moeda que não seja o dólar 
dos Estados Unidos da América, a comissão será paga na moeda do Empréstimo: 
No caso de Empréstimos em Moedas Conversíveis, a comissão será paga nas 
mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros, conforme previsto nas 
Disposições Especiais. 

r: 

(e) Esta comissão deixará de vigorar, no todo ou em parte, conforme o caso, na 
medida em que: (i) tenham sido efetuados os respectivos desembolsos; ou (ii) o 
Financiamento tenha ficado total ou parcialmente sem efeito, em conformidade 
com os artigos 3.17, 3.18 e 4.02 destas Normas Gerais e com os artigos 
peninentes das Disposições Especiais. 

ARTIGO 3.03. Cálculos de iuros e da comissão de crédito. Os juros e a comissão de 
crédito serão calculados· com base no número exato de dias do Semestre correspondente. 

r 
r- 

ARTIGO 3.04. Juros. Os juros incidirão sobre os saldos devedores diários do 
Empréstimo, a uma taxa a ser determinada semestrahnente, somando-se um diferencial expresso 
em termos de uma porcentagem anual que o Banco fixará periodicamente de acordo com sua 
política sobre taxa de juros: (i) no caso de Empréstimos com a Cesta de Moedas, ao custo dos 
Empréstimos Multimonetários Qualificados para o Semestre anterior; (ii) no caso de 
Empréstimos com o Mecanismo Unimonetário, ao custo dos Empréstimos Unimonetários 
Qualificados na moeda do Empréstimo para o Semestre anterior. Tão logo seja possível após o •.. 
término de cada Semestre, o Banco notificará o Mutuário acerca da taxa de juros para o Semestre 
seguinte. 

. 
ARTIGO 3.05. Desembolsos e pagamentos de amortizacões e juros em moeda 
nacional. (a) Os montantes que sejam desembolsados na moeda do país do Mutuário serão 
aplicados ao Financiamento e debitados em seu equivalente em dólares dos Estados Unidos da 

r 
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América, determinado de acordo com a taxa de câmbio vigente na data do respectivo 
desembolso. 

r: 
(b) O pagamento das quotas de amortização e juros deverá ser efetuado na moeda 

desembolsada, em seu equivalente em dólares dos Estados Unidos da América, 
determinado de acordo com a taxa de câmbio vigente na data do pagamento. 

r- 
. (e) Para determinar as equivalências estipuladas nas alíneas (a) e (b), supra, será 

utilizada a taxa de câmbio que corresponder, de acordo com o estabelecido no 
Artigo 3.06 destas Normas Gerars, 

r: ARTIGO 3.06. Taxa de câmbio. (a) A taxa de câmbio a ser utilizada para estabelecer a 
equivalência da moeda do país do Mutuáno em relação ao dólar dos Estados Unidos da América 
será a seguinte: 

(i) A taxa de câmbio correspondente ao entendimento vigente entre o Banco e 
o respectivo país membro em matéria de manutenção do valor da moeda, 
conforme estabelecido na Seção 3 do Artigo V do Convênio Constitutivo 
do Banco. 

(ri) Na ausência de um entendimento entre o Banco e o respectivo país 
membro a respeito da taxa de câmbio a ser aplicada para fins de 
manutenção do valor de sua moeda em poder do Banco, este terá o direito 
de exigir que, para os fins de pagamento de amortização e juros, seja 
aplicada a taxa de câmbio utilizada nessa data pelo Banco Central do país 
membro, ou pela correspondente autoridade monetária para a venda de 
dólares dos Estados Unidos da América aos residentes no país, que não 
sejam entidades governamentais; para efetuar as seguintes operações: ( a) 
pagamento a título de capital e juros devidos; (b) remessa de dividendos 
ou de outras rendas provenientes de investimentos de capital no país; e (e) 
remessa de capitais investidos. Se, para estas três classes de operações, 
não existir taxa de câmbio idêntica, será aplicável a mais alta, ou seja, a 
que represente o maior número de unidades na moeda do respectivo país 
por dólar dos Estados Unidos da América. 

(iii) Se, na data em que deva ser efetuado o pagamento, a regra anterior não 
puder ser aplicada por inexistência das mencionadas operações, o 
pagamento será efetuado com base na taxa de câmbio mais recente 
utilizada para tais operações dentro dos trinta (30) dias anteriores à data do 
vencimento. 

~· 
- 

(iv) Se, não obstante a aplicação das regras acima mencionadas, não for 
possível determinar a taxa de câmbio a ser aplicada para fins de 

· pagamento, ou se surgirem discrepâncias quanto a essa determinação, 
observar-se-á, nesta matéria, o que o Banco resolver, levando em 

r- 
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consideração as realidades do mercado de câmbio no respectivo país 
membro. 

r {v) Se, por descumprimento das regras anteriores, o Banco considerar que o 
pagamento efetuado na moeda correspondente foi insuficiente, deverá 
comunicá-lo de imediato ao Mutuário para que este proceda à cobertura da 
diferença dentro do prazo máximo de trinta (30) dias úteis contados a 
partir da data do recebimento do aviso. Se, ao contrário, a quantia 
recebida for superior à devida, o Banco procederá à devolução do excesso 
de recursos dentro do mesmo prazo. 

r- 

(b) Para determinar a equivalência em dólares dos Estados Unidos da América de 
uma despesa efetuada com a moeda do país do Mutuário, será utilizada a taxa de 
câmbio aplicável na data do pagamento da respectiva despesa, observada a regra 
assinalada na alínea (a) do presente Artigo. Para tanto, entende-se que a data de 
pagamento da despesa é aquela em que o Mutuário, o Órgão Executor ou qualquer 
outra pessoa natural ou jurídica à qual tenha sido delegada a faculdade de efetuar 
despesas, realize os respectivos pagamentos em favor do empreiteiro ou 
fornecedor. r: 

ARTIGO 3.07. Desembolsos e amortizações em moedas conversíveis de Empréstimos 
com a Cesta de Moedas. (a) No caso de Empréstimos concedidos com a Cesta de Moedas, os 
desembolsos e os pagamentos a título de amortizações em Moedas Conversíveis serão 
contabilizados em Unidades de Conta. 

,,..... (b) O saldo devedor de um Empréstimo concedido com a Cesta de Moedas em 
determinada data será expresso em sua equivalência em dólares dos Estados 
Unidos da América. mediante a multiplicação do total devido em Unidades de 
Conta pelo Valor da Unidade de Conta vigente nessa data. 

(e)- As quantias desembolsadas ou as amortizações efetuadas nos Empréstimos 
concedidos com a Cesta de Moedas serão acrescentadas ou reduzidas, 
respectivamente, da Conta Central de Moedas, tanto 'na moeda utilizada como em 
sua equivalência em dólares dos Estados Unidos da América na data do respectivo 
desembolso ou pagamento. 

ARTIGO 3;08. Pagamentos de amortização e juros em moedas conversíveis de 
Empréstimos com a Cesta de Moedas. (a) No caso de Empréstimos concedidos com a Cesta 
de Moedas, os pagamentos das quotas de amortização e juros deverão ser efetuados nos •.. 
respectivos vencimentos e na moeda que o Banco especificar. Para o pagamento das quotas de 
amortização, o Banco poderá especificar qualquer moeda que faça parte da Conta Central de 
Moedas. 

r 
(b) 

~ 
No caso de Empréstimos concedidos com a Cesta de Moedas, os pagamentos a 
título de amortização e juros serão creditados ao Mutuário em Unidades de Conta 
utilizando o Valor da Unidade de Conta vigente na data do pagamento. 
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(e) Ocorrendo diferença, por alteração no Valor da Unidade de Conta, entre a data de 
faturamento e a data em que seja efetuado o pagamento, o Banco poderá, segundo 
o caso: (i) requerer do Mutuário o cancelamento dessa diferença no prazo de 
trinta (30) dias da data de recebimento do correspondente aviso; ou (ii) proceder à 
reintegração da diferença em favor do Mutuário dentro do mesmo prazo. 

ARTIGO 3.09. Desembolsos e pagamentos de amortização e juros em Moedas Únicas. 
No caso de Empréstimos concedidos com o Mecanismo Unimonetário, os desembolsos e 
pagamentos a título de amortização e juros serão efetuados na Moeda Única do Empréstimo . 

. r- 
ARTIGO 3.10. Determinação do valor de moedas conversíveis. Sempre que, nos 
termos deste Contrato, seja necessário determinar o valor de uma Moeda que não seja a do país 
do Mutuário em termos de uma outra moeda, tal valor será aquele que o Banco vier 
razoavelmente a fixar. r: 

ARTIGO 3.11. Participacões. (a) O Banco poderá ceder a outras instituições públicas 
ou privadas, a título de participação, os direitos correspondentes às obrigações pecuniárias do 
Mutuário provenientes deste Contrato. O Banco informará imediatamente o Mutuário a respeito 
de cada cessão. 

r 

r: 

.-- 

r- 

r> 

r> 

(d) 

r: 

r: 

r·----~·- -·-· 

(b) Poderão ser acordadas participações em relação: (i) a qualquer montante do 
Empréstimo que tenha sido desembolsado antes da formalização do acordo de 
participação; ou (ii) a qualquer montante do Financiamento ainda pendente de 
desembolso no momento de ser celebrado o acordo de participação. 

(e) O Banco poderá, com a anuência prévia do Mutuário, ceder total ou parcialmente 
o importe não desembolsado do Financiamento a outras instituições públicas ou 
privadas. Para tanto, a parcela sujeita à participação será expressa em termos de 
um número fixo de unidades de uma ou várias moedas conversíveis. Igualmente, 
com prévia anuência do Mutuário, o Banco poderá estabelecer, para esta parcela 
sujeita à participação, uma taxa de juros diferente da estabelecida no presente 
Contrato. Os pagamentos dos juros e das quotas de amortização serão efetuados 
na moeda especificada em que se realizou a participação e nas datas especificadas 
no Artigo 3.01. O Banco proporcionará ao Mutuário e ao Participante uma tabela 
de amortização, após efetuado o último desembolso. 

No caso de Empréstimos concedidos com a Cesta de Moedas, o Banco poderá, 
com a anuência prévia do Mutuário, alterar a denominação de qualquer parcela •.. 
das obrigações pecuniárias do Mutuário provenientes deste Contrato para um 
número fixo de unidades de uma moeda ou moedas especificadas, de modo que o 
Banco possa ceder a outras instituições públicas ou privadas, a título de 
participação e na medida de sua própria conveniência, os direitos correspondentes 
a dita parcela das obrigações do Mutuário. Igualmente, e com a anuência prévia 
do Mutuário, o Banco poderá estabelecer, para dita parcela de obrigações 
pecuniárias do Contrato, uma taxa de juros distinta da estabelecida no presente 
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r: Contrato. O número de unidades de moeda de tal participação será deduzido da 
Conta Central de Moedas na data da participação e a obrigação do Mutuário será 
transformada de wna quantia em Unidades de Conta, representada pela divisãoda 
soma equivalente em dólares dos Estados Unidos da América das unidades de 
moeda pelo Valor de Unidade de Conta vigentes na mesma data, num número 
fixo de unidades da moeda ou moedas especificadas. O Banco imediatamente 
informará o Mutuário sobre cada participação. Aplicar-se-ão as alíneas (b) e (e) 
deste Artigo às participações negociadas nos termos desta alínea (d), exceto que, 
não obstante o disposto na alínea (e), os pagamentos dos juros e das quotas de 
amortização serão efetuados na moeda específica em que se efetuou a 
participação. 

ARTIGO 3.12. Imputação dos pagamentos. Todo pagamento será imputado 
primeiramente à devolução de adiantamentos não justificados de recursos, depois a comissões e 
juros exigíveis na data do pagamento e, existindo saldo, à amortização de prestações vencidas do 
principal. 

r 

r: 

ARTIGO 3.13. Pagamentos antecipados. Mediante notificação prévia por escrito ao 
Banco, com prazo não inferior a quarenta e cinco (45) dias, o Mutuário poderá pagar, numa das · 
datas de pagamento de juros indicada nas Disposições Especiais, qualquer parcela do 
Empréstimo antes do respectivo vencimento, sempre que na data do pagamento não exista débito 
a titulo de comissões ou juros. Salvo acordo por escrito em contrário, qualquer pagamento 
antecipado será imputado às prestações vincendas do principal, na ordem inversa dos 
correspondentes vencimentos. 

ARTIGO 3.14. Recibos. A pedido do Banco, o Mutuário deverá emitir e entregar ao 
Banco, ao final dos desembolsos, os recibos que representem as quantias desembolsadas. 

ARTIGO 3.15. Vencimento em dias feriados. Todo pagamento ou qualquer outra 
prestação que, de acordo com o Contrato, deva realizar-se em um sábado, domingo ou feriado 
bancário segundo a lei do lugar em que deva ser efetuado, considerar-se-á válido se realizado no 
primeiro dia útil subseqüente, não sendo cabível, neste caso, a cobrança de qualquer acréscimo. 

r ARTIGO 3.16. Lugar de pagamento. Todo pagamento será efetuado na sede do Banco, 
em Washington, Distrito de Colúmbia, Estados Unidos da América, salvo se o Banco designar 
outro lugar para tal efeito, notificando previamente por escrito ao Mutuário. 

ARTIGO 3.17. Renúncia a parte do Financiamento. O Mutuário, com a concordância 
do Fiador, se houver, poderá, mediante aviso por escrito enviado ao Banco, renunciar ao direito 
de utilizar qualquer parcela do Financiamento que não tenha sido desembolsada antes do 
recebimento do referido aviso, desde que dita parcela não se encontre em qualquer das 
circunstâncias previstas no Artigo 5.o;; destas Normas Gerais. 

•.. 

ARTIGO 3.18. Cancelamento automático de parte do Financiamento. Salvo acordo 
expresso e por escrito do Banco com o Mutuário e o Fiador, se houver, no sentido de prorrogar 
os prazos de desembolso, a parcela do Financiamento que não houver sido comprometida ou 
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r: desembolsada, conforme o caso, dentro do prazo correspondente, ficará automaticamente 
cancelada. 

r: 

r 

CAPÍTULO IV 

Normas Relativas a Desembolsos 

ARTIGO 4.01. Condições prévias ao primeiro desembolso. O primeiro desembolso a 
débito do Financiamento está condicionado a que tenham sido cumpridos, de forma que o Banco 
considere satisfatória, os seguintes requisitos: r· 

r: 

r 

r» 

r 

,.-. 

r 
r: (d) 

,,,....._ 

(a) Que o Banco tenha recebido um ou mais pareceres jurídicos fundamentados, com 
indicação das disposições constitucionais, jurídicas e regulamentares pertinentes, 
no sentido de que as obrigações contraídas pelo Mutuário neste Contrato e pelo 
Fiador no Contrato de Garantia, se for o caso, são válidas e exigíveis. Ditos 
pareceres deverão, ademais, abranger o exame de qualquer consulta de natureza 
jurídica que, razoavelmente, o Banco considere cabível formular. 

(b) Que o Mutuário, diretamente ou por meio do Órgão Executor, se pertinente, tenha· 
designado um ou mais funcionários que possam representá-lo em todos os atos 
relacionados com a execução deste Contrato e que tenha feito chegar ao Banco 
exemplares autênticos das assinaturas desses representantes. Se forem designados 
dois ou mais funcionários, o Mutuário indicará se os mesmos poderão atuar 
separada ou conjuntamente. 

'' ,- ,, 

(e) Que o Mutuário, diretamente ou por intermédio do Órgão Executor, se pertinente, 
tenha demonstrado ao Banco que disporá oportunamente de recursos suficientes 
para atender, pelo menos durante o primeiro ano civil, à execução do Projeto, de 
acordo com o cronograma de investimentos mencionado na alínea que se segue. 
Quando esse Financiamento constituir a continuação da mesma operação, cuja 
etapa ou etapas anteriores o Banco esteja financiando, a obrigação contida nesta 
alínea não será aplicável. 

Que o Mutuário, diretamente ou por intermédio do Órgão Executor, se pertinente, 
tenha apresentado ao Banco um relatório inicial, preparado segundo a forma 
indicada pelo Banco, que sirva de base para a elaboração e avaliação dos 
relatórios de progresso a que se refere a alínea (a)(i) do Artigo 7.03 destas 
Normas Gerais. Além de outras informações que o Banco possa razoavelmente 
solicitar nos termos deste Contrato, o relatório inicial deverá compreender: •... 

(i) um plano de execução do Projeto que inclua, quando não se tratar de um 
programa de concessão de créditos, os planos e especificações que, a juízo 
do Banco, sejam necessários; 

(ii) um calendário ou cronograma de trabalho, ou de concessão de crédito, 
conforme o caso; e 
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,,.... 
(iii) um quadro de origem e aplicação dos recursos, de que constem um 

cronograma pormenorizado de investimentos, de acordo com ·. as 
respectivas categorias de investimento, indicadas no Anexo A deste 
Contrato, e as indicações das contribuições anuais necessárias de cada 
uma das distintas fontes de recursos com os quais será financiado o 
Projeto. Estando previsto neste Contrato o reconhecimento de despesas 
anteriores à sua assinatura ou à da resolução aprobatória do 
Financiamento, serão incluídas no relatório inicial uma demonstração dos 
investimentos e, segundo os objetivos do Financiamento, uma descrição 
das obras executadas no Projeto ou uma relação dos créditos já 
formalizados, conforme o caso, até uma data imediatamente anterior à do 
relatório. 

( 

r 

(e) Que o Mutuário ou o Órgão Executor tenha apresentado ao Banco o plano, 
catálogo ou código de contas a que se refere o Artigo 7.01 destas Normas Gerais. 

(f) Que o Órgão Oficial de Fiscalização a que se referem as Disposições Especiais 
tenha acordado em desempenhar as funções de auditoria previstas na alínea (b) do· 
Artigo 7.03 destas Normas Gerais e nas Disposições Especiais, ou que o Mutuário 
ou o Órgão Executor tenha concordado com o Banco quanto à firma de auditores 
públicos independente que realizará estas funções. 

r: 
ARTIGO 4.02. Prazo para o cumprimento das condições prévias ao primeiro 
desembolso. Se dentro de cento e oitenta (180)·dias contados da vigência deste Contrato, ou de 
um prazo maior que as partes ajustem por escrito, não forem cumpridas as condições prévias ao 
primeiro desembolso estipuladas no Artigo 4.01 destas Normas Gerais e nas Disposições 
Especiais, o Banco poderá pôr termo a este Contrato, dando ao Mutuário o aviso correspondente. 

,,--. 

ARTIGO 4.03. Requisitos para qualquer desembolso. Para que o Banco efetue 
qualquer desembolso será preciso: (a) que o Mutuário ou o órgão Executor, conforme o caso, 
tenha apresentado por· escrito um pedido de desembolso e que, em apoio ao mesmo, se tenham 
fornecido ao Banco os documentos pertinentes e demais antecedentes que este possa haver 
solicitado. No caso de Empréstimos nos quais o Mutuário tenha optado por receber 
financiamento numa combinação de Moedas Únicas, ou em uma ou mais Moedas Únicas e com 
a Cesta de Moedas, o pedido deve indicar o montante específico da Moeda Única a ser 
desembolsado e, se for o caso, se o desembolso deverá ser debitado à parte do Empréstimo 
concedido com a Cesta de Moedas; (b) que os pedidos sejam apresentados, o mais tardar, trinta 
(30) dias antes da data de expiração do prazo para desembolsos ou da prorrogação que o •.. 
Mutuário e o Banco tenham acordado por escrito; (e) que não tenham ocorrido quaisquer das 
circunstâncias descritas no Artigo 5.01 destas Normas Gerais; e (d) que o Fiador, quando for o 
caso, não esteja em mora com relação às suas obrigações de pagamento para com o Banco, a 
título de qualquer Empréstimo ou Garantia, por período superior a cento e vinte (120) dias. 

r: 

,. 

,...., ARTIGO 4.04. Desembolsos para Cooperação Técnica. Se as Disposições Especiais 
,- contemplarem Financiamento de despesas para Cooperação Técnica, os desembolsos para esse 
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propósito poderão ser efetuados depois de cumpridos os requisitos estabelecidos nas alíneas (a) e 
(b) do Artigo 4.01 e no Artigo 4.03 destas Normas Gerais. 

ARTIGO 4.05. Pagamento da quota de inspeção e supervisão. Dos recursos do 
Financiamento, o Banco destinará o montante ou montantes indicados nas Disposições Especiais 
que serão incluídos nas contas gerais do Banco a título de inspeção e supervisão. Essa medida 
dispensará pedido do Mutuário ou do Órgão Executor e poderá ser efetuada uma vez cumpridas 
as condições prévias para o primeiro desembolso, ou quando haja vencido a data do primeiro 
pagamento da comissão de crédito, o que ocorrer primeiro. No caso de Empréstimos com a Cesta 
de Moedas, o Banco separará e reterá a quota de inspeção e supervisão em dólares. No caso de 
Empréstimos com o Mecanismo Unimonetário ou na Moeda do Mutuário, o Banco separará e 
reterá a quota de inspeção e supervisão na moeda do Empréstimo. 

ARTIGO 4.06. Procedimento de desembolso. O Banco poderá efetuar desembolsos a 
débito ·do Financiamento: (a) transferindo a favor do Mutuário as quantias a que este tenha 
direito de acordo com este Contrato; (b) efetuando pagamentos por conta do Mutuário, e de 
comum acordo, a outras instituições bancárias; (e) constituindo ou renovando o Fundo Rotativo a 
que se refere o Artigo 4.07 seguinte; e (d) mediante outro procedimento que as partes acordem .. 
por escrito. Qualquer despesa bancária cobrada por terceiros em razão dos desembolsos correrá 
por conta do Mutuário. Salvo acordo das partes em contrário, somente serão feitos desembolsos, 
em cada oportunidade, de quantias não inferiores a um montante equivalente a cem mil dólares 
dos Estados Unidos da América (USS 100.000). 

ARTIGO 4.07. Fundo Rotativo. (a) A débito do Financiamento e uma vez cumpridos os 
requisitos previstos nos Artigos 4.01 e 4.03 destas Normas Gerais e nas Disposições Especiais 
pertinentes, o Banco poderá adiantar recursos do Financiamento a fim de estabelecer, ampliar ou 
renovar um Fundo Rotativo para a cobertura de despesas relacionadas com a execução do Projeto 
financiáveis com tais recursos, de acordo com as disposições deste Contrato. 

(b) Salvo acordo expresso entre as partes, o montante do Fundo Rotativo não 
excederá a 5% do montante do Financiamento. O Banco poderá ampliar ou 
renovar total ou parcialmente o Fundo Rotativo, se assim lhe for justificadamente 
solicitado, na medida em que os recursos sejam utilizados e desde que se 
cumpram os requisitos do Artigo 4.03 destas Normas Gerais e os estabelecidos 
nas Disposições Especiais. O Banco poderá também reduzir ou cancelar o 
montante do Fundo Rotativo caso determine que os recursos desembolsados 
através do referido Fundo excedem as necessidades do Projeto. A constituição e 
renovação do Fundo Rotativo serão considerados desembolsos para todos os 
efeitos deste Contrato. r» 

(e) O plano, catálogo ou código de contas que o Mutuário ou o Órgão Executor 
deverá apresentar ao Banco, conforme o Artigo 4.01 (e) destas Normas Gerais, 
indicará o método contábil que o Mutuário utilizará para verificar as transações e 
demonstrativo de contas do Fundo Rotativo. - 
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(él) Até trinta dias antes da data de vencimento do prazo de desembolso do 
Financiamento, o Mutuário deverá apresentarao Banco ajusti:ficação final sobre ·o 
uso dos recursos do Fundo Rotativo e -eferuar a devolução de qualquer saldo 
pendente não justificado. 

(e) No caso de Empréstimo no qual o Mutuário tenha optado por receber 
financiamento em uma combinação de Moedas Únicas, ou em uma ou várias 
Moedas Únicas, e também quando tenha optado pelo Sistema de Cesta de 
Moedas, o Mutuário poderá, dependendo da disponibilidade de saldo não 
desembolsado nessas moedas, optar por receber um desembolso do Fundo 
Rotativo em qualquer das Moedas Únicas do Empréstimo ou da parcela conforme 
o Sistema de Cesta de Moedas, se estiver previsto, ou em qualquer outra 
combinação destas moedas. 

ARTIGO 4.08. Disponibilidade de moeda nacional. O Banco estará obrigado a efetuar 
desembolsos ao Mutuário na moeda do seu país, somente na medida em que o respectivo 
depositário do Banco a tenha colocado à sua efetiva disposição. 

CAPÍTULO V 

Suspensão de Desembolsos e Vencimento Antecipado 

ARTIGO 5.01. Suspensão de desembolsos. O Banco, mediante aviso escrito ao 
Mutuário, poderá suspender os desembolsos se ocorrer e enquanto subsistir qualquer das 
seguintes circunstâncias: 

(a) Mora no pagamento das quantias devidas pelo Mutuário ao Banco a título de 
principal, comissões e juros, devolução de adiantamentos ou qualquer outro título, 
de acordo com este Contrato ou com qualquer outro Contrato de Empréstimo 
celebrado entre o Banco e o Mutuário. 

(b) Inadimplemento, por parte do Mutuário, de qualquer outra obrigação estipulada 
neste Contrato ou Contratos subscritos com o Banco para financiamento do 
Projeto. 

(c) A retirada ou suspensão, como membro do Banco, do país em que o Projeto deva 
ser executado. 

(d) Quando o Projeto ou os propósitos do Financiamento puderem ser afetados por: 

(i) qualquer restrição, modificação ou alteração da competência legal, das 
funções ou do patrimônio do Mutuário ou Órgão Executor; ou 

(ii) qualquer modificação ou emenda que tenha sido efetuada. sem a anuência 
escrita do Banco, nas condições básicas cumpridas antes da Resolução 
aprobatória do Financiamento ou da assinatura do Contrato. Nesses casos, 
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o Banco terá direito de requerer do Mutuário e do Órgão Executor 
informações justificadas e pormenorizadas e só depois de ouvir o 
Mutuário ou o Órgão Executor e de examinar. suas informações e 
esclarecimentos, ou no caso de falta de manifestação do Mutuário e{ do 
Órgão Executor, poderá suspender os desembolsos se considerar que as 
modificações introduzidas afetam substancial e negativamente o Projeto 
ou tomam impossível sua execução. 

(e) Inadimplemento, por parte do Fiador, se existir, de qualquer obrigação estipulada 
no Contrato de Garantia. 

(f) Qualquer circunstância extraordinária que, a critério do Banco, e não se tratando 
de Contrato em que o Mutuário seja a República, tome improvável que o 
Mutuário possa cumprir as obrigações contraídas neste Contrato, ou que não 
permita atingir os propósitos que se tiveram em conta ao celebrá-lo. 

ARTIGO 5.02. Término, vencimento antecipado ou cancelamento parcial de 
quantias não desembolsadas. (a) O Banco poderá pôr termo a este Contrato relativamente à 
parte do Financiamento que não tenha sido desembolsada até aquela data ou declarar vencida e 
exigível, de imediato, a totalidade do Empréstimo ou parte dele, com os juros e comissões 
devidos até a data do pagamento se: (i) qualquer das circunstâncias previstas nas alíneas (a), (b), 
(e), e (e) do artigo anterior se prolongar por mais de sessenta (60) dias, ou (ii) se a informação a 
que se refere a alínea (d) ou os esclarecimentos ou informações adicionais prestados pelo 
Mutuário ou pelo Órgão Executor, conforme o caso, não forem satisfatórios para o Banco. 

(b) O Banco poderá cancelar a parte não desembolsada do Financiamento referente à 
aquisição de determinados bens e serviços correlatos, à contratação de obras ou 
serviços de consultoria, ou declarar vencida e exigível, de imediato, a parte do 
Empréstimo correspondente às mencionadas aquisições ou contratações, se, a 
qualquer momento, determinar que: (i) as aquisições ou contratações foram 
efetuadas sem cumprimento do procedimento estabelecido neste Contrato; (ii) 
representantes do Mutuário incorreram em práticas corruptas, tanto durante o 
processo de seleção do fornecedor, empreiteiro ou consultor, como durante a 
execução do respectivo contrato, sem que o Mutuário tivesse tomado as medidas 
cabíveis para corrigir a situação, dentro do período que o Banco considerar 
razoável, e de acordo com as garantias do devido processo estabelecidas pela 
legislação brasileira 

(e) Para os efeitos da alínea anterior, o conceito de práticas corruptas compreende os 
eguintes atos: (i) suborno, ato de oferecer, dar, receber ou solicitar indevidamente 
qualquer coisa de valor capaz de influenciar o processo de aquisição de bens ou 
serviços, seleção e contratação de consultores, ou a execução dos contratos 
correspondentes; (ii) extorsão ou coação, tentativa de influenciar, por meio de 
ameaças de dano à pessoa, à reputação ou à propriedade, o processo de aquisição 
de bens ou serviços, seleção e contratação de consultores, ou a execução dos 
contratos correspondentes; (iii) fraude, falsificação de informação ou ocultação de 
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fatos com o propósito de influenciar o processo de aquisição de bens ou serviços, 
seleção e contratação de consultores, ou a execução dos contratos correspondentes 
em detrimento do Mutuário ou dos outros participantes do referido processo; (iv) 
conluio, acordo entre os licitantes destinado a gerar ofertas com preços artificiais, 
não competitivos. 

ARTIGO 5.03. Obrigações não atingidas. Não obstante o disposto nos artigos 5.01 e 
5.02 precedentes, nenhuma das medidas previstas neste Capítulo atingirá o desembolso: (a) das 
quantias sujeitas à garantia de uma carta de crédito irrevogável; e (b) das quantias que o Banco 
tenha comprometido especificamente por escrito, perante o Mutuário, ou o Órgão Executor, 
conforme o caso, a débito dos recursos do Financiamento, para efetuar pagamentos a um 
fornecedor de bens ou serviços. A exceção estabelecida nesta alínea (b) não será aplicável se o 
Banco determinar que ocorreram práticas corruptas com relação às aquisições de bens e serviços 
ou à execução dos contratos correspondentes. 

ARTIGO 5.04. Reserva de direitos. O atraso ou a abstenção, por parte do Banco, do 
exercício dos direitos estabelecidos neste Contrato não poderão ser interpretados como renúncia 
do Banco a tais direitos, nem como aceitação de acontecimentos ou das circunstâncias que lhe 
teriam facultado exercê-los. 

ARTIGO 5.05. Disposições não atingidas. A aplicação das medidas estabelecidas neste 
Capítulo não atingirá as obrigações do Mutuário estipuladas neste Contrato, as quais continuarão 
em pleno vigor, salvo no caso do vencimento antecipado da totalidade do Empréstimo, em que 
somente permanecerão em vigor as obrigações pecuniárias do Mutuário. 

CAPÍTULO VI 

Execução do Proieto 

ARTIGO 6.01. Disposições gerais relativas à execução do Proieto. (a) O Mutuário 
convém em que o Projeto será executado com a devida diligência, de conformidade com 
eficientes normas financeiras e técnicas e de acordo com os planos, especificações, cronograma 
de investimentos, orçamentos, regulamentos e outros documentos que o Banco tenha aprovado. 
Convém, igualmente, em que todas as obrigações que lhe cabem serão cumpridas à satisfação do 
Banco. 

(b) Qualquer modificação substancial nos planos, especificações, cronograma de 
investimentos, orçamentos, regulamentos e outros documentos que o Banco tenha 
aprovado, assim como qualquer modificação substancial no contrato ou contratos 
de bens ou serviços custeados com os recursos destinados à execução do Projeto, 
ou nas categorias de investimento, dependerão de prévio consentimento escrito do 
Banco. 

ARTIGO 6.02. Precos e Hcitacões. (a) Os contratos de execução de obras, aquisição de 
bens e prestação de serviços para o Projeto deverão estabelecer um custo razoável, que será 
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geralmente o preço mais baixo do mercado, levando-se em consideração fatores de qualidade, 
eficiência e outros fatores pertinentes. 

(b) Na aquisição de maquinaria, equipamento e outros bens relacionados com o 
Projeto, e na adjudicação do objeto da licitação para a execução de obras, deverá 
ser utilizado o sistema de licitação pública, em todos os casos em que o valor 
dessas aquisições for igual ou exceder os valores indicados nas Disposições 
Especiais. As licitações ficarão sujeitas aos procedimentos estabelecidos no 
respectivo Anexo a este Contrato. 

ARTIGO 6.03. Utilização de bens. Salvo autorização expressa do Banco, os bens 
adquiridos com os recursos do Financiamento deverão destinar-se exclusivamente aos fins do 
Projeto. Concluída a execução do Projeto, a maquinaria e o equipamento de construção 
utilizados nessa execução poderão ser empregados para outros fins. 

ARTIGO 6.04. Recursos adicionais. (a) O Mutuário deverá fornecer oportunamente 
todos os recursos adicionais aos do Empréstimo necessários para a completa e ininterrupta 
execução do Projeto, cujo valor estimado se declara nas Disposições Especiais. Se durante o 
processo de desembolso do Financiamento verifica-se um aumento no custo estimado do Projeto, 
o Banco poderá exigir a alteração no cronograma de investimentos a que se refere a alínea ( d) do 
Artigo 4.01 destas Normas Gerais, para que o Mutuário atenda esse aumento. 

(b) A partir do ano civil seguinte ao do início do Projeto e durante o período de sua 
execução, o Mutuário deverá demonstrar ao Banco, nos primeiros sessenta (60) 
dias de cada ano civil, que disporá oportunamente dos recursos necessários para 
efetuar a contribuição local ao Projeto durante esse ano. 

CAPÍTULO VII 

Registros, Inspeções e Relatórios 

ARTIGO 7.01. Controle interno e registros. O Mutuário ou, se pertinente, o Órgão 
Executor, deverá manter um sistema adequado de controles internos contábeis e administrativos. 
O sistema contábil deverá estar organizado de modo a prover a documentação necessária para 
verificar as transações e a facilitar a oportuna preparação das demonstrações financeiras e dos 
relatórios. Os registros do Projeto deverão ser mantidos de modo a: (a) permitir a identificação 
das quantias recebidas das diferentes fontes; (b) consignar, em conformidade com o registro de 
contas que o Banco tenha aprovado, os investimentos no Projeto, tanto com os recursos do 
Empréstimo como com os demais recursos cuja contribuição é prevista para sua total execução; 
(e) conter os pormenores necessários para a identificação dos bens adquiridos e dos serviços 
contratados, bem como a utilização dos referidos bens e serviços; e (d) demonstrar o custo dos 
investimentos em cada categoria e o progresso das obras. No caso de programas de crédito, os 
registros também deverão conter os créditos concedidos, as recuperações recebidas e a utilização 
das mesmas. 
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ARTIGO 7.02. Inspeções. (a) O Banco poderá estabelecer os procedimentos de inspeção 
que julgue necessários para assegurar-se do desenvolvimento satisfatório do Projeto. 

(b) O Mutuário e o Órgão Executor, se .existir, deverão permitir que o 'Banco 
inspecione a qualquer tempo o Projeto, assim como os equipamentos e materiais 
nele empregados, e examine os registros e documentos que considere necessário 
conhecer. No desempenho dessa tarefa, o pessoal que o Banco enviar deverá 
contar com a mais ampla colaboração das respectivas autoridades. Todas as 
despesas relativas a transporte, salário e demais gastos efetuados com tal pessoal 
serão pagas pelo Banco. 

ARTIGO 7.03. Relatórios e demonstrações financeiras. (a) O Mutuário, ou o Órgão 
Executor, se pertinente, apresentará ao Banco os relatórios a seguir indicados, nos prazos que se 
fixam para cada um deles: 

(i) Dentro dos sessenta (60) dias seguintes ao término de cada Semestre civil, 
ou em outro prazo acordado pelas Partes, os relatórios referentes à 
execução do Projeto, preparados de acordo com as normas que, a respeito, 
forem acordadas com o Banco. 

(ii) Os demais relatórios que o Banco razoavelmente solicitar com relação ao 
investimento dos montantes emprestados, à utilização dos bens adquiridos 
com tais montantes e ao desenvolvimento do Projeto. 

(iii) Três exemplares das demonstrações financeiras correspondentes à 
totalidade do Projeto, ao encerramento de cada exercício econômico do 
Órgão Executor, e informação financeira complementar relativa a essas 
demonstrações. As demonstrações financeiras serão apresentadas dentro 
dos cento e vinte (120) dias seguintes ao encerramento de cada exercício 
econômico do Órgão Executor, a partir do exercício em que se inicie a 
execução do Projeto e durante o período assinalado nas Disposições 
Especiais. 

(iv) Quando as Disposições Especiais assim exigirem, três exemplares das 
demonstrações financeiras do Mutuário, ao encerramento de seu exercício 
econômico, e informação financeira complementar relativa a essas 
demonstrações. As demonstrações serão apresentadas durante o período 
indicado nas Disposições Especiais, a partir dos referentes ao exercício 
econômico em que se inicie o Projeto e dentro dos cento e vinte (120) dias 
seguintes ao encerramento de cada exercício econômico do Mutuário . 
Essa obrigação não será aplicável quando o Mutuário for a República ou o 
Banco Central. 

(v) Quando as Disposições Especiais assim exigirem, três exemplares das 
demonstrações financeiras do Órgão Executor, ao encerramento de seu 
exercício econômico, e informação financeira complementar relativa a 
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essas demonstrações. As demonstrações serão apresentadas durante o 
período indicado nas Disposições Especiais, a partir das referentes ao 
exercício econômico em que se inicie o Projeto e dentro dos cento e vinte 
(120) dias seguintes ao encerramento de cada exercício econômico 'do 
Órgão Executor. 

(b) As demonstrações e documentos descritos nas alíneas (a) (iii), (iv) e (v) deverão 
ser apresentados com o parecer da entidade auditora indicada nas Disposições 
Especiais deste Contrato e de acordo com requisitos que o Banco considere 
satisfatórios. O Mutuário ou o Órgão Executor, segundo pertinente, deverá 
autorizar a entidade auditora a proporcionar ao Banco a informação adicional que 
este venha razoavelmente a solicitar, relativa às demonstrações financeiras e os 
relatórios de auditoria emitidos. 

(e) (i) Nos casos em que o parecer deva ser emitido por um organismo oficial de 
fiscalização, e este não puder cumprir essa tarefa de acordo com requisitos que o 
Banco considere satisfatórios ou dentro dos prazos acima mencionados, o 
Mutuário ou o Órgão Executor contratará os serviços de uma firma de contadores 
públicos independente, aceitável para o Banco; (ii) As partes contratantes poderão 
acordar que sejam utilizados os serviços de uma firma de contadores públicos 
independente. 

CAPÍTULO VIII 

Disposição sobre Gravames e Isenções 

ARTIGO 8.01. Compromisso relativo a gravames. Se o Mutuário decidir estabelecer 
algum gravame específico parcial ou total sobre seus bens ou rendimentos como garantia de uma 
dívida externa, deverá constituir, simultaneamente, um gravame que garanta ao Banco, em 
condições de igualdade e proporcionalmente, o cumprimento das obrigações pecuniárias 
decorrentes do Contrato. Contudo, esta disposição não será aplicável: (a) aos gravames 
constituídos sobre bens, para assegurar o pagamento do saldo pendente do seu preço de 
aquisição; e (b) aos constituídos em razão de operações bancárias para garantir o pagamento de 
obrigações cujos prazos de vencimento não sejam superiores a um ano. Se o Mutuário for um 
país membro, a expressão "bens ou rendimentos" refere-se a todo tipo de bens ou rendimentos 
pertencentes ao Mutuário ou a qualquer uma de suas dependências, que não sejam entidades 
autônomas com patrimônio próprio. 

ARTIGO 8.02. Isenção de impostos. O Mutuário compromete-se a pagar tanto o capital 
como os juros e demais encargos do Empréstimo sem qualquer dedução ou restrição, livres de 
todo imposto, taxa, direito ou encargo estabelecidos ou capazes de ser estabelecidos pelas leis de 
seu país, e a responsabilizar-se por todo imposto, taxa ou direito aplicável à realização, registro e 
execução deste Contrato. 
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CAPÍTULO IX 

Arbitragem 
. 

ARTIGO 9.01. Composição do Tribunal. (a) O Tribunal Arbitral será constituído por 
três membros, designados da seguinte forma: um pelo Banco; outro pelo Mutuário; e um 
terceiro, doravante denominado o "Desempatador", por acordo direto entre as partes ou por 
intermédio dos respectivos árbitros. Se as partes ou os árbitros não chegarem a acordo com 
relação à nomeação do Desempatador, ou se uma das partes não puder designar árbitro, o 
Desempatador será designado, a pedido de qualquer das partes, pelo Secretário-Geral da 
Organização dos Estados Americanos. Se qualquer das partes não nomear árbitro, este será 
designado pelo Desempatador. Se qualquer dos árbitros nomeados, ou o Desempatador, não 
desejar ou não puder atuar, ou prosseguir atuando, proceder-se-á à sua substituição pela forma 
estabelecida para a sua designação original. O sucessor terá as mesmas funções e atribuições do 
substituído. 

(b) Se a controvérsia envolver tanto o Mutuário como o Fiador, se houver, ambos 
serão considerados como uma só parte, e, por conseguinte, deverão atuar 
conjuntamente seja para a nomeação do árbitro, seja para os demais efeitos da 
arbitragem. 

ARTIGO 9.02. Início do Processo. Para submeter a controvérsia ao processo de 
arbitragem, a parte reclamante dirigirá à outra uma comunicação, por escrito, expondo a natureza 
da reclamação, a satisfação ou reparação pretendida e o nome do árbitro que designa. A parte 
que receber essa comunicação deverá, dentro do prazo de quarenta e cinco (45) dias, comunicar à 
parte contrária o nome da pessoa que designa como árbitro. Se dentro do prazo de trinta (30) 
dias, contados da entrega da referida comunicação à parte reclamante, as partes não houverem 
chegado a um acordo sobre a designação do Desempatador, qualquer delas poderá solicitar ao 
Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos que proceda à designação. 

ARTIGO 9.03. Constituição do Tribunal. O Tribunal Arbitral constituir-se-á em 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos da América, na data em que o Desempatador 
determinar e, uma vez constituído, funcionará nas datas fixadas pelo próprio Tribunal. 

ARTIGO 9.04. Processo. (a) O Tribunal terá competência para conhecer e decidir tão 
somente sobre a matéria da controvérsia. O Tribunal adotará suas próprias normas de processo e 
poderá, por iniciativa própria, designar os peritos que considerar necessários. Err. qualquer caso, 
dará sempre às partes a oportunidade de apresentar razões em audiência. 

(b) O Tribunal julgará ex aequo et bono, fundamentando sua decisão nos termos deste 
Contrato e proferirá sentença ainda que uma das partes não haja comparecido. 

(c) A sentença será exarada por escrito e deverá ser adotada pelo voto concorrente de 
pelo menos dois membros do Tribunal, deverá ser proferida dentro do prazo 
aproximado de sessenta (60) dias, a partir da data da nomeação do Desempatador, 
e, a não ser que o Tribunal decida prorrogar o aludido prazo, em virtude de 
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circunstâncias especiais e imprevistas, será notificada às partes por meio de 
comunicação subscrita, pelo menos, por dois membros do Tribunal, deverá ser 
cumprida dentro do prazo de trinta (30) dias contados da data de notificação, terá 
efeito executório e será irrecorrível. · ·. 

ARTIGO 9.05. Despesas. Os honorários de cada árbitro serão custeados pela parte que o 
houver designado e os honorários do Desempatador serão custeados em parcelas iguais entre as 
partes. Antes de constituir-se o Tribunal, as partes entrarão em acordo quanto aos honorários das 
demais pessoas cuja intervenção no processo arbitral julgarem necessária. Se as partes, na 
oportunidade, não chegarem a um acordo, o próprio Tribunal fixará a remuneração que seja 
razoável para as pessoas referidas, segundo as circunstâncias. Cada parte custeará suas próprias 
despesas no processo de arbitragem, mas as despesas do Tribunal serão custeadas, em parcelas 
iguais, pelas partes. Qualquer dúvida relacionada com a divisão das despesas ou quanto à forma 
de pagamento, será resolvida pelo próprio Tribunal, mediante decisão irrecorrível. 

~ 
ARTIGO 9.06. Notificações. Qualquer notificação relativa à arbitragem ou à sentença 
será efetuada segundo a forma prevista neste Contrato. As partes renunciam a qualquer outra 
forma de notificação. 
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LEGREJ/BR-0489 

ANEXO A 

Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal - la. Fase 

I. Obietivo 

1.01 O objetivo geral do Programa é promover o desenvolvimento sustentável da BAP, com 
ênfase no Pantanal, mediante o gerenciamento e conservação dos recursos naturais e a 
promoção de atividades econômicas ambientalmente compatíveis com os ecossistemas. 

II. Descrição 

O Programa possui os seguintes componentes: 

A. Gestão de Recursos Hídricos 

2.01 O objetivo deste componente é promover a melhoria da qualidade e disponibilidade de 
águas subterrâneas e de superfície, a partir do desenvolvimento de modelos de gestão de 
recursos hídricos, com a finalidade de implementar a outorga, o monitoramento, o 
sistema estadual de informação, o ordenamento da gestão e a fiscalização. 

2.02 Serão financiados e implementados os seguintes projetos: (i) ampliação e melhoramento 
do sistema de monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas; (ii) 
implantação dos sistemas de informação para o gerenciamento das águas superficiais e 
subterrâneas; (iii) implementação de um sistema de outorga e cobrança pelo direito de 
utilização de águas subterrânea e de superfície; (iv) fortalecimento institucional dos 
órgãos estaduais de meio ambiente e implantação de unidades descentralizadas de gestão 
ambiental; (v) implantação e operacionalização do sistema de monitoramento, previsão e 
alerta de cheias. 

B. Gestão de solos e agrotóxicos em sub-bacias críticas 

2.03 O objetivo do componente é reduzir a sedimentação por assoreamento e a contaminação 
por agrotóxicos das sub-bacias críticas dos Rios Vermelho e São Lourenço, em MT, e dos 
Rios Miranda e Taquarí, em MS, por meio do desenvolvimento e implementação de 
Planos de Gerenciamento das sub-bacias e de projetos piloto. 

2.04 Em MS e MT, serão financiadas a preparação e a implementação de planos estratégicos 
de gestão integrada de mícrobacias, o planejamento e ordenamento do uso e ocupação do 

1290/0C-BR 

---------- -- ------ . " - ·----~----· ----~~3 <t -- ·- 
r ·-·-····· ·--·-· 



2 

solo, a recuperação de áreas degradadas e a validação de tecnologias apropriadas para a 
região pantaneira. 

2.05 Em MT, serão financiadas ações voltadas à regularização das atividades mineradoras na 
BAP, ao longo dos Rios Poxoreó e Coité. 

2.06 Em MS, serão financiados os seguintes estudos para a planície do Rio Taquarí: (i) estudo 
piloto para desenvolver medidas custo-efetivas contra cheias e arrombados; (ii) estudos 
geomorfológicos e socio-econômicos para desenvolver soluções plausíveis e de longo 
prazo para os problemas do Rio Taquari. 

e. Proteção e gestão de ecossistemas. de ictíofauna e de fauna 

2.07 O objetivo deste Componente é preservar e conservar os ecossistemas representativos do 
BAP e implementar o controle e a fiscalização ambiental, visando coibir, ·entre outras, a 
caça ilegal e pesca predatória. 

- 

2.08 Serão financiados projetos para: (i) implantação e manejo de unidades de conservação 
federais e estaduais; (ii) implantação da Reserva Biosfera do Pantanal; (iii) 
gerenciamento dos recursos pesqueiros, inclusive proteção de áreas de reprodução; (iv) 
promover o fortalecimento institucional da polícia florestal e do corpo de bombeiros de 
MT e MS, por meio da aquisição de equipamento, implantação de infra-estrutura e 
capacitação e treinamento, inclusive de voluntários, de modo a incrementar o controle e a 
fiscalização ambiental; (v) elaborar estudos para identificar áreas potenciais para novas 
unidades de conservação, que serão implementadas na segunda fase do Programa e (vi) 
estudos visando identificar mecanismos de auto-sustentabilidade econômica das unidades 
de conservação. Deverão ser consideradas, entre outras, alternativas de cobrança por 
serviços ambientais e mecanismos para o controle do uso de terra, sem a titulação de 
propriedade. 

-. 

2.09 Os recursos serão utilizados nas seguintes unidades de conservação: Parque Nacional do 
Pantanal; Parque Nacional da Chapada dos Guimarães; Estação Ecológica de Taiamã; e 
Estação Ecológica da Serra das Araras e Parque Estadual da Lagoa Azul-MT; Parque 
Estadual do Pantanal do Rio Negro-MS; Parque Estadual dos Nascentes do Rio Taquari 
MS; e Rio Rotas Monçceiras/Rio Coxim-MS. 

D. Saneamento 

- 2.10 O objetivo deste Componente é melhorar a qualidade das águas dos rios contribuintes à 
Planície Pantaneira, por meio de estruturação sanitária das cidades, concentrando seus 
esforços na melhoria operacional dos sistemas de água, instalação de rede de esgoto e 
estações de tratamento e definição de plano estratégico de gestão de resíduos sólidos. 

2.11 Em MS, este componente será executado nas cidades de Corumbá, Ladário, Miranda, 
Porto Murtinho, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Coxim e Rio Verde. 
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2.12 Em MT, o Programa apoiará o fortalecimento institucional da Entidade de Saneamento 
do Município de Cuiabá, incluindo um contrato tíe administração e investimentos 
menores em medições e redução de perdas, compreendendo: (i) aquisição de macro e 
micro medidores e a substituição de tubulação; (ii) consultoria para apoiar a 
administração da Entidade de Saneamento do Município de Cuíabá; e (iii) realização de 
estudos técnicos e de viabilidade para expansão dos sistemas de coleta e tratamento de 
esgotos domésticos da BAP em MT, com a finalidade de execução de projetos, numa 
eventual segunda fase do Pro grama. 

2.13 Será ainda financiada a elaboração de um plano estratégico para a gestão integrada de 
resíduos sólidos na BAP e estudos de viabilidade para a implementação desse plano 
numa eventual segunda fase do Programa. 

E. Apoio às atividades econômicas sustentáveis 

2.14 O objetivo deste Componente é estimular atividades econômicas sustentáveis no 
Pantanal, por meio dos seguintes sub-componentes: (i) criação e gestão de recursos 
pesqueiros; (ii) ecoturismo; e (iii) agricultura sustentável. 

2.15 O sub-componente de criação e gestão de recursos pesqueiros destina-se a assegurar que 
os recursos pesqueiros sejam uma fonte de rendimento sustentável, tendo por base 
informações técnicas confiáveis, de modo a reduzir a sobre-exploração das espécies 
usualmente capturadas. 

2.16 O sub-componente de ecoturismo destina-se ao ordenamento da atividade de modo a 
elevar a rentabilidade econômica do setor e, simultaneamente, contribuir para a 
preservação e conservação dos ecossistemas. Objetiva, também, a atrair segmentos do 
mercado que não causarão danos ao ambiente e que gerarão rendimentos à população da 
BAP. No âmbito deste Programa, serão centradas as atenções no desenvolvimento do 
ecoturismo no Pantanal. 

2.17 O sub-componente de agricultura sustentável tem como objetivo promover a 
sustentabilidade econômica, ambiental e social das atividades desenvolvidas pelos 
produtores rurais na planície pantaneira, gerando rentabilidade de suas atividades 
associada à preservação e à conservação dos recursos naturais e dos ecossistemas onde 
eles se inserem. 

F. Estradas Parque e Estradas Turísticas 

2.18 O objetivo deste componente é garantir acesso permanente às unidades de conservação, 
promover a integração das unidades de conservação às áreas potenciais para o 
ecoturismo, criar condições facilitadoras para a conservação das paisagens e dos recursos 
naturais para a fiscalização e controle de incêndios e queimadas. 
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2.19 A execução deste componente incidirá sobre dois tipos de estradas: (a) Estradas Parque e 
(b) Estradas Turísticas, as quais servem áreas com desenvolvimento ou potencial 
turístico. Serão financiados: 

2.20 (i) 106 km de construção de Estradas Parque legalmente designadas, incluindo: (1) o 
melhoramento e pavimentação de 24 km da Estrada Parque Piraputanga-Palrneiras 
Camisão (MS450); (2) melhoramento e pavimentação de 74 km da Estrada Parque Santo 
Antônio-Barão de Melgaço (MT 040/361); (3) reabilitação de 8 km da Estrada Parque 
Chapada dos Guimarães-Mirante (MT-251 e MT-351). 

2.21 (ii) elevação das rampas de acesso e substituição de 31 das 124 pontes da Estrada Parque 
Transpantaneira (MT-060), que tenham caído ou estejam em estado precário de 
conservação. Também financiará a elevação do leito da estrada de nove segmentos (2AOO 
metros) que estão cobertos por água durante a época das' cheias e a provisão de 
equipamento para manter à superficie; 

2.22 (iii) melhoramento e pavimentação de 16 km da estrada Poconé-Posto IBAMA (MT-060) 
e 70 km da estrada Bonito-Bodequena. Também financiará a preparação de planos de 
gestão da utilização da terra para Bonito e Bodequena e um plano de gestão ambiental 
regional para a área entre as duas cidades ; 

2.23 (iv) elaboração dos planos de gestão ambiental, estudos de viabilidade econorrnca e 
desenhos finais para a Estrada Parque Transpantaneira (MT-060), a Estrada Parque 
Jaciara-Cachoeira da Fumaça (MT-457), a Estrada Parque Poconé-Porto Cercado (MT- 
3 70) e o trecho Porto da Manga-Ladário da Estrada Parque Pantanal (MS-184/228). 

G. Atividades ambientais sustentáveis em áreas indígenas 

2.24 O objetivo deste componente é de promover a melhoria das condições ambientais nas 
áreas indígenas, situadas na BAP, e implementar processos sustentáveis de manejo e uso 
da terra. 

2.25 Em MS, este componente prevê: (i) organização comunitária para planejar, executar e 
manter projetos; (ii) recomposição da mata ciliar e da vegetação nativa ao longo de 
nascentes e rios; (iii) assistência técnica e treinamento em práticas agrícolas sustentáveis; 
(ív) assistência técnica para reintrodução de produtos agricolas tradicionais da cultura 
indígena e fertilizantes naturais para restaurar a produtividade da terra; (v) apoio à mulher 
indígena em atividades economicamente sustentáveis. 

2.26 Em MT, este componente prevê: (i) organização comunitária; (ii) treinamento e 
capacitação em práticas economicamente sustentáveis; e (iii) identificação e treinamento 
em atividades do Programa culturalmente apropiadas. 

2.27 Previamente à implementação das atividades no campo, as Unidades Executoras 
Estaduais efetuarão uma avaliação antropológica em todas as comunidades indígenas 
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participantes. Este estudo deverá: (i) criar formas culturahnente apropriadas para 
implementar as atividades do componente nas comunidades; (ii) providenciar formas 
culturalmente apropriadas para fiscalizações e avaliações participativas; (iii) estabelecer 
bons canais de comunicação entre as comunidades indígenas e as equipes técnicas; e (iv) 
identificação da metodologia de treinamento culturalmente adequada. 

Participação Pública 

2.28 O Programa apoia, ainda, a constituição de mecanismos de participação da sociedade 
civil organizada, tendo por objetivo: (i) facilitar e incentivar a participação da sociedade 
civil organizada no processo de acompanhamento da implantação e execução dos 
projetos e na avaliação dos impactos sociais e ambientais decorrentes; (ii) assegurar a 
transparência do processo, por meio de amplo acesso às informações e do 
estabelecimento de canais de interlocução entre os órgãos de coordenação e de execução 
do Programa e os diversos setores sociais interessados visando um processo permanente 
de comunicação. 

2.29 O MMA, Unidades Executaras Estaduais e o IBAMA disponibilizarão informação ao 
público em geral, sociedade civil organizada e populações locais em áreas de intervenção 
do Programa . 

2.30 Será criado um Comitê Inter-Estadual, que se caracteriza como um fórum de discussão e 
de acompanhamento do Programa numa perspectiva integrada do biorna Pantanal. Este 
Comitê será constituído por representantes do MMA ( da SQA, da Secretaria de Recursos 
Hídricos e da Secretaria de Biodiversidade e Floresta) do IBAMA, da FUNAI, dos MS e 
MT e quatro representantes da sociedade civil organizada que integrem os Comitês 
Estaduais. 

2.31 Os Comitês Estaduais serão integrados por membros da sociedade civil organizada, por 
representantes dos Co-Executores e por representantes de instituições de ensino e 
pesquisa com atuação na BAP. A sociedade civil organizada deverá ser representada por 
segmentos das comunidades tradicionais, indígenas, por produtores rurais, por 
organizações não governamentais ambientalistas e sociais, pelo setor empresarial e pelo 
setor produtivo. No caso das comunidades indígenas, a sua participação dar-se-á com a 
supervisão da FUNAI. 

2.32 Para apoiar a participação pública, o Programa viabilizará recursos para: (i) contratação 
de estudos para subsidiar a sociedade civil organizada no acompanhamento dos aspectos 
técnicos do Programa; (ii) realização de reuniões com participantes da sociedade civil 
organizada dos MT e MS; e (iii) capacitação dos representantes da sociedade civil 
organizada para acompanhamento do Programa. 
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III. Custo do Programa e plano de financiamento 

3.01 O custo do Programa foi estimado no equivalente a US$165.000.000, cuja distribuição 
por fonte de financiamento e categoria de investimento se indicam no quadro seguinte: 

QUADRO DE CUSTOS 

(em milhares de US$) 
IDB Local Total % 

1.0 ENGENHARIA E ADMINISTRACÃO 
1.1 Administracão e Suoervisão $3,200 $2,650 $5,850 3.55% 
1.2 Empresa de Gestão $5,700 $0 $5,700 3.45% 

2. CUSTOS DIRETOS 
2.1 Gestão de Recursos Hídricos $9,400 $4,100 $13,500 8.18% 
2.2 Gestão de Solos e Aarotóxicos $16,400 $4,100 $20,500 12.420.lo 
2.3 Proteção e gestão de ecossistemas, de ictiofauna e 

$11,300 $1,250 $12,550 7.61% fauna 
2.3.1 Unidades de Conservacão $8,200 $700 $8900 5.39% 
2.3.2 Polícia Florestal $1500 $100 $1 600 0.97% 
2.3.3 Bombeiros $1600 $450 $2,050 1.24% 

2.4 Saneamento Urbano $6,625 $20,800 $27,425 16.62% 
2.4.1 Aaua $25 $6.800 $6.825 4.14% 
2.4.2 Esootos $0 S14 000 $14 000 8.48% 
2.4.3 Fortalecimento Institucional Cuiabá $5.500 so $5.500 3.33% 
2.4.4 Resíduos Sólidos $1100 $0 $1.100 0.67% 

2.5 Apoio a Atividades Sustentáveis $9,900 $1,200 $11,100 6.73% 
2.5. 1 Rea.irsos Pesoueíros $6.550 S800 $7,350 4.45% 
2.5.2 Ecotourismo $2400 $100 $2 530 1.52% 
2.5.3 Aarícultura Sustentável $950 $300 $1250 0.76% 

2.6 Estradas Paraue e Estradas Turísticas $16,825 $34,175 $51,000 30.91% 
2.7 Áreas Indígenas $0 $4,800 $4,800 2.91% 

3.0 OUTROS CUSTOS 
3.1 Avaliacão $1,725 $0 $1,725 1.05% 
3.2 Participacão da Sociedade Civil $600 $0 $600 0.36% 

4.0 CUSTOS FINANCEIROS 
4.1 Juros $0 $8.954! $8,954 5.43% 
4.2 Comissão de Crédito $0 $471 $471 0.291'!. 
4.31ns ãe e su rvlsão $825 $0! $825 0.50% 

·- L. •••.•••• ,11: ;j,~íl]I ;•I.~, I ,r;t.11111mzD 
Parte do Custo · ,. :.:·-''·-:·: :-,,,,. .. ,, · . ,á;.,~.:c;-r-;::'-~'75 _::.-;::_•.';'!• ..• '· • 50"/o ·,... 50% ···:.·'.:- .. :100°./o 

IV. Execução do Programa 

4.01 A execução do Programa será efetuada pelo MMA, por intermédio da Secretaria da 
Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos. Atuarão como Co-Executores do 
Programa: (i) IBAMA; (ií) MT, por intermédio de FEMA-MT; e (iii) MS, por intermédio 
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de SEMA-MS e FEMA-P. Participarão, ainda, na execução, dentro da sua área de 
competência, as Instituições Participantes. 

4.02 O Órgão Executor e os Co-Executores terão cada um uma Unidade de Execução, que será 
responsável pela gestão técnica, financeira e administrativa das atividades do Programa e 
por assegurar o cumprimento dos procedimentos do Banco em matéria de licitações, 
contabilidade e documentação. As Unidades Executoras serão assistidas na execução 
dessas tarefas por uma empresa de gestão. 

4.03 A Unidade Executara será a umca contraparte do Banco e será responsável pela 
administração dos recursos, contabilidade, supervisão e fiscalização dos progressos do 
Programa. 

4.04 As Unidades Executaras Estaduais e a Unidade Executara do IBAMA serão responsáveis 
pela supervisão, coordenação e revisão das atividades das Instituições Participantes. Estás 
Unidades serão as únicas contrapartes do 1vfMA, constituindo-se como a ligação entre a 
Unidade Executara e as Instituições Participantes. 

4.05 As Instituições Participantes são as organizações especializadas dentro de cada Estado, 
responsáveis por supervisionar a execução dos seus projetos, acompanhar o progresso da 
execução e preparar solicitações de desembolso que serão revisadas pela Unidade 
Executara Estadual respectiva e depois apresentadas à Unidade Executora. 

4.06 Em particular, a execução está dividida da seguinte forma: 

(i) O componente de gestão de recursos hídricos será executado por FEMA-MT e 
FEMA-P/MS; 

(ii) O componente de gestão de solos e agrotóxicos será executado pela EMP AER 
MT e pela EMP AER-MS; 

(íii) O componente de gestão dos ecossistemas, da ictiofauna e da fauna será 
executado pelo IBAMA, FEMA-MT e FEMA-P/MS; 

(iv) O componente de saneamento urbano será executado da seguinte forma: 

(a) em MS, pela SM'ESL~., qual preparará os desenhos finais, documentos de 
licitação e supervisionará a execução das obras de saneamento. 
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De acordo com a Cláusula 4.02 das Disposições Especiais, a SANESUL e o MS, 
no âmbito das suas respectivas competêrícias, deverão tomar as medidas 
apropriadas, que o Banco considere aceitáveis, para que as tarifas cobradas: (a) 
produzam, pelo menos, uma receita suficiente para cobrir todos os gastos de 
exploração do sistema, inclusive os relacionados com administração, operação, 
manutenção e depreciação; e (b) proporcionem uma rentabilidade razoável sobre 
o investimento imobilizado do sistema. Se a aplicação desse preceito não gerar 
receita suficiente para atender oportunamente o serviço da dívida da SANESUL e 
para financiar a expansão do programa de investimentos da SANESUL, deverão 
ser tomadas as medidas necessárias que podem incluir o aumento das tarifas, para 
obter os recursos adicionais que se requeiram para alcançar tal objetivo. A 
SANESUL deverá também cumprir com os indicadores financeiros e operacionais 
acordados com o Banco, que ficarão estabelecidos no convênio a ser celebrado 
com oMS. 
A contratação dos estudos destinados à elaboração do plano de resíduos sólidos 
será executado por SEMA-MS; 

(b) em MT, pela FEMA-MT, que coordenará as ações municipais necessárias à 
criação e operação da Entidade de Saneamento do Município de Cuiabá e estará 
também encarregada da contratação dos estudos destinados à elaboração do plano 
de resíduos sólidos; 

(v) O componente de apoio a atividades econômicas sustentáveis será executado da 
seguinte forma: 

(a) O sub-componente criação e gestão dos recursos pesqueiros será 
executado pelo IBAMA, FEMA-MT e FEMA-P/MS; 

(b) O sub-componente de eco turismo será executado pelo MMA, Secretaria 
Estadual de Turismo de MT e a Superintendência de Turismo de MS; 

(e) O sub-componente de agricultura sustentável será executado pela FEMA 
MT, FEMA-P/MS, Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários de 
MT e a Secretaria Estadual para Produção e Desenvolvimento Sustentável 
deMS. 

(vi) O componente de Estradas Turísticas e Estradas Parque será executado pela 
FEMA-MT, FEMA-P/MS, DVOP-MT e DERSUL-MS no que respeita à 
preparação de termos de ref erência para estudos e desenhos finais e supervisão 
das respectivas obras. 

(vii) O componente de atividades econômicas sustentáveis em áreas indígenas será 
executado pela FEMA-P/MS, FEMA-MT e FUNAI. 
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V. Licitacões 

5.01 Quando os bens, obras e serviços a serem adquiridos ou contratados para o Programa 
forem financiados total ou parcialmente com divisas do Financiamento, os procedimentos 
e bases específicas das licitações ou outra forma de contratação deverão permitir a livre 
concorrência de empreiteiros e de fornecedores de bens e serviços, incluindo os relativos 
a transporte e seguros, originários de países membros do Banco. Conseqüentemente, nos 
procedimentos e bases específicas citados não se estabelecerão condições que impeçam 
ou restrinjam a oferta de bens ou a participação de empreiteiros originários destes países. 

5.02 Quando se utilizem outras fontes de crédito que não sejam os recursos do Financiamento 
nem os da contrapartida local, a Mutuária estabelecerá com o :financiador o procedimento 
a ser adotado em matéria de aquisição de bens e serviços. Todavia, a pedido do Banco, a 
Mutuária deverá demonstrar também que a qualidade dos bens preenche os requisitos 
técnicos do Programa. 

5.03 A supervisão do Banco em relação às licitações públicas ou outras formas de aquisição, 
quando custeadas com recursos do Financiamento, por valores inferiores ao equivalente a 
um milhão e quinhentos mil dólares (US$1.500.000) para obras, e ao equivalente a 
trezentos e cinquenta mil dólares (US$350.000) para bens ou serviços, será realizada de 
forma ex-poste da seguinte forma: 

(i) A supervisão das três primeiras licitações de cada componente e por cada 
entidade encarregada de realizar a licitação, será efetuada na modalidade 
ex ante, que é o método corrente indicado no Anexo B. 

(ii) Se as partes estiverem de acordo, a supervisão das licitações subsequentes, 
poderá ser realizada de forma ex post, de acordo com as modalidades 
indicadas na Cláusula 4.01 das Condições Especiais e no parágrafo 2.06 
(b) e (e) do Anexo B. 

VI. Serviços de consultoria 

6.01 Para a seleção e contratação dos serviços de consultoria financiados total ou parcialmente 
com os recursos do Financiamento: (a) deverão ser aplicados os procedimentos 
estabelecidos no Anexo C; (b) não poderão ser estabelecidas disposições que restrinjam 
ou impeçam a participação de consultores originários dos países membros do Banco. 

6.02 Os serviços de consultoria financiados exclusivamente com recursos da contrapartida 
local serão contratados de acordo com a legislação nacional aplicável. Antes de proceder 
à contratação, a Mutuária informará ao Banco os nomes e referências das entidades ou 
indivíduos selecionados e o valor dos honorários cobrados e acordará com o Banco os 
Termos de Referência aplicáveis. 
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A supervisão exercida pelo Banco para seleção e contratação de consultorias custeadas 
com recursos do Financiamento, que sejam inferiores ao equivalente a US$100.000, será 
realizada de forma ex post e da seguinte forma: 

(i) A supervisão das três primeiras contratações por cada entidade encarregada de 
realizar a licitação será efetuada na modalidade ex ante, que é a forma corrente de 
supervisão prevista noAnexo C. 

(ii) Se as partes estiverem de acordo, a supervisão das contratações subsequentes, será 
realizada de forma ex post, de acordo com as modalidades indicadas no Anexo C. 

1290/0C-BR 

43 r- 
r"'- ---~----.- .. ., , , -···-- --- 
r- 

L_____·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



,..... 
,-.. 
,-., 
,..... 
,-. 
,,.-.. 
,,.-.. 

r· 
,.... 
,,..... 
,... 
r, ... 
,,-., 
,..., 
,..., 
r, 
,.... 
,-, 
,., 
r, 
,..., 
,., 
,..., 
,..., 
,-, .- 
,...... 
,..., 
,..., 
r, 
,..., 

,,..., 
,..., 
,..., 
r, 
,..._ - ,-, 
.-, 
!"'"' 

,-, 
,..., 
,r, 
,..., 

r: 

/"'"'' --- .. - - -----· ,-- .. 

LEGREI/BR-0491 
ANEXOB 

PROCEDil\1El\TJ'O PARA LICITAÇÕES 

Prgrama de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal - la. Fase 

I. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

1.01 Montante e natureza das entidades. O presente procedimento será utilizado pela 
Entidade de Licitação' em todas as aquisições de bens e execução de obras para o 
Projeto.' Quando o valor desses bens ou obras for igual ou exceder os valores 
estabelecidos nas Disposições Especiais deste Contrato e sempre que a referida Entidade 
.de Licitação pertencer ao setor público, o método de aquisição a ser empregado será o da 
licitação pública internacional. Incluem-se nesse setor as sociedades ou outras entidades 
em que a participação estatal for superior a 50% do seu capital. A contratação de 
serviços correlatos, tais como transporte de bens, seguros, instalação e montagem de 
equipamento, assim como a operação e manutenção inicial, também se rege por este 
procedimento e se lhes aplicam as mesmas normas referentes às aquisições de bens.' A 
contratação de serviços de consultoria, por outro lado, rege-se por procedimentos 
distintos. 

1.02 Legislação local. A Entidade de Licitação poderá aplicar, complementarmente, 
requisitos formais ou pormenores de procedimento previstos na legislação local e não 
incluídos neste Procedimento, sempre que sua aplicação não contrarie as garantias 
básicas que as licitações devem revestir ou as políticas do Banco em relação a esta 
matéria.' 

1 Nesse Procedimento, entende-se por "Entidade de Licitação" a entidade encarregada da execução das licitações do 
Projeto, tanto para obras como para bens e serviços correlatos. Esta entidade poderá corresponder, conforme o 
caso, ao Mutuário, ao Órgão Executor ou a certos órgãos oficiais ou agências especializadas às quais a legislação 
local outorgue autoridade para a realização de todos os processos de licitação do setor público ou apenas das 
etapas de seleção e adjudicação. Entende-se por "Licitante" ou "Licitador" a entidade que apresenta a oferta. 
Outros sinônimos são: fornecedor, empreiteiro, oferente, ofertante, candidato proponente etc. 

2 Entende-se por "Projeto" o Projeto ou Programa para o qual se concede Financiamento. 

3 A título de exceção, a nacionalidade da firma que presta serviço correlato rege-se pelos mesmos critérios de 
nacionalidade aplicáveis para determinar a nacionalidade de empresas empreiteiras, de acordo com o estabelecido 
no parágrafo 2.07. Nesse procedimento não se utiliza o termo "serviços"como sinônimo de serviços de construção 
(obras). 

_. Dado que o presente procedimento é uniformemente utilizado pelos países mutuários, e que suas leis em matéria 
de licitação são de forma e conteúdo variáveis, as normas aqui estabelecidas refletem as linhas gerais do processo 
de licitação, suas garantias básicas (por exemplo: publicidade, igualdade, competitividade, formalidades, 
confidencialidade e livre acesso) e as respectivas políticas do Banco. Por essa razão, certos aspectos de forma ou 
conteúdo do procedimento, não incluídos neste Anexo, tais como composição das juntas de licitação ou comitês 
técnicos, formalidades para registro de fumas, prazos para adjudicação ou avaliação de propostas, formalidades da 
ata de adjudicação etc., podem ser supridos pela legislação local. 
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1.03 Relações jurídicas diversas. As relações jurídicas entre o Banco e o Mutuário regem-se 
por este Contrato, que também regula importantes aspectos dos procedimentos de 
aquisição de bens e contratação de obras. Contudo, dado que as relações jurídicas entre a 
Entidade de Licitação e os empreiteiros ou fornecedores de bens e serviços correlatos 
regem-se pelos documentos de licitação e pelos respectivos contratos de empreitada e de 
fornecimento, nenhum fornecedor, empreiteiro ou entidade que não seja parte deste 
Contrato poderá alegar direitos ou exigir pagamentos em função do mesmo. 

1.04 Responsabilidades básicas. A responsabilidade pela execução e administração do 
Projeto recai sobre o Mutuário e, portanto, a este também corresponde a responsabilidade 
pela adjudicação e administração dos contratos de fornecimento e de empreitada, sem 
prejuízo das faculdades de supervisão que competem ao Banco. 

II. REGRAS GERAIS 

2.01 Padrões éticos. Os Licitantes, as Entidades de Licitação, o Mutuário ou quaisquer outros 
indivíduos ou entidades que participarem direta ou indiretamente do processo de 
aquisições regido por este Procedimento, manterão os mais altos padrões éticos e não 
utilizarão práticas corruptas, tanto durante o processo de licitação, como durante a 
execução dos contratos de aquisição correspondentes. 

2.02 Licitação pública internacional. Deverá ser utilizado o sistema de licitação pública 
internacional quando a aquisição de bens ou a execução de obras for parcial ou 
totalmente financiada com divisas do Financiamento e os valores desses bens ou obras 
forem iguais ou superiores aos montantes estabelecidos nas Disposições Especiais deste 
Contrato. 

2.03 Participação irrestrita de licitantes. Nos casos de utilização de divisas do 
Financiamento, os procedimentos e as condições específicas da licitação deverão permitir 
a livre participação de proponentes originários dos países membros do Banco.5 Em 
conseqüência, é vedado estabelecer condições que impeçam ou restrinjam a oferta de 
obras, bens ou serviços correlatos, inclusive o de qualquer modalidade de transporte ou a 
participação de proponentes originários desses países. 

5 Os bens e as obras que forem contratados para o Projeto e que forem financiados com recursos do Fundo 
Multilateral de Investimentos (FUMIN) deverão ser procedentes dos países doadores do FUMIN e dos países 
regionais em vias de desenvolvimento membros do Banco. 
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2.04 Licitacão pública restringível ao âmbito local. A aquisição de bens ou a execução de 
obras que sejam financiadas totalmente em moeda local com recursos do Financiamento 
ou da contrapartida local, ou com a combinação de ambos, e cujos montantes sejam 
superiores ou iguais aos valores indicados nas Disposições Especiais deste Contrato, 
deverá ser efetuada mediante licitação pública, que poderá ser limitada ao âmbito 
nacional. 

2.05. Outros procedimentos para execução de obras ou aquisição de bens. Quando a 
aquisição de bens ou a execução de obras for financiada exclusivamente com recursos 
externos não provenientes do Financiamento ou do Mutuário", a Entidade de Licitação 
poderá utilizar, para esse fim, procedimentos acordados com o fornecedor desses 
recursos. Entretanto, tais procedimentos devem ajustar-se, de maneira que o Banco 
considere satisfatória, à obrigação do Mutuário de executar o Projeto com a devida 
diligência e eficiência. Adernais, os bens a serem adquiridos e as obras a serem 
contratadas devem: (a) ser de qualidade satisfatória e ajustar-se aos requisitos técnicos do 
Projeto; (b) ser entregues ou concluídas a tempo oportuno; e (e) ser adquiridas ou 
contratadas a preços de mercado. O Banco poderá solicitar à Entidade de Licitação 
informação sobre o procedimento aplicável e os resultados alcançados. 

2.06 Procedimentos aplicáveis a propostas em montantes inferiores aos limites 
estabelecidos nas Disposições Especiais. 

(a) A aquisição de bens ou a execução de obras em montantes inferiores ao indicado 
nas Disposições Especiais deste Contrato será regida, em princípio, pelas 
disposições vigentes na legislação local. Na medida do possível, a Entidade de 
Licitação estabelecerá procedimentos que possibilitem a participação de diversos 
proponentes e atentem devidamente para os aspectos de economia, eficiência e 
razoabilidade de preço. No caso de serem utilizadas divisas do Financiamento, os 
procedimentos aplicados também deverão permitir o fornecimento de bens e a 
participação de empreiteiros originários dos países membros do Banco. 

(b) Quando neste Contrato se indicar que a supervisão de certas aquisições por parte 
do Banco será efetuada de forma ex-post, isto é. posteriormente à assinatura dos 
contratos de aquisição correspondentes, o Órgão Executor: (i) notificará logo que 
possível o Banco sobre cada contratação, enviando-lhe os dados básicos da 
mesma; e (ii) conservará, para que o Banco possa efetuar a referida supervisão, os 
antecedentes da aquisição e em especial, a seguinte documentação: (1) os 
documentos de licitação correspondentes; (2) os avisos e cartas relativos à 
publicidade que foi dada à licitação; (3) os relatórios que analisaram as ofertas e 

6 Tais como de bancos comerciais, fornecedores ou outros organismos financeiros internacionais. 
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recomendaram a adjudicação; (4) os correspondentes contratos formalizados; e 
(5) qualquer outra informação adicional pertinente que o Banco possa requerer. 

Como as aquisições supervisadas de forma ex-post também estão sujeitas às 
políticas do Banco, este se reserva o direito de: (i) não financiar ou cancelar os 
recursos relacionados com contratos cujo procedimento de aquisição prévio não 
estiver de acordo com as referidas políticas; (ii) requerer o reembolso, com juros e 
comissões, dos recursos já desembolsados para os citados contratos; e (iii) 
estabelecer que, para contratos futuros. a supervisão seja efetuada de forma ex 
ante, que é a forma corrente de supervisão estabelecida neste Anexo. 

2.07 Participantes e bens elegíveis. Os bens ou obras que devam ser adquiridos ou 
contratados para o Projeto e que sejam financiados com recursos do Financiamento 
deverão provir dos países membros do Banco 7• Para a determinação de origem, serão 
observadas as seguintes normas: 

J. No caso de licitações para obras: 

2.08 Critérios para determinar a nacionalidade das empresas. Somente poderão participar 
das licitações para execução de obras as empresas originárias de um país membro do 
Banco. Para determinar a nacionalidade de uma empresa proponente, a Entidade de 
Licitação deverá verificar o seguinte: 

(a) 

(b) 

(e} 

(d) 

que a empresa esteja constituída e em operação, consoante as disposições legais 
do país membro em que sua sede esteja estabelecida; 

que a sede principal da empresa esteja instalada no território de um país membro; 

que a propriedade de mais de 50% do capital da empresa pertença a uma ou mais 
pessoas naturais ou jurídicas de um ou mais países membros ou de cidadãos ou 
residentes bona fide desses países elegíveis; 

que a empresa faça parte integrante da economia do país membro em que esteja 
domiciliada; 

(e) . que não exista qualquer acordo segundo o qual uma parcela substancial dos lucros 
líquidos ou outros beneficios tangíveis da empresa sejam creditados ou pagos a .•. 
pessoas naturais que não sejam cidadãos ou residentes bona fide dos países 

7 Os bens e as obras que forem contratados para o Projeto e que forem financiados com recursos do FUMIN 
deverão ser procedentes dos países doadores do FUMIN e dos países regionais em vias de desenvolvimento 
membros do Banco. 
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membros, ou a pessoas jurídicas que não sejam elegíveis em consonância com os 
requisitos de nacionalidade contidos neste artigo; 

(f) que, quando se trate de um contrato para a execução de obras, pelo menos 80% de 
todos aqueles que, de acordo com o contrato, trabalharão no país onde a 
construção será executada, quer se trate de pessoas contratadas diretamente pela 
empreiteira, ou de pessoas contratadas por subempreiteiras, sejam cidadãos de um 
país membro do Banco. Para cômputo dessa percentagem, em se tratando de 
empresa de país distinto daquele onde se realizam as obras, não serão lev ados em 
conta cidadãos ou residentes permanentes do país onde será executada a 
construção; e 

(g) que as normas acima transcritas sejam aplicadas a cada participante de uma "joint 
venture" ou consórcio (associação de duas ou mais empresas) e a empresas que 
concorram à subempreitada de parte da obra. 

Os requisitos a que se refere este artigo deverão ser do conhecimento dos interessados, 
que deverão prestar à Entidade de Licitação, nos formulários de pré-qualificação ou 
registro e nos formulários de licitação, conforme o caso, a informação pertinente pará 
determinar sua nacionalidade. 

2. No caso de licitações para aquisição de bens: 

2.09 Critério para determinar a origem dos bens. Só poderão ser adquiridos bens cujo país 
de origem seja um país membro do Banco. A expressão "país de origem" significa: 

(a) aquele em que o material ou equipamento tenha sido extraído, cultivado, produzido, 
manufaturado ou processado; ou 

,-.., 
(b) aquele em que a manufatura, o processamento ou a montagem de um bem ou 
- equipamento derem como resultado outro bem, comercialmente reconhecido e cujas 
características básicas difiram substancialmente das de qualquer um de seus 
componentes importados. 

,-.., 
A nacionalidade ou o país de origem da empresa que produza, monte, distribua ou venda 
os bens ou os equipamentos não será relevante para determinar o origem dos mesmos. 

2.1 O Margens de preferência nacionais e regionais em licitações para a aquisição de bens. 
Nos casos de licitação pública internacional para aquisição de bens, a Entidade de •.. 
Licitação poderá aplicar as seguintes margens de preferência: 

- 2.11 Margem de preferência nacional. Quando fornecedores do país do Mutuário 
participarem das licitações, ~ Entidade de Licitação poderá aplicar, em benefício desses - 
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fornecedores, uma margem de preferência nacional. Para tanto, utilizará os seguintes 
critérios: 

(a) considerar-se-á de origem local o bem cujo custo de material, mão-de-obra e 
serviço local utilizados em sua fabricação represente pelo menos 40% do seu 
custo total; 

(b) na comparação entre as propostas locais estrangeiras, o preço de bens de origem 
nacional proposto ou oferecido será o preço de entrega no lugar do Projeto, após 
deduzidos: (i) os direitos de importação pagos sobre matérias-primas principais 
ou componentes manufaturados; e (ii) os impostos nacíonais de venda, consumo e 
valor agregado, incorporados ao custo do bem ou bens oferecidos. O proponente 
local apresentará comprovantes das quantias a serem deduzidas, em conformidade 
com as alíneas (i) e (ii), acima. O preço apresentado ou oferecido nas propostas 
estrangeiras será o preço c.i.f., excluídos os direitos de importação, despesas 
consulares e portuárias, ao qual serão acrescentados os gastos de estiva no porto. e 
o transporte local do porto ou da fronteira até o lugar do Projeto; 

(e) a conversão de moedas para estabelecer comparações de preços será efetuada com 
base na taxa de câmbio ·aplicada pelo próprio Banco ao presente Contrato; 

(d) na adjudicação do objeto de licitações; a Entidade de Licitação poderá acrescentar 
uma margem de preferência de 15% ou o direito aduaneiro real, o que seja menor, 
ao preço c.i.f das propostas estrangeiras expressas no seu equivalente em moeda 
nacional. 

Margem de preferência regional 

(a) Para os fins deste Contrato, o Banco reconhece os seguintes acordos sub-regionais 
ou regionais de integração: (i) Mercado Comum Centro-Americano; (ii) 
Comunidade do Caribe; (iii) Acordo de Integração Subregional Andino; e (iv) 
Associação Latino-Americana de Integração. Nos casos em que o país do 
Mutuário haja subscrito mais de um acordo de integração, poder-se-á aplicar a 
margem de preferência sub-regional ou a margem regional, de acordo com o país 
de origem do bem. 

(b) Quando participarem de uma licitação fornecedores de um país ( exceto o do 
Mutuário) que seja membro de um acordo de integração do qual o país do 
Mutuário também faça parte, tais fornecedores de bens terão direito a urna 
margem de preferência regional que lhes será reconhecida mediante a aplicação 
dos seguintes critérios: · 

•.. 
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(i) um bem será considerado de origem regional quando for originário de um 
país membro de um acordo de integração do qual o país do Mutuário faça 
parte, e quando estiver enquadrado dentro das normas que regulam a 
origem e outros aspectos relacionados com os programas de liberalização 
do comércio que os respectivos acordos venham a estabelecer; 

r>. 

(ii) o valor agregado local não seja menor do que o estipulado para a margem 
de preferência nacional; e 

-· 

(iii) na comparação das propostas estrangeiras, a Entidade de Licitação poderá 
acrescentar ao preço das propostas de bens originários de países que não 
sejam partes do respectivo acordo de integração, uma percentagem de 
15%, ou a diferença entre o direito de importação aplicável a tais bens 
quando se originem de países que não sejam partes de um acordo de 
integração, e o aplicável a esses bens quando provenham de países 
membros do acordo, observada a que seja menor. 

r». 

,- 
2.13 Associação de empresas locais e estrangeiras. O Banco incentiva a participação de 

fornecedores de bens e empreiteiros locais nos processos de aquisição de bens e 
contratação de obras, para fomentar o desenvolvimento da indústria local. Os 
fornecedores, indústrias e empreiteiros locais podem apresentar ofertas 
independentemente ou em consórcios com empresas estrangeiras. É vedado, entretanto, 
estabelecer que a formação de consórcios ou qualquer outro tipo de associação entre 
empresas locais e estrangeiras seja obrigatória ou que se estabeleçam percentagens de 
participação também obrigatórias. 

-· 

r. 

LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL 

PUBUCIDADE 

III. 

- 
Aviso Geral de Aquisições 

3.01 Regra geral e requisitos especiais. A menos que o Banco concorde com procedimento 
diverso, em todo Projeto requerer-se-á a publicação de um Aviso Geral de Aquisições 
(11AGA"). Este aviso, que terá por objeto notificar com a devida antecedência os 
interessados sobre as possíveis licitações para as aquisições de bens ou as contratações 
das obras que serão efetuadas em razão do Projeto, assim como a data aproximada de tais 
licitações, deverá incluir as seguintes informações: 

,... - (a) 

(b) uma referência ao empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento; 

o nome do país; 

1290/0C-BR 



,-, -. 
- 8 - 

(e) o nome do Projeto, o montante do empréstimo e seu objeto; 

(d) uma descrição sucinta de cada licitação ou grupo de licitações que serão efetuadas 
em razão do Projeto, com uma indicação preliminar do trimestre ou semestre de 
cada ano em que serão realizadas; 

(e) uma descrição resumida da política de publicidade do Banco para as licitações 
específicas, particularizando o tipo de publicação que deverá ser utilizado e outras 
fontes de informação; e 

(f) o nome da Entidade de Licitação, seu endereço postal, telefone e fax, onde os 
interessados possam obter informação adicional. 

3.02 Método de publicação. No caso de a publicação do primeiro AGA não ser processada 
ou efetuada anteriormente à assinatura deste Contrato, o Banco incumbir-se-á de sua 
publicação, em nome da Entidade de Licitação, no periódico da Organização das Nações 
Unidas denominado Development Business. Para a realização deste propósito, a 
Entidade de Licitação enviará para a revisão e publicação por parte do Banco, o texto do 
AGA a ser publicado, conforme os requisitos indicados no parágrafo 3.01, dentro de 30 
dias contados da vigência deste Contrato. Estando as partes de acordo com o texto 
definitivo, o Banco encarregar-se-á de sua publicação, que poderá ser efetuada em 
quaisquer dos idiomas oficiais do Banco. 

3.03 Requisitos de publicidade para licitações específicas 

-- (a) Conteúdo do edital de pré-qualificação 

O edital de pré-qualificação ou o de inscrição no registro de proponentes, conforme o 
caso, cujo texto deverá ser previamente aprovado pelo Banco, incluirá, pelo menos, a 
seguinte informação: 

(i) descrição geral do Projeto e da obra que é objeto da licitação; o lugar de sua 
execução e suas características principais. No caso de licitação de bens. sua 
descrição e as características especiais, se as houver; 

(ii) o método de pré-qualificação que se pretende utilizar; 

(iii) as datas aproximadas em que serão efetuados os convites. abertas as 
propostas para a licitação, iniciadas as obras que são objeto da licitação e 
concluída sua construção; 

.•.. 
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(iv) o fato de que o Projeto objeto da licitação é financiado parcialmente pelo 
Banco e de que a aquisição de bens ou a contratação de obras com referido 
Financiamento estarão sujeitas às disposições deste Contrato; 

,,-., (v) o lugar, a hora e a data em que as empresas poderão obter os formulários de 
pré-qualificação ou de registro acordados entre a Entidade de Licitação e o 
Banco, bem como seu custo; e 

(vi) os demais requisitos a serem preenchidos para pré-qualificação ou 
participação nas licitações públicas. 

(b) Conteúdo dos editais de Iicitacão e dos convites para apresentacão de 
propostas 

Os editais de convocação para licitação que forem publicados na imprensa quando não 
for realizada pré-qualificação, ou os convites para licitação que forem entregues ou 
remetidos às empresas pré-qualificadas, cujos textos deverão ser previamente aprovados 
pelo Banco, deverão conter, pelo menos, o seguinte: 

(i) a descrição do Projeto e do objeto da licitação, e a origem dos recursos para 
o financiamento do custo dos bens ou das obras; 

(ii) informação sobre o fato de que o Projeto será parcialmente financiado pelo 
Banco e que as aquisições de bens ou contratações de obras com recursos 
desse Financiamento estarão sujeitas às disposições deste Contrato; 

(iii) a descrição geral do equipamento, da maquinaria e dos materiais requeridos, 
bem como da obra, com os volumes e quantidades de trabalho, suas partes 
principais e o prazo para sua execução; 

(iv) a repartição e o lugar, dia e hora em que poderão ser obtidos os documentos 
de licitação, incluindo bases, planos e especificações, bem como a minuta 
do contrato que se pretenda formalizar; 

(v) a repartição em que deverão ser entregues as propostas e a autoridade 
encarregada de sua aprovação e adjudicação; e 

(vi} o lugar, dia e hora em que as propostas serão abertas, na presença dos 
proponentes ou de seus representantes. •.. 

(c) Publicidade 
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(i) Publicidade local. Toda licitação de bens, obras ou serviços relacionados 
deverá ser objeto de publicidade local. Esta publicidade consiste em que o 
anúncio da pré-qualificação ou registro, e o da licitação, quando não houver 
convite restrito às empresas pré-qualificadas, deverá ser publicado pelo 
menos duas vezes em um jornal diário de ampla circulação ou, a critério da 
Entidade de Licitação, uma vez em dois jornais diários de ampla circulação. 

(ii) Publicidade internacional. Quando licitações de valor estimado igual ou 
superior aos montantes estabelecidos nas Disposições Especiais deste 
Contrato sejam realizadas. a Entidade de Licitação deverá, adicionalmente à 
publicidade local referida no inciso (i) anterior, determinar a realização da 
publicidade internacional. Nestes casos, o anúncio de pré-qualificação ou o 
de registro e o da licitação, quando não houver sido efetuada pré 
qualificação, deverá ser publicado no periódico das Nações Unidas 
"Development Business", e se for o caso, em qualquer outro meio de 
publicidade adicional que se indique nas Disposições Especiais deste 
Contrato. 

DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO 

3.04 Aprovação do Banco. Os documentos de licitação (bases ou condições de licitação) 
serão aprovados pelo Banco antes da sua entrega aos interessados. Tais documentos 
também deverão cumprir os requisitos estabelecidos nos parágrafos 3.05 ao 3.16. 

,-.. 

3.05 Clareza. conteúdo e preço dos documentos. Os documentos de licitação preparados 
pela Entidade de Licitação deverão ser claros e coerentes. Deve-se descrever em tais 
documentos cuidadosamente e com todos os pormenores necessários, os bens, obras ou 
serviços a serem fornecidos. Deve-se evitar a inclusão de condições ou requisitos que 
dificultem a participação de empreiteiros qualificados; e deve-se indicar claramente os 
critérios a serem utilizados na avaliação e comparação de ofertas. Embora os pormenores 
e a complexidade-dos documentos possam variar de acordo com a natureza da licitação, 
esses documentos incluem, em geral, o seguinte: o edital de licitação; instruções aos 
licitantes; formulário para a oferta; requisitos sobre garantias, modelo de contrato; 
especificações técnicas; lista de bens ou quantidades; e, quando pertinente, tabela de 
preços. Se for fixado um preço para os documentos de licitação, este deverá refletir o 
custo de sua reprodução, mas nunca atingirá um nível capaz de desencorajar a 
concorrência. 

,,-, 

3.06 Livre acesso à Entidade de Licitacão. Uma vez obtidos os documentos de licitação e, 
dentro de um prazo razoável, antes da abertura das propostas, a Entidade de Licitação 
colocar-se-á à disposição para responder perguntas ou fornecer esclarecimentos aos 
proponentes sobre os documentos da licitação. Tais consultas deverão ser formuladas por 
escrito e serão atendidas, dentro do menor prazo possível, pela Entidade de Licitação, e - 
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os esclarecimentos respectivos serão comunicados por escrito aos demais interessados 
que hajam retirado os documentos e ao Banco. Não serão divulgados os nomes das 
empresas que solicitem esclarecimentos. 

3.07 Normas de qualidade. Se os documentos de licitação indicarem normas de qualidade 
para equipamentos ou materiais, também se deverá indicar que serão aceitáveis bens que, 
cumpridos outros padrões reconhecidos, assegurem qualidade igual ou superior a essas 
normas. 

3.08 Especificações para equipamentos: marcas de fábrica. As especificações deverão 
evitar toda e qualquer indicação de marcas de fábrica, números de catálogo ou tipo de 
equipamento de determinado fabricante, a menos que tal indicação seja necessária para 
garantir a inclusão de determinado desenho essencial ou característica de operação, 
construção ou fabricação. Nesse caso, a referência especial deverá ser seguida da 
expressão "ou equivalente" e indicar o critério adotado para determinar a equivalência. 
As especificações deverão permitir a apresentação de propostas de equipamentos, artigos 
ou materiais alternativos que, em relação aos especificados, estejam dotados de 
características semelhantes, prestem igual serviço e sejam de igual qualidade. Em casos 
especiais e com a aprovação prévia do Banco, as especificações poderão requerer o 
fornecimento de um artigo de determinada marca. 

3.09. Disposições sobre moedas. Os documentos de licitação conterão as seguintes 
disposições no tocante a moedas: 

(a) Moeda da licitação 

- 
Os documentos da licitação estabelecerão que o fornecedor poderá expressar o preço da 
oferta em sua própria moeda ou, à sua opção, em uma única moeda selecionada pela 
Entidade de Licitação e indicada nos documentos de licitação, desde que tal moeda seja 
amplamente utilizada no comércio internacional. O fornecedor que preveja efetuar gastos 
em mais de uma moeda e deseje receber pagamento nas mesmas moedas de sua oferta 
deverá indicar e justificar a parcela do preço de sua oferta em cada uma das moedas 
correspondentes. Como alternativa, o fornecedor poderá expressar o preço total da sua 
oferta numa só moeda e indicar as percentagens do preço de oferta que devem ser pagas 
em outras moedas e as taxas de câmbio utilizadas nos cálculos. Os documentos de 
licitação deverão indicar claramente as regras e os procedimentos para efetuar a 
conversão. 

(b) Moeda para a avaliação e comparação de ofertas •.. 

A moeda ou moedas em que a Entidade de Licitação vier a pagar o preço dos bens ou 
obras correspondentes será convertida a uma só moeda selecionada e identificada nos 
documentos de li~itação como a moeda para a comparação de todas as propostas. A taxa 
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de câmbio a ser utilizada nesta avaliação será a de venda da moeda selecionada, 
publicada por fonte oficial e aplicável a transações semelhantes. A data de vigência da 
conversão da taxa de câmbio deverá ser indicada nos documentos de licitação. Essa data 
não deverá anteceder por mais de 30 dias a estabelecida para a abertura das ofertas. - (c) Moeda a ser utiJizada nos pagamentos 

,...., 

Em geral, a moeda de pagamento aos empreiteiros será a mesma moeda ou moedas 
utilizadas pelo adjudicatário em sua oferta. Quando seja necessário efetuar pagamentos 
tanto em moeda nacional como em divisas, os documentos de licitação deverão estipular 
que os montantes em cada moeda devem ser detalhados e justificados em separado. 
Quando o preço de uma oferta for fixado em determinada moeda e o proponente houver 
solicitado pagamento também em outras moedas, indicando as necessidades dessas 
moedas como percentagens do preço de sua oferta, as taxas de câmbio a serem utilizadas 
para efetuar esses pagamentos serão as indicadas pela licitante em sua oferta. Isso visa a 
assegurar a manutenção do valor das parcelas da sua oferta que tenham sido expressas em 
divisas, evitando-se lucros ou perdas. Cabe à Entidade de Licitação deixar claramente 
estabelecido tanto nos documentos de licitação como no correspondente contrato que o 
proponente deverá cumprir os requisitos descritos anteriormente, e que não poderá obter 
pagamento em moeda diferente da especificada nas bases de licitação, oferta e contrato. 

,-. 

r-- 
3.10 Risco de câmbio. Quando o pagamento ao empreiteiro ou fornecedor basear-se na 

conversão de moeda nacional ou moeda estrangeira, o risco de câmbio não deverá correr 
por sua conta. 

,-, 

3.11 Garantia de manutenção da proposta. Os montantes e os períodos de vigência das 
garantias destinadas a assegurar a manutenção das propostas não serão elevados 8 ou 
prolongados a ponto de desencorajar a participação de licitantes responsáveis. A garantia 
oferecida pelo adjudicatário que tenha assegurado a manutenção de sua proposta, ser-lhe 
á devolvida quando o contrato for celebrado e a garantia de execução das obras que vier a 
oferecer, for aceita. As garantias oferecidas pelos proponentes classificados em segundo 
e terceiro lugar lhe serão devolvidas em prazo não superior a três meses, contados a partir 
da adjudicação ou da assinatura do contrato, se este for firmado antes de esgotado o 
prazo. As garantias oferecidas pelos demais proponentes lhes serão devolvidas dentro 
dos cinco dias seguintes à data de adjudicação. 

8 Certa prática em matéria de licitações limita o montante das garantias de manutenção de propostas (''bid 
securitíes", "tender guarantees" ou "bid bonds") a certa percentagem do valor do preço de cada oferta. Em geral, 
recomenda-se que a Entidade de Licitação estabeleça uma percentagem fixa relacionada com o custo estimado da 
obra que seja comum a todos os proponentes. Isso visa a evitar que se facilite a divulgação do preço de cada 
proposta antes da abertura, ao passar a ser conhecido o montante da garantia. Esta percentagem foca varia entre 
l % para contratos muito grandes, superiores a US$100.000.000 e 3% para contratos menores. 

. - 

,... 
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3.12 Fiança ou garantia de execução. As especificações para obras de construção deverão 
requerer fianças de execução ou outras garantias que assegurem a realização das obras até 
sua conclusão. O montante da garantia variará segundo o tipo e a magnitude das obras, 
mas deverá ser indicado nos documentos de licitação e deverá ser suficiente para 
proporcionar adequada proteção à Entidade de Licitação. O montante da garantia deverá 
assegurar que, em caso de inadimplemento contratual da empreiteira na execução das 
obras, estas serão completadas sem acréscimo de custos. A vigência da garantia deverá 
ser superior ao prazo do contrato da obra a fim de abranger um período razoável de 
garantia. Sendo necessário, poderá ser exigida garantia no caso de contratos de 
fornecimento de equipamento. Tais garantias poderão consistir na retenção de certa 
percentagem do pagamento total durante um período de prova. 

,,..., 

3.13. Critérios para avaliação de ofertas. A adjudicação deverá corresponder à oferta mais 
vantajosa, que é a que inclui fatores que, além do preço, devem ser considerados na 
comparação das ofertas. Trata-se da "oferta avaliada como a mais baixa". Para 
selecionar a oferta avaliada como a mais baixa, os documentos de licitação devem 
estabelecer claramente os fatores, além do preço, que devem ser levados em conta na 
avaliação, bem como o valor a ser atribuído a cada fator. É preferivel que esses fatores . 
sejam expressos em dinheiro ou, no mínimo, em sua ponderação relativa, de acordo com 
os critérios indicados nos documentos de licitação. É costumeiro levar em conta, entre 
outros, os seguintes fatores: custos do transporte ao lugar do projeto; calendário de . 
pagamentos; prazo de entrega das obras ou bens; custos operacionais; eficiência e 
compatibilidade do equipamento; disponibilidade de serviços de manutenção e peças de 
reposição, e métodos de construção propostos. O peso relativo atribuído a esses fatores 
deve refletir os custos e beneficios de cada um deles para o projeto. Na avaliação de 
propostas não serão considerados fatores que não figurem nos documentos de licitação. 
Não se deverá levar em conta, se houver, o montante do reajuste de preço incluído nas 
propostas. Os documentos de licitação não poderão impor faixas de preços nem preços 
máximos ou mínimos aos quais devam ajustar-se as ofertas. 

- - 

,-.., 

3.14 
- 

Erros ou omissões sanáveis. Os documentos de licitação deverão estabelecer uma 
diferença entre erros ou omissões sanáveis e não sanáveis, tanto para a etapa de pré 
qualificação como para a de apresentação de ofertas. Não se deve desqualificar 
automaticamente um licitante que não tenha apresentado informação completa, quer por 
omissão involuntária, quer porque o requisito não estava claramente estabelecido nos 
documentos de licitação. Sempre que se trate de erros ou omissões de natureza sanável 
geralmente omissões relacionadas com a verificação de dados ou informação de tipo 
histórico , deve a Entidade de Licitação permitir que o licitante, a curto prazo, 
proporcione a informação que falta ou corrija o erro sanável. Contudo, existem certos 
tipos de erros ou omissões básicas que, por sua gravidade, tradicionalmente são 
considerados como insanáveis. Servem de exemplo; a falta de assinatura da proposta ou 
de apresentação de determinada garantia Finalmente, também não se permite que a 

•.. 
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correção de erros ou omissões seja utilizada pelo proponente para alterar a substância da 
sua oferta ou para melhorá-la. 

3.15 Rejeição de ofertas. Os documentos de licitação deverão dispor que o Mutuário poderá 
rejeitar todas as ofertas, consoante as diretrizes indicadas no parágrafo 3.43. 

3.16 Modelo de contrato. O modelo de contrato entre a Entidade de Licitação e o 
adjudicatário deverá adequar-se ao tipo de licitação de que se trate. O contrato deverá ser 
redigido com o objetivo de possibilitar uma distribuição eqüitativa dos riscos referentes à 
respectiva operação, de modo a se poder obter o preço mais econômico e uma eficiente 
execução da operação. O contrato deverá incluir condições gerais e especiais. 

(a) Condições gerais do contrato 

O contrato incluirá condições gerais em que figurem, entre outras, obrigações gerais do 
empreiteiro ou fornecedor, disposições sobre garantias, indenizações e seguros, cláusulas 
penais e bonificações, percentagens de retenção de pagamentos, término, adiantamentos e 
forma e moeda de pagamento. Quando pertinente, as condições gerais também incluirão 
os deveres e responsabilidades do(s) consultor(es), modificações, verbas adicionais e 
situações particulares do lugar de realização das obras ou fornecimento de bens, capazes 
de afetar a construção ou fornecimento de bens. Incluem-se a seguir requisitos especiais 
referentes a certas cláusulas freqüentemente incluídas nas condições gerais do contrato: 

(i) Despesas financiadas com recursos do Banco. imputáveis ao contrato 

,--, O contrato disporá que o empreiteiro ou fornecedor não efetuará gastos para 
propósitos do contrato a serem financiados com recursos do Empréstimo no 
território de um país que não seja elegível para aquisições do Projeto. 

(ii) Pagamentos 

,,,...., 

A Entidade de Licitação analisará cuidadosamente qualquer adiantamento ao 
fornecedor ou empreiteiro para gastos de mobilização que possam ser 
autorizados urna vez assinado o contrato. Outros adiantamentos passíveis de 
autorização, tais como materiais a serem entregues no local dos trabalhos, mas 
ainda não incorporados à obra, deverão ser claramente previstos no contrato. 

Quando pertinente, deverão ser indicados os pagamentos que sejam efetuados 
por trabalhos realizados ou bens entregues, para evitar ofertas excessivamente 
elevadas em conseqüência do alto custo de capital de giro do empreiteiro ou 
fornecedor. A pedido da Entidade de Licitação, o Banco poderá efetuar 
desembolsos para a-aquisição de bens e serviços de construção financiados 
por conta do Financiamento, mediante: (1) desembolsos diretos ao licitante, 
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na forma de adiantamento ou reembolso de gastos; (2) desembolso aos 
fornecedores de bens importados ou aos empreiteiros; e (3) um acordo 
irrevogável do Banco no sentido de reembolsar um banco comercial que tenha 
expedido ou confirmado carta de crédito a um fornecedor ou empreiteiro. 

(iii) Cláusulas de reajuste de preços 

Quando pertinente, poderão incluir-se disposições referentes aos reajustes 
(ascendentes ou descendentes) do preço contratual para os casos em que 
ocorrerem modificações resultantes da inflação ou deflação da economia, que 
afetem os principais componentes de custo do contrato, tais como mão-de 
obra, materiais e equipamento. As bases para se efetuar esses ajustamentos 
deverão estar indicadas claramente nos documentos de licitação e no contrato. 

,-. (iv) Percentagens de retenção 

I"', 

,-.. Quando pertinente, os documentos de licitação e o contrato poderão estipular 
retenções de certa percentagem do preço total, como garantia de cumprimento 
das obrigações do empreiteiro ou do fornecedor, bem como as condições para 
sua devolução e pagamento final. 

(v) Cláusulas penais e de bonificacão 

contrato deverá incluir cláusulas penais aplicáveis nos casos em que os atrasos 
na conclusão do projeto resultem em gastos adicionais, perda de receita, 
perdas de produção ou inconvenientes para o Mutuário. O contrato também 
poderá . estipular o pagamento de uma bonificação ao empreiteiro ou 
fornecedor pela conclusão do contrato antes do prazo previsto ou pela 
superação dos critérios mínimos estabelecidos no contrato em matéria de 
rendimento. 

(vi) Força maior 

Entre as condições gerais do contrato, convêm incluir cláusulas que estipulem 
que o não cumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações 
que lhe correspondam nos termos do contrato não será considerado como 
inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de força maior (que 
deverá ser definida nas condições gerais do contrato). - 

(vii) Solução de divergências 

Deverão ser incluídas, nas condições do contrato, disposições referentes ao 
direito aplicável e ao foro para a solução de divergências. 
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(b) Condições especiais do contrato 

- As condições especiais do contrato incluem a descrição pormenorizada das obras a serem 
construídas ou dos bens a serem fornecidos; a fonte de financiamento; requisitos 
especiais relativos a matérias tais como moedas, pagamento, bonificações por conclusão 
antecipada; e qualquer modificação que deva ser introduzida nas disposições referentes às 
condições gerais. 

Pré-qualificação e registro de proponentes - 
- 

3.17 Âmbito de aplicação. Regra geral. A Entidade de Licitação utilizará, nas licitações 
para a execução de obras, o sistema de pré-qualificação ou o registro de proponentes 
quando se trate de obras civis grandes ou complexas. A Entidade de Licitação também 
poderá utilizar a pré-qualificação ou o registro de proponentes nos casos de licitações 
para a aquisição de bens quando o considere procedente. 

- 
3.18. Sistema de dois envelopes. Salvo disposição em contrário da legislação local, o Banco e 

a Entidade de Licitação poderão acordar, quando existirem circunstâncias que a critério 
das oartes, o façam aconselhável, a utilização do procedimento de dois envelopes. Tal 
procedimento deverá estar claramente estabelecido nos documentos que acompanham o 
ato convocatório. Mediante este procedimento: r'· 

- (a) todo proponente apresentará, no ato de abertura, dois envelopes fechados, cujo 
conteúdo será o seguinte: 

(i) Envelope nº 1 - Informação sobre a capacidade financeira, jurídica e técnica das 
empresas, tais como: solvência financeira, capacidade para contratar, experiência 
geral e específica, pessoal principal e maquinaria disponível para o projeto, 
contratos executados, contratos em execução e compromissos e litígios existentes; 

(ii) Envelope pº 2 - A proposta propriamente dita, com a respectiva cotação de 
preços; 

(b) no ato de abertura, a ser realizado em cerimônia pública no dia e hora previstos, serão 
abertos os Envelopes nº 1 para verificar se os proponentes incluíram os documentos 
requeridos nas bases da licitação. Se os envelopes não contiverem a documentação 
requerida, far-se-á constar na ata da sessão tanto esse fato como a informação omitida 
ou incompleta, devolvendo-se sem abrir aos licitantes os Envelopes nº 2. 
Completados esses procedimentos, dar-se-á por concluída a primeira cerimônia, 
permanecendo selados os Envelopes nº 2 dos licitantes que tenham apresentado toda a 
informação requerida; 

•.. 
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( e) com base nessa informação, proceder-se-á à pré-qualificação dos licitadores, dentro 
dos prazos indicados nas bases de licitação; 

- ( d) concluída e aprovada pelo Banco a pré-qualificação, realizar-se-á a segunda 
cerimônia pública no lugar, dia e hora previstos no edital. Durante essa cerimônia, 
serão inicialmente devolvidos, sem abrir, os Envelopes nº 2 das empresas que não 
tenham sido pré-qualificadas. Em seguida, os envelopes nº 2 das empresas pré 
qualificadas serão abertos e proceder-se-á à leitura, em voz alta, do preço de cada 
proposta, fazendo-se constar na ata tanto os preços como os pormenores mais 
relevantes das propostas; e 

-. (e) a análise final das propostas e a adjudicação do objeto da licitação serão realizadas 
dentro dos prazos fixados no ato convocatório da licitação e depois que o Banco haja 
manifestado sua concordância com o procedimento seguido. 

- 3.19 Registro de proponentes. O registro de proponentes é uma forma de pré-qualificação 
aceita pelo Banco. Para serem aceitáveis, é necessário que os registros: (i) estejam 
abertos de forma permanente ou que a abertura, seja para a atualização de dados de 
empresas registradas, seja para a incorporação de novas empresas, ocorra com 
freqüência; (ii) estejam abertos por motivo de licitações que se realizem para os projetos 
financiados com empréstimos do Banco; e (iii) não incluam requisitos que dificultem ou 
impeçam a participação de empresas estrangeiras ou atentem contra o princípio de 
igualdade dos postulantes. 

3.20 Prazo para efetuar a pré.qualificação. A Entidade de Licitação deverá concluir a pré 
qualificação dentro de um prazo compatível com o cronograma de investimentos que haja 
acordado com o Banco. 

,....., 

3.21 Conteúdo do formulário de pré--gualificação ou registro de proponentes. O 
formulário de pré-qualificação ou registro, conforme o caso, deverá conter, entre outras, 
as seguintes informações: 

(a) antecedentes legais sobre a constituição, a natureza jurídica e a nacionalidade da 
empresa proponente. Serão anexadas cópias dos respectivos estatutos e documentos 
constitutivos. Os antecedentes sobre a nacionalidade da empresa deverão cumprir 
com os requisitos indicados no inciso 2.07; 9 

(b) antecedentes técnicos da empresa; •.. 

9 Nos casos em que, numa licitação para aquisição de bens, se proceda a uma pré-qualificação, a informação a que 
s~ refere esta alínea mencionará também a origem dos bens, consoante o disposto no parágrafo 2.08. 
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( e) situação financeira da empresa; 

( d) pessoal e equipamento disponíveis; 

(e) experiência em construção, fabricação e instalação de bens ou obras similares às que 
constituam o objeto da licitação; 

(f) obras que a empresa esteja executando ou compromissos que já tenha assumido; 

- (g) declaração de que a empresa conta com pessoal e equipamento suficientes para a 
execução de forma satisfatória das obras previstas no Projeto e indicação da 
localização desse pessoal e equipamento; e 

r - (h) descrição, em termos gerais, dos sistemas que a empresa utilizaria na execução da 
obra. 

3.22 Prazo para a entrega dos formulários. Será dado aos interessados um prazo mínimo de 
45 dias corridos, contados a partir da última publicação do edital, para que apresentem o 
formulário de pré-qualificação ou registro. Este prazo poderá ser reduzido a 30 dias 
quando a licitação se restringir ao âmbito nacional. 

,-. Seleção dos pré-qualificados 

3.23 Empresas habilitadas. Só poderão pré-qualificar-se. ou inscrever-se no registro de 
proponentes as empresas que demonstrem capacidade técnica, financeira. jurídica e 
administrativa para executar as obras, consoante os requerimentos estabelecidos nos 
documentos de licitação ou nos do registro. Os formulários que revelem defeitos de 
forma ou erros evidentes poderão ser aceitos, e requerida sua correção, observados os 
princípios indicados no parágrafo 3.14. 

3.24 Relatório técnico. A Entidade de Licitação preparará um relatório técnico sobre as 
empresas que se apresentaram, indicando tanto as que foram pré-qualificadas ou 
devidamente qualificadas no registro quanto as que não o foram, e fornecendo as devidas 
razões. O relatório será enviado ao Banco dentro do menor prazo possível, para que este 
expresse sua concordância ou suas reservas a respeito do assunto. 

3.25 Notificação dos resultados. Aprovado pelo Banco o relatório técnico, as empresas 
proponentes deverão ser notificadas sobre os resultados, simultaneamente. •.. 

3.26 Desqualificações posteriores. A empresa que houver sido pré-qualificada ou registrada 
não poderá ser desqualificada para a correspondente licitação, a menos que a pré 
qualificação ou o registro se. tenham baseado em informação errônea apresentada pela 
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empresa ou que hajam ocorrido circunstâncias posteriores à data de pré-qualificação ou 
registro, que justifiquem tal decisão. 

3.27 Vigência da qualificação. Decorrido o prazo de um ano após efetuada uma pré 
qualificação ou um registro sem que se haja publicado o edital de licitação, a Entidade de 
Licitação procederá a uma nova convocação à pré-qualificação ou registro, tanto para 
admitir novos proponentes como para que as empresas já pré-qualificadas ou registradas 
atualizem a informação original. O novo edital deverá reunir os requisitos estabelecidos 
neste Procedimento. 

3.28 Falta de proponentes 

- 

--. 

(a) Se, em primeira convocação, não resultarem pré-qualificados ou registrados pelo 
menos dois proponentes, proceder-se-á a uma segunda convocação com a 
observância do mesmo procedimento utilizado na primeira, a menos que o Banco 
autorize a realização de uma licitação privada nos termos dispostos na letra (b) 
seguinte, ou a contratação direta de uma empreiteira ou fornecedor. 

(b) Se, após realizada a segunda convocação, não resultarem pré-qualificadas duas ou 
mais empresas, a pré-qualificação deverá ser declarada deserta, realizando-se, 
então, com a prévia aprovação do Banco, uma licitação privada para a qual serão 
convidadas pelo menos três empresas, incluindo-se a pré-qualificada, se houver. 

,,-.. 3.29 Pré-qualificação para várias licitações 

(a) A Entidade de Licitação poderá acordar com o Banco a realização de um só 
processo de pré-qualificação de proponentes para várias licitações, no caso de 
prever a realização, durante um curto espaço de tempo, de diversas licitações para 
a construção de um conjunto de obras da mesma natureza que, devido à sua 

_ localização geográfica ou outros fatores que o Banco considere aceitáveis, não se 
possam efetuar mediante uma só licitação. 

,-., 

(b) 

(e) 

r: 

- 

Os empreiteiros pré-qualificados poderão participar, se assim estiver estabelecido 
nas bases de licitação, de uma ou mais licitações programadas. A Entidade de 
Licitação poderá requerer, em cada chamada à licitação, que os proponentes 
atualizem aqueles antecedentes que hajam sofrido alguma variação depois de 
ocorrida a pré-qualificação e, em especial, demonstrem que a capacidade de 
execução de cada empreiteiro continua a corresponder à exigida pelas bases de 
licitação. · ~· 
A validade das pré-qualificações para um conjunto de licitações não será superior 
a um ano. 
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- LICITAÇÃO 

r- Convocação para licitação - 
- 

3.30 Quando tiver sido efetuada uma pré-qualificação. Tendo efetuado uma pré 
qualificação, a Entidade de Licitação só enviará ou entregará convites para a 
apresentação de propostas às empresas que tenham sido pré-qualificadas. Antes de 
enviar ou entregar os referidos convites, a Entidade de Licitação deverá apresentar para a 
aprovação do Banco, o texto do convite e, se não o houver feito antes, os documentos de 
licitação. Nesta etapa já não será necessária a publicação de editais. 

- 

3.31 Quando não tiver sido efetuada pré-qualificação. Não tendo sido efetuada pré 
qualificação, observar-se-á, em matéria de publicidade do convite de licitação, o que 
dispõe o parágrafo 3.03. No que se refere à capacidade dos proponentes para executar a 
obra ou fornecer os bens de que se tratem, os documentos de licitação deverão indicar 
claramente os requisitos mínimos que tais proponentes devem reunir. Para tanto, os 
documentos incluirão um questionário, de conteúdo similar ao do formulário indicado no 
parágrafo 3.21 deste Capítulo, a ser completado pelos interessados e por estes entregue 
juntamente com suas respectivas propostas. 

r-, 
Prazos para a apresentação de propostas 

3.32 Prazo normal. Para a apresentação de propostas em licitações públicas internacionais 
deverá ser estabelecido um período de pelo menos 45 clias corridos, contados a partir da 
data da última publicação do edital de licitação ou da data em que os documentos de 
licitação sejam colocados à disposição dos possíveis proponentes, a que for mais recente. 

3.33 Prazo para obras civis grandes ou complexas. Tratando-se de obras civis grandes ou 
complexas, os proponentes deverão contar com um prazo mínimo de 90 dias corridos 
para ~pre~entarem suas propostas. 

3.34 Prazo para licitações nacionais. Quando a licitação se restringir ao âmbito nacional, a 
Entidade de Licitação poderá reduzir o prazo para a apresentação de propostas a até 30 
dias corridos. 

3.35 Reserva da proposta e dos documentos para a pré-qualificação de proponentes. Os 
funcionários encarregados do recebimento dos envelopes com o formulário de pré 
qualificação ou a proposta deverão certificar-se de que os mesmos estejam devidamente 
fechados. Os envelopes serão mantidos em lugar seguro até o dia marcado para sua 
abertura. Uma vez abertos, será vedado extrair fotocópias dos documentos neles 
contidos. Salvo disposição legal em contrário, após a abertura pública e a leitura do 
preço das propostas e antes do anúncio da adjudicação, as informações referentes ao 
exame, tabulação, esclarecimento e avaliação das propostas, ou as recomendações 

,... 
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Entidade de Licitação oficialmente vinculados ao respectivo processo de licitação. 

_,,....., 

3.36 Modificação ou ampliação dos documentos de licitação. Toda modificação ou 
ampliação das bases e das especificações da licitação ou da data de apresentação das 
propostas deverá contar com a concordância prévia do Banco e ser comunicada a todos os 
interessados que hajam retirado os documentos de licitação. Se, a juízo da Entidade de 
Licitação ou do Banco, a modificação ou ampliação for substancial, deverão transcorrer 
pelo menos 30 dias corridos entre a data da comunicação aos interessados e a data de 
abertura das propostas. 

r- 
3.37 As consultas não deverão modificar os documentos de licitação. As consultas 

formuladas pelos interessados à Entidade de Licitação, referentes à interpretação dos 
documentos de licitação, não poderão ser utilizadas para modificar ou ampliar as bases e 
especificações da licitação. As consultas e suas respostas não produzirão efeito 
suspensivo do prazo de apresentação das propostas. 

3.38 Oferta única. A apresentação de wna única proposta no âmbito de uma licitação 
impedirá a Entidade de Licitação de adjudicar seu objeto, salvo mediante anuência prévia 
do Banco. 

,,-.., 

3.39 Abertura de propostas. As propostas deverão ser apresentadas por escrito, em 
envelopes fechados. Deverão estar assinadas pelos representantes legais dos proponentes 
e satisfazer os requisitos estabelecidos nos documentos de licitação. Serão abertas em 
público no dia e hora previstos; o ato de abertura poderá ser assistido pelos representantes 
dos proponentes e do Banco, que poderão examiná-las; as propostas recebidas fora do 
prazo fixado para sua apresentação serão devolvidas sem abrir. Serão lidos em voz alta o 
nome dos proponentes, o preço de cada proposta e o prazo e montante das garantias, bem 
como qualquer modificação substancial que haja sido apresentada em separado, em prazo 
tempestivo, mas após a apresentação da proposta principal. Todo esse processo será 
registrado em ata, a ser assinada pelo representante da Entidade de Licitação e pelos 
proponentes presentes que desejem fazê-lo. 

,-. 

3.40 Esclarecimento de propostas. A Entidade de Licitação poderá solicitar aos proponentes 
esclarecimentos a respeito de suas propostas. Os esclarecimentos que sejam solicitados e 
prestados não poderão alterar a essência da proposta ou o preço da mesma, nem violar o 
princípio de igualdade entre os proponentes. ,,-.,, 

Análise e comparação de propostas ,... 

3.41 Obieto. A análise e a comparação das propostas determinarão se estas satisfazem os 
termos e condições estipulados nos documentos de licitação e fixarão o valor de cada 
proposta, com o objetivo de selecionar o adjudicatário. 
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3.42 Avaliação de propostas. Na avaliação das propostas levar-se-á em conta o disposto no 
parágrafo 3.13. 

3.43 Rejeição de propostas. As propostas que não se ajustem substancialmente às bases de 
licitação ou que contenham erros ou omissões insanáveis, segundo os critérios 
estabelecidos no parágrafo 3.14, serão rejeitadas sem passar pela etapa de avaliação. A 
Entidade de Licitação, mediante consulta prévia ao Banco, também poderá rejeitar todas 
as ofertas quando nenhuma delas satisfizer o propósito da licitação ou quando for 
evidente a inexistência de concorrência ou a existência de conluio. Não se deve rejeitar 
propostas e convocar nova licitação unicamente por razão de preço, quando este seja 
apenas ligeiramente superior aos cálculos de custo. Contudo, os Mutuários, mediante 
consulta prévia ao Banco, poderão rejeitar todas as ofertas se aquelas cujo preço avaliado 
como o mais baixo forem consideravelmente superiores ao orçamento oficial. Nesses 
casos, deverá solicitar-se a apresentação de novas propostas pelo menos a todos aqueles 
que foram inicialmente convidados a apresentá-las, e se deverá conceder prazo suficiente 
para tal apresentação. As propostas individuais poderão ser rejeitadas quando seu preço 
for tão inferior ao do orçamento oficial que razoavelmente permita prever que o 
proponente não poderá concluir as obras ou fornecer os bens dentro do prazo previsto e 
pelo preço oferecido. 

3.44. Relatório de avaliação das propostas. A Entidade de licitação preparará um relatório 
pormenorizado sobre a análise e comparação das propostas, expondo as razões exatas em 
que se fundamenta a escolha da proposta avaliada como sendo a mais baixa. Este 
relatório será submetido à consideração do Banco antes da adjudicação do objeto da 
licitação. Se o Banco determinar que a adjudicação proposta não se ajusta às disposições 
contidas neste Procedimento, informará imediatamente a Entidade de Licitação a respeito 
dessa determinação, assinalando as razões em que a mesma se fundamenta. A não ser 
que as objeções levantadas pelo Banco possam ser sanadas, o contrato não será elegível 
para fins de financiamento com recursos do Banco. O Banco poderá cancelar o montante 
do Financiamento que, a seu ver, seja correspondente às despesas declaradas como não 
elegíveis. 

Adjudicação do objeto da licitação 

3.45 Concordância do Banco. O objeto da licitação será adjudicado ao proponente cuja 
proposta tenha sido avaliada como sendo a mais baixa e se ajuste aos documentos de 
licitação, uma vez aprovado pelo Banco a minuta de notificação da adjudicação. 

3.46 Comunicação da adjudicação e assinatura do contrato. A Entidade de Licitação 
comunicará o ato de adjudicação a todos os proponentes, no domicílio que hajam 
assinalado, dentro de três dias úteis contados a partir da adjudicação do objeto da 
licitação. Efetuada essa notificação, a Entidade de Licitação já não poderá adjudicar a 
outro proponente ou declarar deserta a licitação, salvo em casos de fraude ou outras 

,,.. 
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ilegalidades ou quando chegarem ao seu conhecimento fatos que eram desconhecidos no 
momento da pré-qualificação e que pudessem afetar a capacidade do adjudicatário de 
cumprir o contrato. Enviará, dentro do menor prazo possível, à aprovação do Banco, 
cópia da minuta de contrato que se propõe formalizar com o adjudicatário. O contrato 
que for assinado não poderá modificar a proposta do adjudicatário ou os termos e 
condições estipulados nos documentos de licitação. Aprovada pelo Banco a minuta do 
contrato, proceder-se-á à sua assinatura e a Entidade de Licitação enviará ao Banco, 
dentro do menor prazo possível, cópia do contrato assinado. Dentro do mesmo prazo 
estabelecido para a assinatura do contrato, o adjudicatário entregará à Entidade de 
Licitação a correspondente garantia de execução. 

r. 
3.47 Modificação da adjudicação. Se, por qualquer circunstância, o adjudicatário não 

houver assinado o contrato ou fornecido a correspondente garantia de execução dentro do 
prazo para tanto fixado, a Entidade de Licitação poderá, sem convocar nova licitação, 
adjudicá-lo aos demais proponentes na ordem de avaliação das respectivas propostas, 
respeitadas as condições estabelecidas em cada uma das mesmas. 

Licitação deserta ,--, 
3.48 Relatório ao Banco. Sempre que, por razões justificadas, a Entidade de Licitação 

resolver declarar deserta a licitação, deverá solicitar a anuência prévia do Banco, para 
cujo fim enviará um relatório completo que inclua as razões e os elementos de juízo que 
serviram de base para propor tal medida. 

3.49 Efeitos da decJaração. Declarada deserta a licitação, a Entidade de Licitação convocará 
uma segunda licitação com a observância das mesmas disposições deste Procedimento. 
Se a segunda licitação for declarada deserta, a Entidade de Licitação e o Banco acordarão 
o procedimento a ser seguido para a compra ou contratação de que se trate. 

IV. RESPEITO A DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS 

4.01 Recursos. As regras aplicáveis às licitações regidas por este Procedimento deverão 
assegurar a proteção jurídica dos proponentes e permitir a interposição dos recursos que 
sejam necessários para tomar efetiva tal proteção. 

r, 
4.02 Formulação de protestos. A Entidade de Licitação não poderá impor condições que 

impeçam, dificultem ou encareçam a formulação de protestos por parte das empresas 
participantes de licitações para aquisição de bens ou execução de obras com recursos do 
Projeto. r: ... 

,.--, 4.03 Comunicação de protestos. A Entidade de Licitação compromete-se a comunicar ao 
Banco, dentro do menor prazo possível, qualquer protesto ou reclamação que receba por 
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escrito das empresas participantes, bem como as contestações que tenham sido 
formuladas a tais protestos ou reclamações. ,.....,, 

V. INOBSERVÂNCIA DESTE PROCEDIMENTO 

.,...., 
' ' 

5.01 Conseqüências da inobservância. O Banco reserva-se o direito de abster-se de 
financiar qualquer aquisição de bens ou contratação de obras em que, a seu ver, não tenha 
sido observado o disposto no presente Procedimento. ("", 
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ANEXOC 

PROCEDIMENTO PARA A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 
FlRMAS CONSULTORAS E ESPECIALISTAS INDIVIDUAIS 

Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal- la. Fase 

1"""'· Na seleção e contratação de firmas consultoras, instituições especializadas e especialistas 
individuais (doravante denominados indistintamente "Consultores") necessários para a execução 
do Projeto, observar-se-á o seguinte: 

I. DEFINIÇÕES 

Ficam estabelecidas as seguintes definições: 

1.01 Firma Consultora é toda associação legalmente constituída, integrada principalmente por 
profissionais, para oferecer serviços de consultoria, assessoria, pareceres de especialistas 
e serviços profissionais de vários tipos. 

1.02 Instituição especializada é toda organização sem fins lucrativos (como universidades, 
fundações, organismos autônomos ou semi-autônomos e organizações internacionais) que 
ofereça serviços de consultoria. Para os propósitos deste Anexo, serão aplicadas às 
instituições especializadas as mesmas normas que se aplicam às firmas consultoras. 

1.03 Especialista Individual é todo profissional ou técnico especializado em alguma ciência, 
arte ou oficio. 

1.04 Entidade contratante significa a entidade competente para contratar os consultores. Esta 
entidade poderá ser, conforme o caso, o Mutuário, os Órgãos Executores, os 
Beneficiários, as Instituições Financeiras Intermediárias, ou qualquer outra entidade que 
seja indicada no respectivo contrato ou convênio. 

1.05 Os vocábulos Contrato ou Convênio são utilizados indistintamente para designar o 
instrumento jurídico do qual este Anexo forma parte. 

,,-.. 1.06 "Projeto" significa indistintamente o Projeto ou Programa de que trate o Contrato. 
... 

1.07 "Financiamento" refere-se aos recursos que a título de "Contribuição", "Crédito" ou 
qualquer outro, se destinem a operações de Empréstimo, Cooperação Técnica, Pequenos 
Projetos, etc. 

II. PADRÕES ÉTICOS "E CONFLITO DE INTERESSES 

2.01 A Entidade Contratante e quaisquer outros indivíduos ou entidades, que participarem 
diretamente ou indiretamente do processo de contratação regido por este Procedimento, 
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manterão os mais altos padrões éticos e não utilizarão práticas corruptas, tanto durante a 
etapa de contratação como durante a execução dos contratos correspondentes. 

2.02 Os recursos do Banco não poderão ser utilizados para contratar Especialistas Individuais 
do país do Mutuário se estes: a) pertencerem ao quadro permanente ou temporário das 
instituições que receberem o Financiamento ou que forem beneficiárias dos serviços dos 
referidos especialistas individuais; ou b) houverem pertencido a qualquer das 
mencionadas instituições até seis meses antes de uma das seguintes datas: i) apresentação 
do pedido do Financiamento; ii) seleção do especialista individual. Por pedido 
razoavelmente fundamentado da Entidade Contratante, o Banco poderá reduzir esse 
prazo. Além dos prazos, vínculos e relações acima descritas, o Banco poderá levar em 
conta outras situações a fim de determinar a existência de conflito de interesses e, 
portanto, declarar a incompatibilidade do Especialista Individual. 

2.03 Os recursos do Banco tampouco poderão ser utilizados para contratar Firmas Consultoras 
do país do Mutuário se os sócios, associados, diretores, técnicos ou profissionais dessas 
firmas: a) pertencerem ao quadro permanente ou temporário das instituições que 

· receberem o Financiamento ou que forem beneficiárias dos serviços das referidas firmas 
consultoras; ou b) houverem pertencido a qualquer das mencionadas instituições até seis 
meses antes de uma das seguintes datas: i) apresentação do pedido do Financiamento; ii) 
início do processo de pré-qualificação ou seleção da firma. A pedido da Entidade 
Contratante, o Banco poderá reduzir esse prazo. Além dos prazos, vínculos e relações 
acima descritas, o Banco poderá levar em conta outras situações a fim de determinar a 
existência de conflito de interesses e, portanto, declarar a incompatibilidade da Firma 
Consultora. 

2.04 Uma Firma Consultora plenamente qualificada, que seja filial ou subsidiária de uma 
empreiteira, fornecedor de equipamentos ou companhia de investimentos (holding 
company) só será considerada aceitável se, por escrito, limitar suas funções aos serviços 
de consultoria profissional e aceitar, no contrato que assinar, que a firma e seus 
associados não poderão participar da construção do Projeto, fornecimento de materiais e 
equipamentos para o mesmo ou realização de atividades de caráter financeiro 
relacionadas com ó Projeto. 

III. QUALIFICAÇÃO E REQUISITOS SOBRE NACIONALIDADE 

3.01 Na aplicação dos procedimentos estabelecidos neste Anexo, a Entidade Contratante não 
poderá introduzir disposições ou condições que: (a) no caso de contratação de serviços de 
consultores que sejam financiados, total ou parcialmente, com recursos do Fundo 
Multilateral de Investimentos (FUMIN), impeçam ou restrinjam a participação de 
consultores originários dos países doadores do FUMIN e dos países regionais em vias de 
desenvolvimento membros do Banco e; (b) em todos os outros casos, restrinjam ou 
impeçam a participação de consultores originários de países membros do Banco 

,,.. 

3.02 Só poderão ser contratados Consultores que sejam nacionais de países membros do 
Banco ou, no caso de cooperações técnicas financiadas com recursos do FUMIN, que 
sejam nacionais dos países doadores do FUMIN e dos países regionais em vias de 
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desenvolvimento membros do Banco. Para determinar a nacionalidade de uma Firma 
Consultora serão considerados os seguintes critérios: 

(a) O país no qual a Firma Consultora está devidamente constituída ou legalmente 
organizada. 

(b) O país no qual a Firma Consultora estabeleceu a sede de seus negócios. 

(e) A nacionalidade da firma ou a cidadania ou residência de boa-fé dos proprietários 
da Firma Consultora, com direito a participar em mais de 50% dos lucros dessa 
firma, conforme estabelecido mediante certidão expedida por um funcionário da 
Firma Consultora devidamente autorizado. - 

( d) A existência de acordos em virtude dos quais uma parte substancial dos lucros ou 
beneficias tangíveis da firma se destine a firmas ou pessoas de uma determinada 
nacionalidade. 

(e) A determinação por parte do Banco de que a Firma Consultora: (i) constitui parte 
integrante da economia de um país, fato este comprovado pela residência de boa-fé 
no país, de parte substancial dos funcionários executivos, técnicos e profissionais 
da firma; e (ii) de que a Firma Consultora conta no país com equipamento 
operacional e outros elementos necessários para realizar os serviços a serem 
contratados. 

3.03 Os requisitos de nacionalidade exigidos pelo Banco também serão aplicados às firmas 
que forem prestar parte dos serviços requeridos, em virtude de associação ou subcontrato 
com uma Firma Consultora qualificada que preencha os requisitos de nacionalidade. 

3.04 Para estabelecer a nacionalidade de um Especialista Individual, será exigido o passaporte 
ou outro documento oficial de identidade. Todavia, o Banco poderá admitir exceções a 
esta regra nos casos em que o Especialista Individual, não se qualificando por motivo de 
nacionalidade: (a) tenha estabelecido domicílio num país membro do Banco, possa nele 
trabalhar legalrríente (em outra categoria que não seja a de funcionário internacional) e 
haja declarado que não tem intenção de regressar a seu país de origem no futuro 
imediato; ou (b) tenha fixado seu domicílio permanente num país membro do Banco e 
nele residido pelo menos durante cinco anos. 

IV. QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS 

4.01 A análise das qualificações profissionais de uma Finna Consultora levará em conta: (a) a 
experiência da firma e de seus diretores na prestação de serviços de consultoria em 
Projetos ou programas de dimensão, complexidade e especialidade técnica comparáveis 
às dos serviços que se pretende executar; (b) o número de profissionais qualificados; (e) 
sua experiência prévia tanto na região como em outros países; ( d) conhecimento do 
idioma; (e) capacidade financeira; (f) carga atual de trabalho; (g) capacidade de 
organizar um número suficiente de pessoas para realizar os trabalhos dentro do prazo 
previsto; (h) boa reputação ética e profissional; e (i) inexistência de qualquer vínculo ou 
relação que possa suscitar um possível conflito de interesses. 

... 
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V. PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

A. Selecão e contratação de firmas consultoras 

No caso de seleção e contratação de uma Firma Consultora: 

(a) A Entidade Contratante, depois de haver obtido as aprovações de caráter local que 
possam ser requeridas, deverá submeter à aprovação do Banco, os seguintes 
requisitos para a contratação de firmas: 

(i) O procedimento a ser utilizado na seleção e contratação da Firma 
Consultora, que incluirá: 

(A) As funções que serão desempenhadas pelo pessoal da Entidade 
Contratante ou do Comitê de Seleção designado para: 

1. revisar e aprovar documentos; 
2. selecionar uma lista reduzida de firmas; 
3. classificar por ordem de mérito as firmas da lista reduzida; 
4. aprovar a firma selecionada. 

A Entidade Contratante deverá informar o Banco sobre os nomes e 
os cargos das pessoas que designe para participar no processo de 
pré-qualificação e seleção dos referidos Consultores. 

, 

(B) O sistema de pontos específicos que se aplicará para pré-qualificar 
as firmas. Este sistema deverá incluir pelo menos os seguintes 
fatores: 

1. antecedentes gerais da firma; 
2. trabalhos similares realizados; 
3. experiência prévia no país onde se deve prestar os serviços, ou 

em países similares; 
4. domínio do idioma; e 
5. utilização de consultores locais. 

(C) O sistema de pontos específicos que se aplicará para a qualificação 
das firmas. Este sistema deverá incluir, pelo menos, os seguintes 
fatores: ... 
1. qualificação e experiência do pessoal designado; 
2. metodologia para realizar a avaliação, quando aplicável; 
3. plano de execução proposto; 
4. cronograma de execução; 
5. domínio do idioma; e 
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6. sistemas de apoio gerencial para garantir o controle de 
qualidade durante a execução dos serviços de consultoria, tais 
como relatórios regulares, controles orçamentários, etc. 

- (D) Referência específica às leis locais, requisitos tributários e 
procedimentos que possam ser pertinentes para a seleção e 
contratação da Firma Consultora. 

,-.. 

(E) Se for estimado que o custo dos serviços ultrapassará a quantia de 
USS200.000 ( duzentos mil dólares dos Estados Unidos da América) 
ou seu equivalente, calculado de acordo com o estabelecido na 
disposição referente à "taxa de câmbio" deste Contrato ou 
Convênio, a seleção e a contratação deverão ser anunciadas no 
"Development Business" das Nações Unidas e na imprensa 
nacional. Estes anúncios deverão assinalar a intenção de contratar 
serviços profissionais de consultoria e uma breve descrição dos 
serviços requeridos. Deverão ademais convidar firmas e consórcios 
interessados a postular e apresentar informação pormenorizada 
sobre sua capacidade técnica, experiência prévia em trabalhos 
similares etc., dentro de um prazo de 30 dias, contados a partir da 
data da publicação. Deve-se informar o Banco sobre esses anúncios 
mediante o envio dos recortes respectivos, especificando a data e o 
nome da publicação em que apareceram; 

,-.. (ii) os termos de referência, especificações, que descrevam os serviços a 
serem realizados pela Firma Consultora; juntamente com uma estimativa 
de seu custo. Não se estabelecerão nos termos de referência faixas de 
preços ou preços máximos ou mínimos relacionados aos honorários dos 
consultores, e 

,--.. 

(iíi) uma lista de no mínimo três e no máximo seis firmas consultoras que 
serão convidadas para apresentar propostas. 

(b) Uma vez que o Banco tenha aceitado esses requisitos, solicitar-se-á a todas as 
firmas consultoras pré-selecionadas, a apresentação de propostas, conforme os 
procedimentos e termos de referência aprovados. As referidas firmas serão 
informadas sobre os procedimentos de seleção específicos e os critérios de 
avaliação adotados, assim como as leis locais aplicáveis, os requisitos de caráter 
impositivo e os nomes das outras empresas convidadas para apresentar propostas. •.. 

(c) Nos convites para apresentar propostas deve-se estabelecer o uso de um dos 
seguintes procedimentos: 

(i) O do envelope fechado contendo unicamente a proposta técnica, sem 
cotação de preços. A Entidade Contratante analisará as propostas 
recebidas e as classificará por ordem de mérito. Se a complexidade do 
caso assim exigir, a Entidade Contratante poderá, com autorização prévia 
do Banco, recorrer por sua própria conta a "Consultores" para que 

- 
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- examinem as propostas e proporcionem assessoramento técnico e 
especializado na classificação por mérito. 

Uma vez estabelecida a ordem de mérito das firmas consultoras, a firma 
classificada em primeiro lugar será convidada a negociar o contrato. 
Nessas negociações, deverão ser revisados os termos de referência, para 
assegurar a existência de pleno acordo com a empresa; bem como os 
requisitos contratuais e legais, e, por último, serão determinados custos 
pormenorizados. Se não for possível chegar a um acordo com essa Firma 
Consultora a respeito das condições contratuais, esta será notificada por 
escrito de que sua proposta foi rejeitada e de que serão iniciadas 
negociações com a firma classificada em segundo lugar, e assim 
sucessivamente, até que se chegue a um acordo satisfatório. 

(ii) O procedimento dos dois envelopes fechados. O primeiro contendo a 
proposta técnica, sem indicação de custos, e o segundo com o custo 
proposto pelos serviços. 

- 

A Entidade Contratante analisará as propostas técnicas e estabelecerá a 
ordem de mérito. A negociação contratual começará com a Firma 
Consultora que oferecer a melhor proposta técnica. O segundo envelope 
apresentado por essa Firma Consultora será aberto na presença de um ou 
mais representantes da mesma e utilizado na negociação contratual. 
Todos os segundos envelopes apresentados pelas outras empresas 
permanecerão fechados e, se for obtido um acordo com a primeira firma, 
serão devolvidos as outras firmas sem abrir, Se não for obtido um acordo 
com a primeira firma a respeito das condições contratuais, esse desacordo 
será notificado por escrito, iniciando-se a negociação com a segunda 
firma, e assim sucessivamente, até chegar a um acordo satisfatório. 

( d) Se não for possível chegar a um acordo a respeito dos custos pormenorizados ou da 
remuneração dos serviços, ou se a Entidade Contratante considerar que esses custos 
ou remuneração são inapropriados ou excessivos, isso será causa suficiente para 
notificar a rejeição da proposta e iniciar negociações com a firma seguinte na 
ordem de mérito. Quando uma firma for rejeitada, não será chamada para outras 
negociações desse contrato. 

(e) Antes de iniciar as negociações, a Entidade Contratante proporcionará ao Banco, 
para sua não objeção, uma cópia do relatório que sintetize a avaliação das 
propostas técnicas apresentadas pelas firmas da lista reduzida, a que se refere a 
seção 5.0l(a)(iii) deste Anexo. 

•.. 

(f) A Entidade Contratante, ;uma vez obtidas as aprovações locais que possam ser 
requeridas, deverá submeter para a aprovação do Banco, a minuta final de contrato 
negociado com a empresa consultora antes de sua assinatura. Depois de assinado o 
contrato, uma cópia fiel do mesmo deve ser enviada ao Banco o mais breve 
possível. 
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(g) Quando neste Contrato se indique que a supervisão por parte do Banco de certas 
contratações de firmas consultoras ou de especialistas individuais será efetuada 
posteriormente à contratação da respectiva consultoria, o Órgão Executor notificará 
o Banco sobre cada contratação, enviando a este os dados básicos da mesma. O 
Órgão Executor deverá ainda, para que o Banco possa efetuar a referida supervisão, 
manter em seus arquivos os antecedentes das respectivas contratações e em 
especial a seguinte documentação: (í) a descrição do procedimento utilizado para a 
contratação das firmas ou dos especialistas, incluindo, quando corresponda, os 
critérios para prequalifícá-Ios e selecioná-los: (ii) os nomes dos consultores 
selecionados: (iii) os relatórios técnicos que recomendaram a sua prequalificação e 
contratação; (iv) o correspondente contrato de consultoria assinado; e (v} qualquer 
outra informação adicional pertinente que o Banco puder requerer. 

(h) Salvo que as partes acordem de outra maneira, ainda que a supervisão de uma 
· contratação determinada seja efetuada posteriormente à assinatura do respectivo 

contrato, o Órgão Executor enviará sempre para a conformidade do Banco e de 
forma ex ante: (i) os termos de referência correspondentes e (ii) os nomes das 
firmas que integram a lista curta. 

r- 

(í) Antes de iniciar a primeira contratação de uma firma consultora ou de um 
especialista individual cuja supervisão deverá ser efetuada pelo Banco de forma ex 
post, o Órgão Executor deverá ter enviado para a conformidade do Banco os 
procedimentos que se propõe utilizar para a contratação de firmas consultoras e de 
especialistas individuais, incluindo, quando corresponda, os critérios para 
prequalificar e selecionar. 

G) Como as contratações de firmas ou especialistas individuais supervisadas pelo 
Banco de forma ex post, de firmas. ou consultores individuais também estão 
sujeitas às políticas do Banco, este se reserva o direito de: (i) não financiar ou 
cancelar os recursos relacionados com as contratações cujo procedimento não 
estiverem ajustados as referidas políticas; (ii) requerer o reembolso, com os juros e 
comissões pertinentes. dos recursos já desembolsadods para as citadas 
contratações; e (iii) estabelecer para contratações futuras, que a supervisão seja 
efetuada de forma ex-ante, que é o método corrente de supervisão estabelecido 
neste Anexo. 

B. Seleção e contratação de Especialistas Individuais 

5.02 No caso de seleção e contratação de Especialistas Individuais: •.. 
(a) A Entidade Contratante, uma vez obtidas as aprovações locais que possam ser 

requeridas, deverá submeter à aprovação do Banco, o seguinte: 

(i) o procedimento deseleção; 

(ii) os termos de referência, especificações e o cronograma dos serviços a 
serem prestados; 
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- 
(iíi) os nomes dos Especialistas Individuais selecionados preliminarmente, 

indicando sua nacionalidade, domicílio, antecedentes, experiência 
profissional e conhecimento de idiomas; e 

(iv) o modelo de contrato a ser utilizado para contratar os Especialistas 
Individuais. 

(b) Uma vez que a autoridade competente do pais e o Banco tenham aprovado os 
requisitos anteriores, a Entidade Contratante contratará os Especialistas 
Individuais. O contrato a ser assinado com cada um deles deverá ajustar-se ao 
modelo que o Banco e a Entidade Contratante estabelecerem de comum acordo. 
Uma vez assinado o contrato, uma cópia fiel do mesmo deve ser enviada ao Banco 
o mais breve possível. 

(e) Quando neste Contrato se indique que a contratação de certos especialistas 
individuais será supervisada pelo Banco de forma ex post, aplicar-se-á às referidas 
contratações o estabelecido nos incisos (g) (h) (i) e (j) do parágrafo 5.01 deste 
Anexo. 

,......., 
5.03 Não obstante o estabelecido nos parágrafos 5.01 e 5.02 acima, e a pedido da Entidade 

Contratante, o Banco poderá colaborar na seleção dos Consultores bem como na 
elaboração dos contratos respectivos. Fica entendido, entretanto, que a negociação final 
dos contratos e sua assinatura, em termos e condições aceitáveis ao Banco, caberão 
exclusivamente à Entidade Contratante, sem que o Banco assuma qualquer 
responsabilidade a respeito. 

,....., 

VI. MOEDAS DE PAGAMENTO AOS CONSULTORES 

- 6.01 Nos contratos celebrados com os Consultores, serão estabelecidas as seguintes 
modalidades quanto às moedas de pagamento, ficando entendido que, com relação à taxa 
de câmbio, serão aplicadas as normas que a respeito estão estabelecidas neste Contrato ou 
Convênio: 

,-, 
(a) Pagamentos a Firmas Consultoras: Os contratos celebrados com firmas 

consultoras deverão incluir uma das seguintes modalidades, conforme o caso: 

(i) Se a Firma Consultora for domiciliada no país onde deve prestar os 
serviços, sua remuneração será paga exclusivamente na moeda desse país, 
com exceção das despesas incorridas em divisas para pagamento de 
passagens ou diárias no exterior, que serão reembolsados em dólares dos 
Estados Unidos da América, ou seu equivalente em outras moedas que 
façam parte do Financiamento. 

.... 

,,,..... 

- (ii) se a Firma Consuitora não for domiciliada no país onde deve prestar os 
serviços, a percentagem máxima de sua remuneração será paga na moeda 
desse país e o restante em dólares dos Estados Unidos da América, ou seu 
equivalente em outras moedas que façam parte do Financiamento, 
entendendo-se que a verba correspondente a diárias será paga na moeda do 
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pais ou países nos quais os respectivos serviços forem prestados. Se a 
percentagem a ser paga na moeda do país em que se vão prestar os 
serviços for inferior a 30% da remuneração total da Firma Consultora, a 
Entidade Contratante, uma vez obtidas as aprovações legais que possam 
ser requeridas por parte da autoridade competente do país, deverá 
submeter ao Banco para seu exame e comentários, uma justificação 
completa e pormenorizada da remuneração proposta; e 

tratando-se de um consórcio integrado por firmas domiciliadas no país 
onde serão prestados os serviços e firmas não domiciliadas no mesmo, a 
parte da remuneração que corresponda a cada um dos integrantes do 
consórcio será paga de acordo com as regras assinaladas nos parágrafos (i) 
e (ii) anteriores; e 

(b) Pagamentos a Especialistas Individuais 

(i) 

(ii) 

(iii) 

r 
r 

(iv) 

r: 

Se o Especialista Individual estiver domiciliado no país onde prestará seus 
serviços, sua remuneração será paga exclusivamente na moeda desse país; 

se o Especialista Individual não estiver domiciliado no país onde prestará 
seus serviços e o prazo de seu contrato for inferior a seis meses, sua 
remuneração e diárias serão pagas em dólares dos Estados Unidos da 
América; 

se o Especialista Individual não estiver domiciliado no país onde prestará 
seus serviços e o prazo de seu contrato for de seis meses ou mais. sua 
remuneração e ajustes por local de trabalho serão pagos da seguinte 
maneira: (1) 40% na moeda desse país; e (2) 60% em dólares dos Estados 
Unidos da América. As diárias, subsídios de instalação, subsídio por 
mudança de residência e retenções de honorários, quando correspondam, 
também serão pagos em dólares dos Estados Unidos da América; 

o pagamento de serviços por uma só quantia global ("lump sum"), 
incluindo honorários, passagens e diárias, poderá ser efetuado em dólares 
dos Estados Unidos da América; 

VII. RECOMENDAÇÕES DOS CONSULTORES 

7.01 Fica estabelecido que as opiniões e recomendações dos Consultores não comprometem a 
Entidade Contratante nem o Banco, que se reservam o direito de formular a respeito as 
observações ou ressalvas que considerarem apropriadas. 

... 

VTII. ALCANCE DO C0l\1PR01\IISS0 DO BANCO 

8.01 Fica estabelecido que o Banco não assume qualquer compromisso de financiar total ou 
parcialmente qualquer programa ou Projeto que, direta ou indiretamente, possa resultar 
dos serviços prestados pelos Consultores. 
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IX. CONDIÇÕES ESPECIAIS 

9.01 O último pagamento estabelecido no contrato estará sujeito à aceitação do relatório final 
dos Consultores pela Entidade Contratante ou outra autoridade competente local e pelo 
Banco. Esse pagamento final constituirá pelo menos 10% do montante total dos 
honorários estabelecidos no contrato. 
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COMPONENTE C - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS 

PROJETO C4: Apoio para a Sustentabilidade das Terras lndí~enas 

SITUAÇÃO ATUAL 

Em Mato Grosso vivem aproximadamente 25. 000 índios pertencentes a 38 
diferentes grupos étnicos, com universos culturais únicos e nos mais diferentes 
estágios de articulação com a sociedade matogrossense. Estão distribuídos em 
59 Terras Indígenas, o que corresponde a cerca de 12% do território do Estado. 
Existem, ainda, 8 referências de índios isolados, em fase de verificação e 
pesquisa. 

As ações advindas da expansão das fronteiras agrícolas vêm provocando 
impactos, tanto ambientais como culturais, relacionados com a construção de 
estradas, garimpos, projetos de colonização, exploração madeireira, entre outros, 
sem contudo, serem satisfatoriamente aplicadas medidas preventivas e/ou 
corretivas, que por força das disposições contidas nos artigos 225 e 231 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, tomam-se magnas. 

A carência de Programas que viabilizem um amplo esforço de articulação dos 
órgãos Federais, Estaduais, Municipais e da sociedade organizada, a fim de 
superar as dificuldades no encaminhamento de solução e possibilitar a 
maximização dos recursos humanos, financeiros e materiais, permitindo ações 
que resultem no melhor monitoramento dos recursos naturais e no atendimento 
às Comunidades Indígenas nas áreas de assistências e de desenvolvimento 
sustentado, tem contribuído para o processo acelerado de detetioração ambiental 
e social das diversas etnias, colocando em risco tanto a sobrevivência física 
quanto cultural dos povos indígenas. 

A insuficiência de investimentos da Agência lndigenista Federal para implementar 
uma política de desenvolvimento sustentado, têm levado compulsoriamente 
alguns grupos indígenas e/ou algumas lideranças a dílapidar o seu patrimônio, 
aliciados por agentes inescrupulosos que têm no ilícito o ofício de enriquecimento 
rápido, com a troca de algumas benesses (remédios, carros, estradas, 
ferramentas, bebidas, etc). sustentada com a venda de madeira e/ou outros 
recursos naturais. 

Contudo, as forças políticas do indigenato, as instituições e, principalmente, as 
sociedades indígenas vivem um momento muito rico de diálogo e de construção 
de alternativas para o reordenamento assistencial e das atividades econômicas. 
Neste contexto se insere o Projeto Pantanal em Mato Grosso, como instrumento 
para a consolidação de novas alternativas para o desenvolvimento sustentado, 
com a preservação ambiental, resguardado os aspectos culturais. 

Na Bacia do Alto Paraguai, encontra-se uma população aproximada de 1900 
índios habitando 27 aldeias localizadas nas Terras Indígenas Perigara, 
Tadarimana, Tereza Cristina, Jarudore, Umutina, Formoso, Estivadinho, 
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Figueiras, Guató e Chiquitano, pertencentes às etnias Bororo, Umutina, Paresi, 
Guató e Chiquítano. 

Atualmente a União e o Estado de Mato Grosso, vêm implementando o Prodeagro 
- Programa de Desenvolvimento Agro - Ambiental, com as atividades centradas 
no Componente Indígena, na regularização Fundiária e na capacitação de Jndíos, 
na área de saúde e educação. O PPG7 - Programa de Proteção de Floresta 
Tropicais, na região noroeste do Estado de Mato Grosso,: abrange a questão 
indígena na área de monitoramento e controle ambiental. 

A Fundação Nacional do Índio- FUNAI, conta no Estado, com uma relativa 
estrutura física e corpo técnico capacitado, necessita de equipamentos, da 
reciclagem dos técnicos e de recursos financeiros, visto que, a sua disponibilidade 
orçamentarias está aquém das necessidades dos povos indígenas. 

O Estado de Mato Grosso e os municípios vêm progressivamente se adequando 
para assumirem as demandas na área de saúde e educação. Dispondo ainda da 
Coordenação de Assuntos Indígenas - CAIEMT, como instrumento de-articulação 
política indigenista junto aos demais órgãos do Estado. 

Mesmo considerando as ações de proteção ambiental e apoio às atividades 
produtivas voltados às comunidades indígenas como encargos da União (Decreto 
n.º1.141 art. 2°), são tarefas a serem construídas solidariamente com os Estados, 
Municípios, a Sociedade Organizada e principalmente com a própria Comunidade 
Indígena. 

,,,..., 

JUSTIFICATIVA 
. ' 

A Lei Federal n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto 
do Índio, no seu Art. 2°, atribui aos Estados e Municípios as mesmas obrigações 
pertinentes a União no que se refere a proteção das comunidades indígenas e a 
preservação do seus direitos; ainda estabelece em seu parágrafo V - proporcionar 
recursos para seu desenvolvimento e progresso; VII - executar, sempre que 
possível mediante a colaboração dos índios, os programas e projetos tendentes a 
beneficiar as comunidades indígenas. 

Neste contexto, a FUNAI e a FEMA, em cumprimento de suas obrigações e 
deveres com os povos indígenas, buscam através do programa BID-Pantanal, 
restabelecer a esses povos sua dígnídade etno-cultural, reconhecendo ser de 
grande valor cultural e econômico, a participação das comunidades indígenas, 
uma vez que, são membros integrantes da Bacia do Pantanal e assim, 
colaboradores de relevante importância para a preservação ambiental, do 
Pantanal Mato-grossense. 

A sustentabilidade do projeto fundamenta-se no instrumento catalisador de 
mudança e de articulação de políticas públicas relacionadas à gestão dos 
recursos naturais, e principalmente na capacitação e empoderamento 
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(EMPOWERMENT} das representações indígenas para o desenvolvimento 
sustentável, objetivando a geração de renda. 

As estratégias das ações adotadas para o manejo dos recursos naturais como 
suporte aos projetos economicamente sustentáveis e adequados ao meio 
ambiente e à cultura indígena, visam o incremento da produção agro - silvo - 
pastoril e a conservação dos recursos utilizados. 

O projeto abarca a introdução de técnicas inovadoras, alicerçada em consultorias 
especializadas para a busca de alternativas, afim de alcançar o equilíbrio 
necessário e desejável entre as atividades econômicas, em base sustentáveis, e 
a proteção de biodiversidade. O projeto prevê também a valorização dos saberes 
indígenas como forma de conservar os cultivares tradicionais, bem como os 
artefatos indígenas. 

O aumento da pobreza e a exclusão social são visíveis e atuam como uma das 
formas de denominação das Comunidades Indígenas. Confirmados os resultados 
esperados, o projeto contribuirá para alterar e mesmo reverter essas -situações, 
através não só da auto-suficiência da agricultura indígena, mas de uma produção 
agropecuária, a artesanal e ecoturística destinadas a um mercado diferenciado. 

r: 

r 

OBJETIVO 

r 

• ··Conservar os recursos naturais das Terras Indígenas pertencentes à bacia do 
Pantanal mato-grossense, promovendo o desenvolvimento auto-sustentável 
em gestão conjunta com as Comunidades Indígenas. 

• Identificar as potencialidades e elaborar projetos de desenvolvimento etno 
econômico para as 05 (cinco) etnias (Bororo, Umutina, Paresi, Guató e 
Chiquitano) presentes na BAP, bem como identificar ações mantedoras de 
suas tradições culturais, visando a comercialização de produtos artesanais, 
revitalização de idiomas e dos saberes indígenas. 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

As atividades e tarefas a serem desenvolvidas segundo o Projeto Apoio para a 
Sustentabilidade das Terras Indígenas 

Projeto Atividade 

1. Identificação participativa das potencia\ídades e 
elaborar projetos de desenvolvimento etno- 

APOIO PARA A econômico e cultural das 05 (cinco) etnias presentes 
SUSTENTABILIDADE na BAP (TOR 1). 
DAS TERRAS 
INDÍGENAS 2. Capacitação das 05 (cinco) etnias para implantar os 

projetos elaborados. 

- 
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DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO 

• As lideranças indígenas da Bacia do Alto Paraguai estão organizadas em um 
Comitê Gestor Indígena, composto atualmente por 06 (seis} representantes, 
que fará o acompanhamento do projeto. Em. Máto Grosso do Sul existe uma 
estrutura indígena similar para acompanhamento do projeto. 

• A Atividade 2 será realizada paralelamente à execução da Atividade 1, sendo 
dependente dos resultados desta, de acordo com o cronograma detalhado. 

CRONOGRAMA FISICO GERAL DO PROJETO --------------- 

Atividades Ano1 Ano2 Ano3 Ano4 1 - Identificação participativa das . potencialidades e elaborar projetos ~-~.~ .• ~~.;. •.. ~· 
- de desenvolvimento etno-econômico 

e cultural das 05 (cinco) etnias ,..J..:....:...:....:.··~ .:...i..·,-:>~ .• -, 

presentes na BAP. 
2 - Capacitação das 05 (cinco) etnias ·:..'~.i.-·~~·- .•. ,:, .. ~ .. ' 
para implantar os projetos 
elaborados. .,!.·~;...u.;._~ ·~·~:.:.,:...~;;...:.;:.:; 

_QRÇ~M_ENJO GERAL_DO PROJETO --·-------------- 

Apoio para a Sustentabilidade das Terras Indígenas 
Custo básico ocr ano lUS$) 

Total US$ Atividades Ano 1 Ano2 Ano3 Ano4 

1 - Identificação das 250.000 250.000 
potencialidades e 
elaborar projetos de 
desenvolvimento etno- 
econômico e cultural 
das 05 (cinco) etnias 
oresentes na BAP. ----·-·- - -·---......---·--··--·· -·······- -···- .. ·--•--- -- - ....... ··-. 2 - Capacitação das 05 100.000 50.000 150.000 
(cinco) etnias para 
implantar os projetos 
elaborados. 

TOTAL US$ 350.000 50.000 400.000 
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CRONOGRAMA DETALHADO 

ANO 1 . ANO 2 

ATIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 

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

1 - Identificação 
participativa das 
potencialidades e 
elaborar projetos 

de 
desenvolvimento 
etno-econômico e 
cultural das 05 · 
(cinco) etnias - 
presentes na 

BAP. 

BORORO .,,,,. a..,.=• 

UMUTINA ·= 
PARESIS ,..,.., "'""' 

GUATÓ 
.i:,~.~ 

CHIQUITANO 
· .• ~'e,;,~ ,-~;; .'"·'.' ·~. ·_ - ~·.}.; --·.~:.-.,. 

2 - Capacitação 
das 05 (cinco) 
etnias para 
implantar os 
projetos 
elaborados. 

BORORO ,,, •• ,. ,..-.,.; '"""·1""""· 

UMUTINA. ., ., .:-,.:. 

PARESIS 
•:,• ''1.:-"" 

GUATÔ 

CHIQUITANO 

Os orçamentos respectivos por Atividade, por Categoria de Despesa e os 
Cronogramas Financeiros constam de um segundo Anexo, elaborado com o 
suporte da Planilha Eletrônica Microsoft Excel. 

6 COMPONENTE C: Promoção de Atividades Sustentáveis I PROJETO C4: Apoio para a Sustentabilidade das Terras 
Indígenas 



,,...., '. ,-. 
0 ,-. 
r, 
r- 
r-. 
n 
,-.. 
(", 

r, 
0 ... 
/""'"' 

r>. 

0 

r- 
r, 
,-. 

r> 

r- 
,-. 
,.-... 
,.... 
r- 
,-.. 
r, 
r- 
,-.. 
!"'"": 

0 

r- 
r- 
[' 

,-.. 
,,-.. .,. 
r-. 
r: 
r- 
r 
r, 
r-. 
r- 
r-... 
r- 

: r-.. 
'r- 
r 
-- ,,...... 
r-, 

ANEXO 1 

COMPONENTE C - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS 

PROJETO C4 - APOIO PARA A SUSTENTABILIDADE DAS TERRAS 
INDÍGENAS 

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DAS ATIVIDADES E 
TAREFAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
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TERMOS DE REFERÊNCIA - TOR 1 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. - 
COMPONENTE C - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS 

PROJETO C4 Apoio para a Sustentabilidade das Terras Indígenas 

Atividade 1 - Identificação participativa das potencialidades e elaboraração 
dos projetos de desenvolvimento etno-econômico e cultural para as 05 

(cinco) etnias presentes na BAP. 

,,-- 

DESCRIÇÃO 

r-, 

O enfraquecimento da economia interna, inclusive para a própria subsistência das 
populações indígenas que habitam o pantanal, decorre da falta de projetos com 
uma nova abordagem de desenvolvimento, que garanta a geração de renda e 
acesso ao mercado, sem contudo perderem a sua autonomia. 

r-, 

- 

A carência de investimento público. tem levado os povos indígenas ao 
confinamento, produzindo apenas o índispensável para sua sobrevivência, como 
por exemplo: pequenas roças de toco. É necessário reformular as atividades de 
produção. Esta deverá ser fundamentada num diagnóstico de projetos sobre a 
ótica antropológica, econômica e ambiental, para assim, posteriormente sua 
implementação. Isso assegurará auto-estima coletiva capaz de produzirem 
excedente e obviamente, obterem rendas, sem que com isto, cause danos 
culturais e ambientais às Terras Indígenas da Bacia do Pantanal. 

O Ecoturismo já vem ocorrendo tanto na T.I. Tereza Cristina, como na T.I. 
Perigara. Sendo que na região T.I. Tereza Cristina. empresários, profissionais 
liberais, oriundos em geral do sudeste, acampam nas margens do rio para pescar. 
Já na região do Perigara, funciona um turismo diferenciado, freqüentado, 
sobretudo por estrangeiros que se hospedam em hotéis. Observa-se uma franca 
expansão da rede hoteleira e de assédio ao índio. 

O rio São Lourenço é o eixo mágico e religioso do universo Bororo, abriga no seu 
leito entidades místicas e as almas de seus mortos, as suas águas são parte 
integrante de muitos rituais e guardam a lembrança de vários eventos etno 
históricos e sobrenaturais. A implementação do ecoturismo deverá proporcionar o 
ordenamento do turismo e da pesca predatória na região do rio São Lourenço. 
pois, a renda obtida viabilizará a manutenção do projeto, bem como a proteção 
ambiental daquela região. 

O isolamento da T.I. Perigara, entre outros fatores, proporcionou, nos últimos 
anos, uma corrente migratória em direção às outras aldeias próximas dos centros 

- 8 
COMPONENTE C: Promoção de Atividades Sustentáveis I PROJETO C4: Apolo para a Sustentabilidade das Terras 

Indígenas 

"• -~----- 
-- -------- - ~-- -- - ------ - 



r- 
,,,.., 
r: - ;- 
r: 
,..- 
,r 

,..- 
r: 
r- 

r ..•. 

r- 
r 
,,.... 

r- 
,,-. 
r 
r: 

r 

r 
r- 

r: 

r- 

r- 

r- 

r 

r> 

r 
r 

r 

r: 

r 
r> 

,..- 
r 
r: - ,,,.... 

r 
r-. 
r- 
r 

r- 
r: 
r: 
r> 
- r: 
r 

urbanos. Esse esvaziamento demográfico tem dificultado, ou mesmo impedido, as 
práticas xamánícas, celebração de rituais, etc. 

A perda do patrimônio genético da bio-diversidade está profundamente 
relacionada â perda cultural e esta por sua vez, ao-desuso dá cultura natural e a 
desvalorização das práticas e saberes tradicionais indígenas. Historicamente de 
forma genérica, os índios brasileiros são tratados como parte do passado, 
predominando uma imagem distorcida e estereotipada, esse quadro de 
desinformação tem dificultado o reconhecimento ao direito à diferenciação étnica 
e ao exercício pleno da cidadania. 

A política do SPI no início do presente século, implantando no território Umutina o 
Posto "Fraternidade Indígena· para a transferência paulatina de índios de outras 
etnias (Nambikwara, Pareci, etc.}, resultou num processo de miscigenação e 
progressivo desuso de sua cultura tradicional. 

Atualmente existem apenas três falantes do dialeto umutina e de um grande 
contigente de jovem estudando da 5ª à 8ª serie fora da aldeia, constituindo numa 
grande preocupação para a comunidade. 

OBJETIVOS 

t! .. Identificar as potencialidade etno-econõmicas e elaborar projetos adequados 
às comunidades indígenas, priorizando os que contemplem as atividades 
agro-florestais, ecoturismo, pecuária pantaneira, criação de pequenos animais, 
apicultura, aquicultura, agro-industrial caseira (doces, compotas, etc.), 
fruticultura, recuperação de área degradada e de cultivares tradicionais, bem 
corno identificar ações mantenedoras de suas tradições culturais, visando a 
comercialização de produtos artesanais, revitalização de idiomas e dos 
saberes indígenas. 

ATIVIDADES 

Elaboração de diagnóstico participativo das potencialidades etno-econômicas das 
05(cinco) etnias habitantes da BAP, contendo: {i) identificação das 
potencialidades etno-econômicas de desenvolvimento para as comunidades 
indígenas, devendo classificá-las por tipos e categorias; (il) análise de mercado 
potencialmente consumidor dos produtos a serem produzidos a partir da 
implantação dos projetos; (iii) identificação de ações de revitalização e 
mantenedoras das tradições culturais. 

Elaboração dos projetos e respectivos Termos de Referência para cada 
alternativa de desenvolvimento etno-econômico viável e para cada ação de 
revitalização de cuíturaí identificada por meio do diagnóstico. 

RESULTADOS ESPERADOS 
1 - Diagnóstico das potencialidades etno-econômicas para as 05 (cinco) etnias 
habitantes da BAP; 
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r 2 - Projetos e Termos de Referência adequados para cada alternativa de 
desenvolvimento etno-econômico e para cada ação de revitalização cultural 
identificada. 
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QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA 

O trabalho de tal magnitude ex191ra uma equipe multidisciplinar. com 
conhecimento das características similares e particulares das 05 etnias, bem 
como do ecossistema pantaneiro. 

A composição da equipe técnica multidisciplinar será constituída por profissionais 
de reconhecida experiência no campo antropológico e de desenvolvimento 
sustentável, bem como no biorna BAP/Pantanal, devendo conter pelo menos: 

01 profissional com, no mínimo, 05 anos de experiência em 
gerenciamento/planejamento de projetos de etno-desenvolvimento; 

01 antropólogo; 

01 analista de mercado; 

01 engenheiro agrônomo; 
~. .• .. 
01 engenheiro florestal; 

01 especialista em turismo; 

01 especialista em cultural material indígena. 

FORMA DE ACOMPANHAMENTO 
Os trabalhos da empresa serão acompanhados e supervisionados pela Fundação 
Estadual do Meio Ambiente e FUNAI, por intermédio de técnicos designados para 
esse fim. A empresa deverá manter esses técnicos informados de seus 
procedimentos e atividades durante todo o período de execução dos trabalhos. 
Os resultados e avaliação dos mesmos serão entregues à Fundação Estadual do 
Meio Ambiente e à FUNAI. 

VALOR 
US$ 250,000.00 

nuPnt,n=NTE C: Promocão de Atividades Sustentáveis I PRO ,1:::..-"" ,..,,. An"I" n"•" "~ •• .,t,,nt;,hilid;,de das Terras 10 
Indígenas 
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CRONOGRAMA FÍSICO 

ANO 1 AN02 

ATIVIDADES 1 2 3 4 , 1 2 3 4 

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

1 - Identificação 
participativa das 
potencialidades e 
elaborar projetos 

de 
desenvolvimento 
etno-econômico e 
cultural das 05 
(cinco) etnias 
presentes na , 

BAP. _ 
~~· •... 

BORORO 
··~ 

UMUTINA 
.~~J '*""" PARESIS . . . .. 

,J,;r/lW,, : •• <.\..: 

.GUATÓ 

CHIQUITANO .•.. ~, .::,.:='"' ._,-..: .~;.,-. .• 

Valor US$ = 1,85 R$ (28/09/99) TOR = Termos de Referência . ' 

COMPONENTE C: Promoção de Atividades Sustentáveis I PROJETO C4: Apoio para a Sustentabilidade das Terras 11 
lndtgenas 
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Quadro Resumo dos Custos Consolidados • valores em US$ mil 

Projeto: C4: APOIO PARA A SUSTENTABILIDADE DAS TERRAS INDÍGENAS DA BACIA DO PANTANAL 
Consolidado Geral 

Ano 1 Ano2 Ano3 Ano4 Total • Fase 1 
BID Contraoartida BID Contrapartida 610 Contracartida BID Contrapartida BID ContraDartida lnveS1/mento 

Obras 1 . . - . . . . . . . 
Eauicamentos - . . 1 . . . . . . . 
Sub total Investimento - . . . . . . - - . Custeio 
Diárias . - - . . . . . . . 
Passagens . . . . . . . . - - Mat Consumo . . - . . . . . - . 
Seiv. Terc. Pes. Jur 350,000 . 50,000 . . . . . 400,000 - serv, Tare. Pes. Frs . . . - . . - . . . 
Consuttoria ' - . . . . . - - . . 
Pessoal . . . . . . . . . . . 

.,._S!J!? Jota/ Custeio 35Q,000 - SQ,000 . . - . . 400000 - Total 350000 . 50000 . . . - . 400.000 - 
Total Geral - Fase 1 400,000 
Total Gen,J. Fase 2 600,000 

., 

, l t, e c ( e e ( l ( , ( l ( e ( (. e l ( l e l t l ( l l e ( e t l l l t l l e l l ( e e e ll t 1 



Quadro Resumo dos Custos Consolidados - valores em US$ mil 

Projeto: C4: APOIO PARA A SUSTENTABILIDADE DAS TERRAS INDÍGENAS DA BACIA DO PANTANAL 
Atividade 1: Identificar as potencialidades e elaborar projetos de desenvolvimento etno11conõmico e cultural das 05 (cinco) etnias presentes na BAP · 

Ano 1 Ano2 Ano3 Ano4 Total. Fase 1 
BJD 1 Contrapartida 1 BID Contraoar1Jda 810 Contrapartida BJD Contraoartida B1D Contrapartida 

Investimento 
ubras . . . . . . . . 
Eauioamentos . . . . . . . . . 
Sub .total ./nvestlm&nto . . . . . . . . . . 
Custeio 
Diárias . . . . . . . . . . 
Passagens . . . . . . . . 
Mat Consumo . . . . . . . . . . 
Serv. Terc, Pes. Jur 250,000 . . . . . . . 250,000 . 
Serv. Terc. Pes. Fis . . . . . . . . . . 
Consultoria ' . . . . . . . . . . 
Pessoal . . . . . . . . . 
Sub total Custeio 250.000 . . . . . . . 25{) 000 . 
Total 250.000 - . . . . . . 250000 . 
Total Geral. Fase 1 
Total Ge~I - fase 2 

'! 
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Quadro Resumo dos Custos Consolidados - valores em US$ mil 

Projeto: C: PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SUSTENTAVEIS 
ATIVIDADE 2 capacitar as 05 (cinco) etnias para Implantar os projetos elaborados. 

1 Ano 1 Ano2 1 Ano3 Ano4 Total • Fase 1 1 BIO Contraoartida 1 810 Contrar>artidal 810 Contraoertida BIO Contraoartida 810 Contraoartlda Investimento 
Obras . . . - - Eauioamentos . - . - Sub total lnvestfmento . 1 . 1 . . 1 . . - - . . 

- .Custa/a-- ... -· 
Diárias - .•... - _ .. - . . . . - Passagens . . - - . . . . - - Mat Consumo . - . - . . . . . - Serv. Terc. Pes. Jur 100,000 50,000 . . 150,000 . 
Serv. Terc. Pes. Fls - . . . - . . . . . Consultoria . . . . - . 
Pessoal . - . . . . . . . . . 
Sub total Custeio 100000 . 50 000 . . . . . 150,000 . 
Total 100000 . 50000 - . . . . 150000 . 
Total Geral. Fase 1 150,000 Total Geral. Fase 2 600,000 

(_ ( l l ( e.. e l l l (_ l e e e e z. ( e l l e e ( e l l l ( e e l e e e e e e e e e t l l e e e il c 1 



GOVERNO 00 ESTADO OE MATO GROSSO 
SECRETARIA ESPECIAL 00 MEIO AMBIENTE 

FUNDAÇÃO ESTADUAL 00 MEIO AMBIENTE • FEMA/MT 
OMSÀO FUNDIÁRIA FUNAI AER • CUIABA 

Produtos/Atividades 
BIO I CONTRA.PARTIDA 

FONTE 
TOTAL % l 

1 , ~~, "'""". ~·,;;r11~a i,wa ,.:i~.::•r..;~r as p.;tenci~dad,;,s e 9laborar j 1 
, 1.1 f pro1etos de d&~e- .;.-.,mi;nto ~t~.;..~,;~r.:-T;1co" cunural para as 05 emas , 250 000 452.5001' O ' !oresent .• s na E.~= 
1S B OTA!..1 

U$S l R$ 

r. '.'rõ'r'"ÃL: 1 160.0001 2n.600Í o/ O[ 160.oool 2n.500I ;.s~j .:t.._~'!'.'-· .400.9()0 7~~1.~001 O. OI 400.0001 740.COOL_ 100.0"lo 

o 
1 . 260.000) 462.6001 f 2 · iCapacJt~- a~ 05 (cinco) etnias p~ Implantar os projetos elaborados. o o 260.000 462.6001 62.5% 

Dólar comercial :a RS 1.86 

Vãíõr teta,(!.:~$) 
0.00% 1 

Fas .• : 

o o 

l 

1 
~ 1 0.1)(1% 1 

! 1),(!tJ;í 
1 1)l•Y~ 1 

.: : ~~rwJi;-6':'s 
=-:--1:,rntu.lt i:-.~ í.:.13•1 ;:i:, :1.:, :.::~j ·~O pro1ato o f valor total (IJSf) 

_') 
o Q,1)1)'.'I, 

; ·'.:;~acr:, ~era/ de cursos . i~1namernos I e a.:,ac,:aç-.ao 
Fa~,;c. 1rer.1 

Ouan~dado:/ano 1 AAOS 1 1 Olel ,1,;, P3l'lJC1Pan~S1CUrtv l ..• !JStO •Jç.:: ..::,:. r!JSti 1 ,.:usto !.)!ai (USf) 1 Custo (US$)ípartrç1pant.; 
: 

o l o 1 ', 1 ! <) 1 o .) 1 1) 1 .) j 1 o 1 o 

.•. ,_ ..•. --· - .. -;.._~ .• 

(·C e e e e e e e e e e.e e e e e e,(· e e e e e e e e e e e e.e e e e e te t l ele e e e c!c l 



l;UStOI NIUIIS 1:13SICOS (•Ili U:.11 - Torais 
1 

CuttoUnlt. 1 Quanadadu 
•n•l - lt•m i Unldacl• rlHJ 

: Ano2 Ano3 1 Ano4 
ConV3!aroda 1 

G•ul l uss l,t» Ano t 
610 ! 

1 
1 

2so.oool ' 
1 

º' 
' 2~.0110 i i ::.:: ~~1! •' ~ f 

tTPJ. Coto:r11ar empr~:. D3<J ,a~nr,t,c3, ss p..'1!11<;.l :l~~: e . 
; 1,00 ::!J~OO 

: 1 
:50.:1 

lj 1 •• ,abor~r l)l\'IJetos de é~s=~•Ot,r.,encç eino-econom,cc ! z ..:·.o :. ,. J ~IOl>l• 
1 1 ; 

o 2$0.0001 o! 
:50.000 

as OS err,,as ~resente~ · a a;.p 
250.000' O, O J :50.000 ; O• o· Oi o 

! - 250.000 · 
1 1\,1 ,...,_ 1 

Obser·::1 .• s.:11~ 
Perce;~7~- ~~ r!1açao a'J total a.! .::i•,,oade l!em 

i ----item 1 
(.u~to ~u:::r~Pi':--~ ::~·~ 

, 
1 

é e e e e C·C e e· e e e.e e e e e c,(·c e e e e e e e e te e.e e e e e e e e e e e e e ( e cl,. e 



i 1 Oulffllclacles custo• AnUIIS •• ~SICOS c•m uss 
1 ltom Unldadt i Pasol c:ustoUnlt. ••••• 1 Tow, 

1 'r 1 1 uss 1,00 Ano1 Ano% ! ~no3 : AAo4 

::: 1 1 j~:FJ • ,;wr,~w l::!ntru.a ?lra eiaDorar e :"":::iiar.?!ir F,..:i.;r:a:rr.J ae ' 1 ' 1 1 1 t 1 BID 1 ÇOnlnl>ll'lldl 1 Geral 

' .;100~1 l =r 11 1 'º ººº 100000 50 ººº' Ji ~, 150.0001 1 190.000 .•. f:ttrt:ic!o te,ruca p-3ra ~~ 05 ,trua:1 iJre!~:"!'!: n3i :9:.~ 1 ~va,u,,., 2,1 1 
100.000 50.000 1 O 1 01 1110.ooa 1 O 1 190,0IIO F.16E li 

",IIAL.: 1 100.000 1 50.000 i o; o f 150.0001 O 1 1,0.000 600.CGO 

·::ãõro 51!'°ª' ce e(fósu~ona! 
·:.:nsullOnas /e,rudo~. ~COrt',panF.()menlO$) 

llem iahJ1· totat I ÜS:>. r--' 
· ,;~aaro geral oe eQUl!lSmentos l'ãsi1 

Item -..;uanlí1Ja1Je 
o~,eNa;;óe,. 
Pettenrual ern ra1açao ao total ca alMdJ~e 

.., Cire~-soras o -JU01 

'F3ITT 
:rem AAOS , .• uito ao cuna ~1.:~iJ 

o 

• . , 
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Governo do Estado de Mato Grosso 
Fundação Estadual do Melo Ambiente 

Programa PANTANAL 

PROJETO C4: APOIO PARA A SUSTENTABILIDADE DAS TERRAS INOIGENAS DA BACIA DO PANTANAL 

TRIMESTRE 
ANO 1 AN02 

Identificar as potencialidades e elaborar projetos de desenvclvimerac etno-econôouce e 
cultural das 05 etnias presentes na BAP 

250.000,00 LPN MT 

Capacitar as OS (cinco) etnias presenres na BAP pars implanur os proj<'los elaborados 150.000,00 LP)I MT - 
\...1'.Vi.,VU'~ll'J..J1. JJ.L .l!.IA.l!J'-'U'-'n'-' 

TRIMESTRE 

Atividades ANO 1 AN02 . 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificar as potencialidades e elaborar projetos de desenvolvimento etno-econõmlco e 250.000,00 
cultural das 05 etnias presentes na BAP MT 

Capacitar as 05 (cinco) etnias presentes na BAP para implantar os projetos elaborados 150.000,00 
MT 

, 


