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CBR-804 /2020

Brasília, 13 de abril de 2020.
Ao Senhor
Daniel Benguigui
Coordenador Executivo do Projeto - UEP
Prefeitura Municipal de Parauapebas - PA

Assunto: Empréstimo 4917/OC-BR (BR-L1508). Projeto de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e 
Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas/PA. SBQC nº 001/2019PROSAP. Item 4.4 do PA 
vigente. Seleção e Contratação de Consultoria para supervisão das obras de macro e microdrenagem, do 
sistema viário, de esgotamento sanitário, de urbanização, de iluminação pública e de construção de 
unidades habitacionais da primeira etapa do Programa. – 1ª Não Objeção. Orçamento, Relatório de 
Formação da Lista Curta, e SDP. 

Senhor Coordenador,

Reportamo-nos ao Ofício nº 0055/2020 PROSAP, de 6 de abril de 2020, mediante o qual Vossa Senhoria 
encaminha ao Banco para não Orçamento Base, Relatório de Formação da Lista Curta, e Solicitação de 
Propostas (SDP) da Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) Nº 001/2019PROSAP, acompanhados da 
Ficha Síntese, objetivando Seleção e Contratação de Consultoria para supervisão das obras de macro e 
microdrenagem, do sistema viário, de esgotamento sanitário, de urbanização, de iluminação pública e de 
construção de unidades habitacionais da primeira etapa do Programa, pelo prazo de execução de 18 (dezoito) 
meses, conforme previsto na linha 4.4 do PA vigente.
  
A esse respeito, para darmos continuidade a nossa análise, solicitamos que nos reapresente toda essa 
documentação, considerando ajuste dos seguintes itens na SDP:
Revisar Folha de Dados

 IAC 9.1 retirar a menção “Padrão MEC”; 
 IAC 15.2 a proposta é PTS, considerando que foram definidos os critérios mínimos de seleção o que 

está bem definido, considerando o escopo da consultoria; 
 IAC 16.3 indicar somente os links de referência para consultar os impostos, e não fechar neste item os 

impostos, já que os impostos poderão ser diferentes, considerando tipo e nacionalidade da empresa e 
no caso de dúvidas se consultará às autoridades fazendárias;

 IAC 21.1 verificar se a pontuação mínima é de 23 e incluir nota para a PT 3 e definir como aplicará para 
profissionais estrangeiros; 

 IAC 25.1 recomenda não pode fechar lista dos impostos, indicar nota para impostos vigentes;
 IAC 26.1 indicar que a Taxa câmbio será da data anterior à data de apresentação de propostas.

Revisar Quadro Condições especiais do Contrato 
 CEC 4.1 retirar a menção “Padrão MEC”;  
 CEC 24.1 assegurar se precisarão de seguros específicos.

No aguardo de nossa solicitação, despedimo-nos.

Atenciosamente,

 Claudia Regina Borges Nery 
 Chefe de Equipe  
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