
CONCORRÊNCIA PÚBLICA COM DIVULGAÇÃO NACIONAL – (NCB  

EDITAIS Nº 01 - 2019 

AQUISIÇÃO DE BENS 
 

AVISO IMPORTANTE 
 
EDITAL 01-2019-NCB BENS BIRD-MACAÚBAS - EQUIPAMENTOS 
LATICÍNIO 
Aquisição de máquinas e equipamentos para instalação de um laticínio no 
município de Macaúbas, Bahia 

 
EDITAL 01-2019-NCB BENS BIRD- PARATINGA - EQUIPAMENTOS 
LATICÍNIO 
Aquisição de máquinas e equipamentos para instalação de um laticínio no 
povoado de Volta da Serra no município de Paratinga, Bahia. 

 
EDITAL 01-2019-NCB BENS BIRD- RUI BARBOSA - EQUIPAMENTOS 
LATICÍNIO 
Aquisição de máquinas e equipamentos para a unidade industrial de laticínio no 
município de Rui Barbosa, Bahia. 
 

 
Prezados senhores licitantes 
 

Confirmamos a abertura das licitação previstas no cronograma acima, ao tempo que 

informamos a todos que aplicaremos as cláusulas do edital no julgamento das propostas a 

serem apresentadas. 

 

Salientamos que, como já abrimos uma 1ª licitação onde as especificações em sua maior 

parte coincidem com a dos próximos editais, não admitiremos qualquer possibilidade ou 

fatos que impliquem na redução da competitividade e/ou comprometimento da disputa dos 

itens e lotes. 

 

Portanto, copiamos abaixo os itens da Cláusula 36 dos Dados do Edital e das Normas de 

Aquisições do Banco Mundial, para mais conhecimento e certificação de sua possível 

aplicação (grifos nosso): 

 

“36. PRÁTICAS FRAUDULENTAS E DE CORRUPÇÃO  
 

36.1 O Banco [  ] exige que os Mutuários (incluindo beneficiários do empréstimo 

do Banco), bem como os concorrentes, fornecedores e empreiteiras em 

contratos financiados pelo Banco, observem o mais alto padrão de ética 

durante  todo o processo de contratação e execução desses Contratos. Em 

conseqüência desta política, o Banco: 

 

 

a)  Define, para os propósitos desta cláusula, os termos estabelecidos 

abaixo: 
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(i) “prática corrupta” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, 

direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com o 

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo 

de licitação ou na execução de contrato; 

 

(ii) “prática fraudulenta” significa a falsificação ou omissão dos 

fatos a fim de influenciar o processo de licitação ou de 

execução de contrato; 

 

(iii) “prática colusiva” significa esquematizar ou estabelecer um 

acordo entre dois ou mais Concorrentes, com ou sem o 

conhecimento do Mutuário ou de seus Prepostos, visando 

estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

 

(iv) “prática coercitiva” significa causar dano ou ameaçar causar 

dano, direta, ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade 

visando influenciar sua participação em um processo 

licitatório ou afetar a execução do contrato. 

 

(v) “prática obstrutiva” significa 

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

inspeções ou fazer declarações falsas a investigadores, 

com o objetivo de impedir materialmente uma inspeção 

do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, 

coercitiva ou coluiada e/ou ameaçar, perseguir ou 

intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de 

mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à 

investigação ou ao seu prosseguimento, ou 

(bb) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 

exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou 

auditoria. 

(b) rejeitará proposta de adjudicação se concluir que o licitante indicado 

para adjudicação envolveu-se, diretamente ou por meio de um 

representante, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou 

coercitivas ao competir pelo contrato em questão; 

(c) cancelará a parcela do empréstimo relativa ao contrato se, a 

qualquer momento, comprovar a prática corrupta, fraudulenta, 

colusiva ou coercitiva por parte dos representantes do Mutuário ou 

dos beneficiários do empréstimo no decorrer da licitação ou da 

execução do contrato, sem que o Mutuário tenha tomado as medidas 

necessárias e apropriadas, satisfatórias ao Banco, para remediar a 

situação; 

(d) aplicará sanções à empresa ou a uma pessoa física, inclusive 

declarando-a inelegível para a adjudicação de contratos financiados 

pelo Banco, indefinidamente ou por prazo determinado, se em 

qualquer momento comprovar o envolvimento da empresa ou da 

pessoa física, diretamente ou por meio de agente, em práticas 



corruptas, fraudulentas, colusivas ou coercitivas, no decorrer da 

competição ou na execução do contrato financiado pelo Banco; e 

(e) terá o direito de requerer, nos contratos por ele financiados, a 

inclusão nos documentos de licitação e nos contratos financiados por 

um Empréstimo do Banco de dispositivo autorizando a inspeção das 

contas, registros e outros documentos dos licitantes, referentes à 

submissão das propostas e ao desempenho do contrato, bem como, 

sua submissão à auditoria designada pelo Banco. 

(f) o Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções 

administrativas pertinentes e previstas na legislação brasileira, se 

comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da 

pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, 

colusivas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do 

contrato financiado pelo Banco, sem prejuízo das demais medidas 

administrativas, criminais e cíveis. 

 

36.2  Considerando o disposto na cláusula 36.1 (a) e suas subcláusulas (i) a (v) 

destas IAC, o Concorrente vencedor, como condição para a contratação, 

deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser 

financiado, em parte ou integralmente, pelo Banco, mediante adiantamento 

ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 

formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato 

e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do 

contrato. 

 

36.3 Além disso, os Concorrentes deverão estar cientes do disposto nas 

Subcláusulas 5.4 e 24.2 das CGC.” 

 

 

 

Slavador, 05/02/2019 

Coordenação do Projeto Bahia Produtiva 

Comissão de Licitação das Cooperativas de Paratinga, Rui Barbosa e 

Macaúbas. 

 

 

 


