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SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

Embaixada dos Estados 
Unidos em Brasília, Brasil 
Data: 15/04/2021 

Para:  Possíveis proponentes 

Assunto: Pedido de cotação número 19BR2521Q0004 

Em anexo segue uma Solicitação de Propostas (RFQ) para Cozinheiro(a)/Serviços 
Alimentícios do MSG na MSGR localizada em Brasília/DF. Se desejar enviar uma cotação, 
siga as instruções na Seção 3 da solicitação, preencha as partes obrigatórias do documento 
anexo e envie para o endereço indicado no Formulário Padrão 1449 que segue esta carta. 

As cotações devem incluir: 
l. Seção 1 Preços
2. Seção 3, Critérios da Proposta técnica
3. Seção 5, Representações e Certificações

O governo dos EUA pretende firmar um contrato/pedido de compra com a empresa 
responsável, que apresente uma proposta a ser aceita pelo preço mais baixo. Pretendemos 
celebrar um contrato/pedido de compra com base em cotações iniciais, sem manter 
negociações, embora possamos manter negociações com empresas que estejam na faixa 
competitiva se houver necessidade. 

As cotações devem ser encaminhadas até às 18:00hrs de 10 de maio de 2021 para 
Fernanda Vieira (VieiraFS@state.gov). Cotações orais não serão aceitas. 

Cordialmente, 

Fernanda Vieira 

Procurement Agent 
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SEÇÃO 1 - O CRONOGRAMA 
CONTINUAÇÃO PARA SF-1449, 

RFQ NÚMERO S-19BR2521Q0004 
PREÇOS, BLOCO 23 

JAMES ZADROGA NOTIFICAÇÃO DA LEI DE SAÚDE E INDENIZAÇÃO DE 
VÍTIMAS DO 11/9, DE 2010: A MENOS QUE HAJA RENÚNCIA OU EXCEÇÃO, OS 
PAGAMENTOS SUBSEQUENTES A ESTA AQUISIÇÃO ESTÃO SUJEITOS A UM 
IMPOSTO DE CONSUMO DE 2 POR CENTO DE ACORDO COM A 26 U.S.C. 
5OOOC. 

1. PREÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO 

A Contratada deve realizar o trabalho de serviços alimentícios, inclusive o fornecimento de 
toda a mão-de-obra, material, equipamento e serviços, para a Guarda de Segurança dos 
Fuzileiros Navais da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. O preço listado abaixo deve 
incluir toda a mão-de-obra, materiais, seguro (vide a FAR 52.228-5), despesas gerais e lucros. 
O Governo pagará à Contratada o preço fixo por mês pelos serviços prestados. Os alimentos 
são comprados semanalmente e em separado pelo Mess NCO (após a aprovação do cardápio 
de 30 dias) e pode ser acompanhado pela Contratada, se necessário. 

Após a adjudicação do contrato e apresentação dos certificados de seguro aprovados, o Oficial 
de Contratação deverá emitir uma Notificação de Andamento. A Notificação de Andamento 
estabelecerá uma data (um mínimo de dez (10) dias a partir da data de início constante da 
Notificação de Andamento, a menos que a Contratada concorde com uma data anterior) na qual 
as operações devem começar. 
O período de execução deste contrato é a partir da data de início constante da Notificação de 
Andamento e se estende por 12 meses, com 4 opções de renovação com duração de um ano. O 
período inicial de execução inclui qualquer período de transição autorizado nos termos do 
contrato. 

1 IMPOSTO SOBRE VALOR AGREGADO 

IMPOSTO SOBRE VALOR AGREGADO. O Imposto sobre Valor Agregado (IVA) não se 
aplica a este contrato e não deve ser incluído nas taxas CLIN ou nas faturas porque a Embaixada 
dos Estados Unidos possui certificado de isenção de impostos do governo anfitrião. 

1.2. Ano-base 

A. Serviços. O preço fixo da empresa para o ano base do contrato é: 

Preço por mês em reais Quantidade de meses Preço por ano em reais 

 12  
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1.2. Preço total para o ano base em reais 
 

1.3. Prazo da Opção de Preços do Ano I da Opção: 12 Doze Meses 

A. Serviços. O preço fixo da empresa para o ano base do contrato é: 
 

Preço por mês Quantidade de meses Preço por ano em reais 

 12  

 

   

   

Preço total para o ano da opção em reais 
 

1.4. Prazo da Opção de Preços do Ano 2 da Opção: 12 Doze Meses 

A. Serviços. O preço fixo da empresa para o ano da Opção 2 do contrato é: 

Preço por mês em reais Quantidade de meses Preço por ano em reais 

 12  

 

   

   

Preço total para o ano 2 da opção em reais 
 

1.5. Prazo da Opção de Preços do Ano 3 da Opção: 12 Doze Meses 

A. Serviços. O preço fixo da empresa para o ano da Opção 3 do contrato é: 

Preço por mês em reais Quantidade de meses Preço por ano em reais 

 12  

 

   

   

Preço total para o ano 3 da opção em reais 
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1.6. Prazo da Opção de Preços do Ano 4 da Opção: 12 Doze Meses 

A. Serviços. O preço fixo da empresa para o ano da Opção 4 do contrato é: 

Preço por mês em reais Quantidade de meses Preço por ano em reais 

 12  

 

   

   

Preço total para o ano 4 da opção em reais 
 

1.7 Total geral do ano base e todos os anos da opção 

Total do ano base em reais 
 

Opção Ano 1 Total em reais 
 

Opção Ano 2 Total em reais 
 

Opção Ano 3 Total em reais 
 

 

Opção Ano 4 Total em reais 
 

TOTAL GERAL - BASE E TODOS OS ANOS DA 
OPÇÃO 
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CONTINUAÇÃO PARA SF-1449, 
RFQ NÚMERO S-19BR2521Q0004 

CRONOGRAMA DE FORNECIMENTOS/SERVIÇOS, BLOCO 20 
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES/DECLARAÇÃO DE TRABALHO 

1. ESCOPO DE TRABALHO 

O objetivo deste contrato de preço fixo é obter um programa de serviços alimentícios para o 
governo dos Estados Unidos em Brasília-DF para a Residência dos Fuzileiros Navais (MSGR). 
A Contratada deverá realizar os serviços em espaços determinados. O contrato terá duração de 
um ano a partir da data de adjudicação do contrato, com 4 (quatro) opções de renovação anuais. 

A Contratada fornecerá todo o pessoal gerencial, administrativo e de mão-de-obra direta que 
seja necessário para realizar o trabalho perante este contrato. Os funcionários da contratada 
devem permanecer no local apenas para deveres contratuais e não para outros fins comerciais. 

1. I  Instruções gerais 

A Contratada deve preparar instruções gerais para a mão-de-obra. A Contratada deverá 
fornecer um esboço ao Representante do Oficial de Contratação (COR) para revisão dentro de 
trinta dias após a concessão do contrato. O Representante do Oficial de Contratação deve 
aprovar estas instruções gerais antes de sua emissão. 

1 .2  Deveres e responsabilidades 

1.2.1 Certas áreas listadas nos parágrafos número 3 e 4.2.7 necessitam de escolta e só podem 
ser acessadas durante os horários programados. As Instruções Gerais devem enfatizar os 
requisitos de segurança para que violações acidentais de segurança não ocorram. 

1.2.2. A contratada deve programar os requisitos de cozimento e serviço para garantir que 
sejam feitos na ordem e no prazo especificado e sejam realizados diariamente, de segunda a 
sexta-feira. 

Café da manhã (das 7h às 9h30), Almoço (11h às 13h30) e Jantar às 17h00 deve ser 
deixado empratado para ser aquecido pelos Fuzileiros Navais. 

1.2.3. A contratada deve limpar a cozinha, todos as louças e eletrodomésticos após cada 
refeição e causar o mínimo de interrupção ao funcionamento normal das instalações. O COR 
deve determinar os cronogramas apresentados que atendam às necessidades de cada instalação. 

I .3  Tipos de serviços 

Deve incluir o seguinte trabalho: 
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1.3.1 Requisitos Diários para Cozinhar e Servir 

VIDE ANEXO 1. 

2.0  GESTÃO E SUPERVISÃO 

2.1 A Contratada designará um representante que será responsável pela supervisão local 
da mão-de-obra da Contratada em todos os momentos. Este supervisor deve ser o ponto 
focal para a Contratada e deve ser o ponto de contato com o pessoal do governo. 

2.2 A Contratada deverá seguir o cronograma. Os cronogramas devem levar em 
consideração as horas em que o pessoal pode executar seus serviços de modo eficaz sem 
sobrecarregar o pessoal de segurança do Posto. 

2.3 A Contratada será responsável pelo controle de qualidade. A Contratada deverá realizar 
visitas de inspeção ao local de trabalho regularmente. A Contratada deverá coordenar essas 
visitas com o COR. Essas visitas serão inspeções surpresa para aqueles que trabalham sob 
o contrato. 

2.4 A Contratada deverá controlar as horas extras por meio do uso eficiente da mão-de-
obra. Os horários de trabalho individuais não devem exceder 40 horas por semana a fim de 
impedir horas extras nos serviços prestados nos termos do contrato. 

3.0 LOCAIS PARA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS 

Todos os serviços devem ser entregues todos os dias [segunda/terça/quarta/quinta/sexta-
feira] do ano para [6-7] os fuzileiros navais do Governo dos EUA com fornecimento de 7 
refeições por dia (2 opções de café da manhã, 2 opções de almoço e 3 opções de jantar) na 
Residência dos Fuzileiros Navais (MSGR) para a Embaixada dos EUA. 

Localização Serviço 
Estimado 

Horário 
Agendado 

Escolta 

Cozinha 7 07:00h - 
17:00h 

SEM 

Despensa 7 07:00h - 
17:00h 

SEM 

Sala de jantar 7 07:00h - 
17:00h 

SEM 

Área externa para churrasco 7 07:00h - 
17:00h 

SEM 
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PESSOAL 

4.1 Geral. A Contratada deve manter a disciplina no local e deve tomar todas as precauções 
possíveis para evitar qualquer conduta ilegal, de protesto ou desordenada dos funcionários 
da Contratada no local. A Contratada deverá preservar a paz e proteger as pessoas e bens 
no local. O Governo reserva-se o direito de instruir a Contratada a retirar um funcionário 
do local de trabalho por não cumprimento das normas de conduta. A Contratada deverá 
substituir imediatamente esse funcionário para manter a continuidade dos serviços sem 
custos adicionais para o Governo. 

4.2 Padrão de Conduta. 

Uniforme/Traje Adequado e Equipamento Pessoal. Os funcionários da Contratada deverão 
usar uniformes/trajes adequados e limpos, arrumados e completos quando estiverem em 
serviço. Todos os funcionários devem usar trajes aprovados pelo Representante do Oficial 
de Contratação (COR). 

4.2.3 A negligência nos deveres não será tolerada. A Contratada deverá impedir cochilos 
durante o serviço, assim como atrasos injustificados ou falhas no cumprimento das tarefas 
atribuídas, além de conduzir assuntos pessoais durante o horário de serviço e recusar-se a 
prestar assistência ou cooperar na manutenção da integridade da segurança do local de 
trabalho. 

4.2.4 Conduta desordenada, uso de linguagem abusiva ou ofensiva, brigas, intimidação por 
palavras, ações ou vias de fato não devem ser tolerados. Tampouco a participação em 
atividades disruptivas, que interferem nas operações normais e eficientes do governo. 

4.2.5 Tóxicos e Narcóticos. A Contratada não permitirá que seus funcionários em serviço 
portem, vendam, consumam ou estejam sob a influência de tóxicos, drogas ou substâncias 
que produzam efeitos semelhantes. 

4.2.6. Processos criminais. Os funcionários da contratada podem estar sujeitos a processos 
criminais, conforme determinado na legislação em certas circunstâncias. Inclusive, mas 
não apenas, os seguintes tipos: 

- falsificação ou ocultação ilegal, remoção, mutilação ou destruição de quaisquer 
documentos ou registros oficiais ou ocultação de fatos materiais por omissão intencional 
de documentos ou registros oficiais; 
- uso não autorizado de propriedade governamental, roubo, vandalismo ou conduta imoral; 
- uso antiético ou impróprio de autoridade oficial ou credenciais; violações de segurança; 
ou, organização ou participação em jogos de azar de qualquer forma. 

4.2.7 Controle de chaves. A Contratada deverá receber, proteger, emitir e prestar contas de 
quaisquer chaves feitas para acesso a edifícios, escritórios, equipamentos, portões etc., para 
os fins deste contrato. A Contratada não duplicará as chaves sem a aprovação do COR. 
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Quando for determinado que a Contratada ou seus agentes duplicaram uma chave sem 
permissão do COR, a Contratada deverá remover deste contrato o(s) indivíduo(s) 
responsável(is). Se a Contratada tiver perdido qualquer uma dessas chaves, a Contratada 
deverá notificar imediatamente o COR. Em qualquer um dos casos, a Contratada 
reembolsará o Governo pelo custo de trocar o segredo dessa parte do sistema. 
 
ACESSO A ÁREAS QUE NÃO SÃO COZINHAS E CO-RELACIONADAS 

Localização TIPO DE 
PERMISSÃO DE 

ACESSO 
 

Horários 
agendados 

Escolta 

Lavanderia ACESSO 
PERMITIDO 

07:OOh - 
17:OOh 

SEM 

Sala de estar ACESSO 
PERMITIDO 

07:OOh - 
17:OOh 

SEM 

Quarto de empregada ACESSO 
PERMITIDO 

07:OOh - 
17:OOh 

SEM 

Sala de patrimônio ACESSO 
PERMITIDO 

07:OOh - 
17:OOh 

SEM 

Banheiro da sala de estar ACESSO 
PERMITIDO 

07:OOh - 
17:OOh 

SEM 

Banheiro da sala de patrimônio ACESSO 
PERMITIDO 

07:OOh - 
17:OOh 

SEM 

Sala de jogos/teatro ACESSO 
PERMITIDO 

07:OOh - 
17:OOh 

SEM 

Quartos dos fuzileiros navais SEM ACESSO SEM ACESSO SEM ACESSO 

Banheiros dos fuzileiros navais SEM ACESSO SEM ACESSO SEM ACESSO 

Academia SEM ACESSO SEM ACESSO SEM ACESSO 

Piscina SEM ACESSO SEM ACESSO SEM ACESSO 
4.3. Aviso ao Governo sobre Disputas Trabalhistas 

A Contratada deverá informar o COR de qualquer disputa trabalhista real ou potencial que 
esteja atrasando ou ameaçando atrasar a execução oportuna deste contrato. 

4.4. Segurança de Pessoal 

4.4.1 Após a adjudicação do contrato, a Contratada deverá fornecer a seguinte lista de 
dados sobre cada funcionário que trabalhará sob o contrato. A Contratada deve incluir uma 
lista de trabalhadores e supervisores atribuídos a este projeto. O governo vai executar 
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verificações de antecedentes desses indivíduos. Prevê-se que as verificações de 
segurança levem  90 dias para serem realizadas. Para cada indivíduo, a lista deve incluir: 
 
Nome completo 
Filiação 
Local e data de nascimento 
Endereço atual 
CPF e RG 
 
O Governo emitirá cartões de identificação para o pessoal da Contratada, após sua 
aprovação. O pessoal da contratada deve exibir cartões de identificação no uniforme/traje 
o tempo todo enquanto presta serviços nos termos deste contrato. Esses cartões de 
identificação são propriedade do Governo dos Estados Unidos. A Contratada é responsável 
pela sua devolução no final do contrato, quando um funcionário deixar o serviço da 
Contratada ou a pedido do Governo. O Governo reserva-se o direito de negar o acesso às 
instalações de propriedade ou operadas pelos EUA a qualquer indivíduo. Embora não haja 
exigência de uniforme, a Contratada deve garantir que todos os funcionários cheguem ao 
trabalho com roupas limpas e adequadas. As roupas devem ajudar a inspirar um sentimento 
de orgulho, autoridade e camaradagem entre os funcionários. A roupa do serviço de 
alimentação deve ser compatível com uma operação de alta qualidade e comunicar uma 
primeira impressão positiva para os hóspedes. Além da aparência, as roupas devem levar 
em consideração a segurança dos funcionários (sapatos antiderrapantes para evitar 
escorregões, dólmã de manga longa para evitar queimaduras, aventais etc.) 

Requisitos de segurança do funcionário 
A contratada deve garantir que os funcionários recebam e usem equipamentos de proteção 
individual (EPI) adequados, como aventais e pegadores de cozinha. 
Os funcionários da Contratada seguirão os procedimentos de segurança de trabalho 
assinados, que protegem os funcionários da Contratada e o pessoal do DOS nas 
proximidades do local de trabalho. 

Pessoal chave 
4.5.1 Posição e função 
O pessoal chave especificado neste contrato é essencial para o desempenho do trabalho. A 
única posição considerada neste contrato é o(a) Cozinheiro(a) para residência dos 
Fuzileiros Navais do Governo dos EUA. 

Qualificações mínimas 
Cozinheiro(a) do Destacamento do MSG 
O(A) Cozinheiro(a) do Destacamento do MSG é o(a) líder culinário(a) do programa e 
responsável pelo desenvolvimento de cardápios, armazenamento de alimentos e limpeza 
da cozinha e refeitórios da MSGR. O(A) cozinheiro(a) do MSG deve ter no mínimo 3 anos 
de experiência no gerenciamento de operações de serviços alimentícios, demonstrando 
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experiência em execução de alimentos e serviços de nível superior. Nível de liberação: 
Nenhum 

Substituições 
Durante os primeiros 180 dias de execução (após a transição), a Contratada não fará 
substituições de pessoal-chave, a menos que a substituição seja necessária devido a doença, 
morte ou rescisão do contrato de trabalho. A Contratada notificará o Oficial de Contratação 
dentro de 5 dias corridos após a ocorrência de qualquer um desses eventos. 
Reposições 
Após os primeiros 180 dias de execução, a Contratada pode substituir a pessoa chave se 
determinar que isso é necessário. A Contratada fornecerá um aviso pelo menos 45 dias 
antes de desviar qualquer um dos indivíduos especificados para outros programas ou 
contratos (ou o mais rápido possível, se um indivíduo tiver que ser substituído, por 
exemplo, como resultado de deixar o emprego da Contratada). A Contratada notificará o 
COR e apresentará uma justificativa abrangente para o desvio ou solicitação de substituição 
(inclusive substituições propostas para o pessoal-chave) para permitir a avaliação pelo 
Governo do impacto no desempenho de acordo com este contrato. O substituto proposto 
deve possuir qualificações comparáveis à pessoa chave original e atender aos padrões 
mínimos estabelecidos no contrato. 

Aprovação e Consentimento por escrito 
A Contratada não deverá desviar ou substituir qualquer pessoal-chave sem o consentimento 
por escrito do COR. O Governo modificará o contrato para refletir quaisquer mudanças no 
pessoal-chave. 

5.0. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

A MSGR tem uma cozinha totalmente equipada, no entanto, a Contratada deve 
fornecer qualquer material de cozinha adicional para executar o trabalho identificado neste 
contrato. 

6.0. PROPRIEDADE/EQUIPAMENTO MOBILIADO PELO GOVERNO 

6.1 A Contratada tem a opção de rejeitar qualquer ou todos os bens ou itens mobiliados 
pelo Governo (ver Anexo 2 - IMÓVEIS MOBILIADOS PELO GOVERNO). No entanto, 
caso haja rejeição, a Contratada deverá fornecer todos os bens, equipamentos ou itens 
necessários, em quantidade m adequada e adequados para a finalidade pretendida, para 
executar todo o trabalho e fornecer todos os serviços sem custo adicional para o Governo. 
Todos os bens ou itens mobiliados pelo governo são fornecidos "como estão" e devem ser 
usados apenas em conexão com o desempenho de acordo com este contrato. A Contratada 
é responsável pelo cuidado adequado, manutenção e uso da propriedade do Governo em 
sua posse ou controle desde o momento do recebimento até a devida isenção de 
responsabilidade de acordo com os termos do contrato. A Contratada deverá pagar todos 
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os custos de reparo ou substituição da propriedade fornecida pelo Governo que seja 
danificada ou destruída devido à negligência da Contratada. 

6.2 A Contratada deverá manter registros escritos do trabalho executado e relatar a 
necessidade de grandes reparos, substituições e outros trabalhos na propriedade do 
Governo sob seu controle. 

A Contratada deverá inventariar fisicamente todas as propriedades do Governo em sua 
posse. Os inventários físicos consistem em avistar, marcar ou grifar, descrever, registrar, 
relatar e reconciliar a propriedade com os registros escritos. A Contratada deverá conduzir 
esses inventários físicos periodicamente, conforme orientação do COR, e na rescisão ou 
conclusão do contrato. 
 
7. SEGURO 

7.1 Valor do seguro. A Contratada é obrigada a fornecer qualquer seguro que seja 
legalmente necessário. A Contratada deverá, às suas próprias custas, fornecer e manter 
durante todo o período de desempenho os seguintes valores de seguro: 

7.2  Responsabilidade geral (inclui instalações/operações, risco de colapso, produtos, 
operações concluídas, contratual, empreiteiros independentes, danos materiais de forma 
ampla, ferimentos pessoais) 

1. Lesões corporais declaradas em dólares americanos: 
Por ocorrência US$10.000 (dez mil dólares) 
Acumulado US$ 30.000 (trinta mil dólares) 
2. Danos materiais declarados em dólares americanos: 
Por ocorrência US$10.000 (dez mil dólares) 
Acumulado US$ 30.000 (trinta mil dólares) 

7.3 Os tipos e valores do seguro são os mínimos exigidos. A Contratada deverá obter 
quaisquer outros tipos de seguro exigidos pela legislação local ou que sejam obtidos 
ordinária ou habitualmente no local da obra. O limite de tal seguro deve ser conforme 
estabelecido por lei ou suficiente para atender às reclamações normais e costumeiras. 

A Contratada concorda que o Governo não será responsável por lesões corporais ou por 
danos a: 

qualquer propriedade da Contratada, 
seus diretores,  
agentes,  
colaboradores,  
funcionários ou  
qualquer outra pessoa 
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decorrentes de um incidente durante o desempenho da Contratada perante este contrato. A 
Contratada isentará de responsabilidade e indenizará o Governo de toda e qualquer 
reclamação que surja, exceto no caso de negligência grave por parte do Governo. 

7.6 A Contratada deverá contratar seguro adequado para danos ou roubo de materiais e 
equipamentos fazendo constar na apólice o seguro no trânsito até o local ou em 
armazenamento dentro ou fora do local. 

7.7 Governo como segurado adicional. A política geral de responsabilidade exigida da 
Contratada deve nomear "os Estados Unidos da América, atuando como e pelo 
Departamento de Estado", como um segurado adicional com relação às operações 
realizadas nos termos deste contrato."  
 
7.8 Tempo para apresentação de comprovação de seguro. A Contratada deverá fornecer 
o seguro exigido por este contrato no prazo de dez (10) dias corridos da adjudicação do 
contrato. O Governo pode rescindir ou encerrar o contrato se a Contratada não apresentar 
oportunamente os certificados de seguro identificados acima. 

8.0. LEIS E REGULAMENTOS 

8.1 Sem gerar despesas adicionais para o Governo, a Contratada deverá cumprir todas as 
leis, códigos, portarias e regulamentos exigidos para realizar este trabalho. No caso de um 
conflito entre o contrato e as exigências da legislação local, a Contratada deverá informar 
imediatamente o Oficial de Contratação sobre o conflito e o curso de ação proposto pela 
Contratada para resolução pelo Oficial de Contratação. 

8.2 A Contratada deverá cumprir todas as leis, regulamentos, costumes e práticas 
trabalhistas locais relativas ao trabalho, segurança e assuntos semelhantes, na medida em 
que tal cumprimento não seja incoerente com os requisitos deste contrato. 

9.0. PLANO DE TRANSIÇÃO 

Dentro de dez [10] dias após a adjudicação do contrato, o Oficial de Contratação pode 
solicitar que a Contratada desenvolva um plano para preparar a Contratada para assumir 
todas as responsabilidades pelos serviços de cozinheiro(a). O plano deve estabelecer o 
período projetado para a conclusão de todas as liberações do pessoal da Contratada e a data 
de início projetada para a execução de todos os serviços exigidos neste contrato. O plano 
deve dar prioridade à seleção de todos os supervisores a serem usados nos termos do 
contrato. 

10. O QUE SERÁ ENTREGUE 

Os seguintes itens devem ser entregues sob este contrato: 
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Descrição Quantidade Entregue  Para: Data 

1.1 Instruções Gerais 1 COR 
 

30 dias após a concessão 

1.2.3 Horários 1 COR 
 

Semanalmente 

4.4.1 Lista de Pessoal 1 COR 
 

10 dias após a concessão 

7. Comprovação do seguro 1 COR 
 

10 dias após a concessão 

8. Licenças e autorizações 1 COR 
 

Data da concessão 

9. Plano de transição 1 COR 
 

10 dias após a concessão 

Número de funcionários 
diários por refeição 

 COR  Disponível diariamente, com 
vencimento mensal junto 
com totais anuais em 
execução 

Plano de cardápio de 20 
dias 

 COR 1 semana antes do início do 
novo ciclo do cardápio 

Ajustes de cardápio  COR Uma semana antes da 
mudança 

Aceitabilidade do cardápio 
e 
relatório de desperdício 1 

COR Por mês 

Métricas do cardápio 
1 

COR Por mês 

Plano de Análise de danos 
e Ponto Crítico 
(HACCP) 1 

COR Antes do início da execução 

Relatórios de enfermidades  COR Fornecer dentro do Programa 
de Gestão e de Controle de 
Qualidade 

Catálogo de 
Armazenamento de 
Alimentos 

1 

COR Antes do início do Ano da 
Opção, atualizado quando 
novos itens são 
desenvolvidos 

Alterações propostas do 
Catálogo de 
Armazenamento de 
Alimentos 

 COR Fornecer a mudança proposta 
ao COR para revisão e 
aprovação antes da 
formalização do canal 

Plano de Relatório 
1 

COR Antes do início da execução 
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Plano de gestão de risco 
(gestão de risco e controle 
e garantia de qualidade e 
mitigação etc. 1 

COR Fornecer como parte da 
resposta à proposta e 
atualizado/mantido durante 
toda a execução 

Plano de Controle de 
Qualidade 1 

COR Antes do início da execução e 
cada ano de opção 

Padrões operacionais de 
concessão de alimentos e 
inspeção de alimentos e 
água 1 

COR Nos primeiros 30 dias 

Relatórios de controle de 
qualidade 1 

COR Por mês 

Avaliação de 
vulnerabilidade 1 

COR Por mês 

Relatório de KPIs 
1 

COR Mensalmente para o COR 
para o CO 

Operação de Serviços 
Alimentícios 
Plano de Uniforme 1 

COR Nos primeiros 30 dias 

Plano de Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente 1 

COR Nos primeiros 30 dias 

 

11.  PLANO DE GESTÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE, GARANTIA DE 
QUALIDADE E VIGILÂNCIA (QASP) 

Controle de Qualidade 
A Contratada, antes da implementação, deve fornecer para aprovação do DOS um plano de 
Controle de Qualidade, que incluirá padrões de desempenho de serviços alimentícios, 
métricas e relatórios necessários para o controle de qualidade. 
Este plano deve definir a abordagem da Contratada para o Controle de Qualidade e Garantia 
de Qualidade no contrato. Deve fornecer uma visão geral da abordagem da contratada para 
o planejamento, organização, direção e controle das atividades relacionadas à qualidade 
quanto à entrega e desempenho de produtos e serviços. 
A Contratada deve fornecer supervisão específica para todas as atividades de inspeção de 
alimentos enquanto trabalha dentro dos requisitos estabelecidos pelos padrões e 
regulamentos de serviços alimentícios, o Oficial Médico Regional (RMO) do DOS e o 
Representante do Oficial de Contratação (COR) do DOS no cumprimento das seguintes 
funções: 
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Procedimento de Manipulação de Alimentos 
Cumprimento do HACCP 
Execução e apresentação do cardápio 
Inspeções da cozinha da MSGR 
Inspeções de armazenamento de alimentos 
Recursos de inspeção de alimentos 

A Contratada deve fornecer recursos para realizar a aquisição de alimentos, treinamento de 
manipuladores de alimentos, inspeções públicas e de instalações de alimentos, avaliações 
de vulnerabilidade e relatórios mensais de GQ/CQ para a cozinha e refeitórios da MSGR. 
Esses requisitos devem atender ou exceder os requisitos estabelecidos pela FDA e USDA. 
As cozinhas da MSGR devem ser inspecionadas rotineiramente ou conforme determinado 
pelo histórico de saneamento individual e o risco potencial associado ao número de pessoas 
que comem em um único local. Os funcionários do Serviços alimentícios da Contratada 
devem receber reciclagem periódica e uma revisão dos prontuários médicos dos novos 
funcionários. Os funcionários do serviço de alimentação da Contratada devem ser liberados 
clinicamente antes de retornarem ao trabalho, após receberem cuidados médicos. 

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) 
A Contratada desenvolverá POPs de uso de alimentos na cozinha e de inspeção de água e, 
após a aprovação dos POPs pelo COR, os aplicará durante as inspeções periódicas do local. 
A contratada deve fornecer relatórios mensais de controle de qualidade e realizar 
tendências gerais por instalação e contratado para o COR do DOS. Todas as fases das 
operações de serviços alimentícios devem ser avaliadas em relação aos requisitos 
contratuais. Fornece relatórios mensais sobre GC/CQ, resultados de inspeção e notificação 
ao DOS quando uma ação de acompanhamento é necessária ou um perigo para a saúde é 
identificado durante a análise de dados. 

Avaliação médica de funcionários de serviços alimentícios 
Os funcionários dos serviços alimentícios da Contratada devem ser liberados clinicamente 
antes de retornarem ao trabalho, após receberem cuidados médicos. No caso de haver uma 
doença transmissível, as recomendações de saúde apropriadas devem ser encaminhadas aos 
supervisores do DOS no local e ao gerente do local. 
11.3 Plano de Relatório 
Sistema de Dados de Desempenho 
A Contratada manterá o DOS informado sobre o desempenho por meio de resultados, 
relatórios e reuniões regulares com representantes do DOS. A contratada deve capturar e 
registrar as alterações de recursos em relação aos requisitos do contrato para o controle do 
cronograma. A Contratada também deve monitorar a alocação de recursos e dados de 
desempenho para determinar se recursos suficientes são aplicados às tarefas necessárias ou 
se as reduções no trabalho garantem reduções correspondentes no pessoal. A análise das 
despesas de mão de obra, material e equipamento para os níveis de ordem de trabalho e 
código de ocupação permite que o COR e o gerente de programa rastreiem os dados-chave 
para verificar se os requisitos são atendidos quanto a custo e cronograma, e para identificar 



 

17 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

e corrigir variações. A Contratada deve coordenar com o COR para fazer cumprir os 
controles do projeto no local. Os sistemas da Contratada devem ser flexíveis, escalonáveis 
e adaptáveis a cada requisito, oferecendo dados de desempenho DOS em tempo real 
mediante solicitação, com risco mínimo de exposição de informações. 

Sistemas de Negócios 
Os sistemas de negócios da Contratada devem fornecer a estrutura de suporte necessária 
para inserir e rastrear dados para Controle de Qualidade e Garantia de Qualidade (CQ/GQ) 
e gestão de desempenho; gestão de pessoal; gestão de contratos; e para compartilhar 
resultados e relatórios mediante solicitação. 
A Contratada deve aumentar a consistência, a transparência e a responsabilidade do 
programa, mantendo processos e procedimentos detalhados e reconhecidos pelo Governo 
para todas as funções de Cozinheiro(a) do Destacamento do MSG. 

A Contratada deve colaborar com o DOS e identificar necessidades específicas a partir dos 
requisitos relativos à estruturação adequada e às informações necessárias para o relatório. 
Os relatórios da contratada estão diretamente relacionados a sistemas de fatura e de 
gerenciamento de recursos humanos aprovados para uso. 
Durante a execução, a Contratada deve documentar o progresso do trabalho em relação ao 
cronograma. A Contratada deve medir o desempenho em relação às tarefas planejadas 
semanais e mensais e desenvolver uma série de métricas de desempenho do cronograma. 
A Contratada deverá enviar relatórios por meio de mensagem eletrônica ao COR, seguidos 
de cópias impressas, conforme solicitado. 

11.4 Plano de Controle de Qualidade 
Este plano fornece um método eficaz de promover desempenho satisfatório da 

contratada. O QASP fornece um método para o Representante do Oficial de Contratação 
(COR) monitorar o desempenho da Contratada, avisar a Contratada sobre desempenho 
insatisfatório e notificar o Oficial de Contratação sobre o desempenho insatisfatório 
persistente. A Contratante, e não o Governo, é responsável pela gestão e controle de 
qualidade para cumprir os termos do contrato. O papel do governo é monitorar a qualidade 
para garantir que os padrões do contrato sejam alcançados. 

Objetivo de execução Escopo de trabalho  Limite de desempenho 

Serviços.   
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Executa todos os [Cozinha/Refeição 
Preparação] serviços previstos no 
escopo de trabalho. 

1 a 10 Todos os serviços necessários são 
realizados e não mais do que uma 
(1) reclamação do cliente pode ser 
recebida por mês. 
(2) Todos os serviços necessários 
devem aderir a 90% 
dos padrões de qualidade 
ServSafe. 

 

11.1 VIGILÂNCIA. O COR receberá e documentará todas as reclamações de funcionários 
do Governo em relação aos serviços prestados. Se for o caso, o COR enviará as reclamações 
à Contratada para ação corretiva. 

11.2 PADRÃO. O padrão de desempenho é que o Governo receba no máximo uma (1) 
reclamação de cliente por mês. O COR deverá notificar o Oficial de Contratação das 
reclamações para que o Oficial de Contratação possa tomar as medidas adequadas para 
fazer cumprir a cláusula de inspeção (FAR 52.212-4, Termos e Condições do Contrato - 
Itens Comerciais), se algum dos serviços exceder o padrão. 

11.3 PROCEDIMENTOS. 

(a) Se qualquer funcionário do governo observar serviços inaceitáveis, seja trabalho 
incompleto ou serviços necessários não sendo executados, deve entrar em contato 
imediatamente com o COR. 

(b) O COR irá preencher a documentação apropriada para registrar a reclamação. 

(c) Se o COR determinar que a reclamação é inválida, ele avisará o reclamante. O COR 
manterá a cópia anotada da reclamação por escrito em seus arquivos. 

(d) Se o COR determinar que a reclamação é válida, o COR informará a Contratada e 
dará a ela mais tempo para corrigir o defeito, se houver tempo adicional disponível. O COR 
deve determinar quanto tempo é razoável. 

 O COR deverá, no mínimo, notificar oralmente a Contratada de quaisquer reclamações 
válidas. 

(f) Se a Contratada discordar da reclamação após a investigação do local e contestar a 
validade da reclamação, a Contratada notificará o COR. O COR analisará o assunto para 
determinar a validade da reclamação. 
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(g) O COR considerará as reclamações como resolvidas, a menos que notificado de 
outra forma pelo reclamante. 
(h) Reclamações repetidas de clientes não são permitidas para nenhum serviço. Se uma 
reclamação de cliente repetida for recebida para a mesma deficiência durante o período de 
serviço, o COR entrará em contato com o Oficial de Contratação para a ação apropriada de 
acordo com a cláusula de Inspeção.  
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ANEXO 1 
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES/DECLARAÇÃO DE TRABALHO 

A Contratada será responsável por estar familiarizada com as leis da nação anfitriã e possuir 
capacidade comprovada para obter todas as licenças, autorizações e outros requisitos 
oficiais que permitem o preparo de alimentos na Residência da Guarda de Segurança dos 
Fuzileiros Navais (MSGR). Quando solicitado pelo Oficial não-comissionado do MSG 
Mess (NCO), a Contratada pode ser solicitada a acompanhar o Mess NCO em saídas para 
compra de alimentos locais. 

A Contratada deve fornecer toda a gestão, supervisão, suporte administrativo, mão de obra, 
logística, treinamento e transporte necessários para realizar as operações de serviço de 
alimentação. 

O gov. dos EUA exige uma variedade de serviços de operações de serviços alimentícios, 
inclusive, mas não apenas: 

 Planejamento e coordenação do cardápio 
 Suprimento e provisionamento de alimentos 
 Preparação e serviço alimentícios 
 Recrutamento de pessoal de serviços alimentícios 

 Gestão da qualidade  

A Contratada deve seguir todos os padrões industriais, códigos, regulamentos 
governamentais, orientações do DOS e recomendações escritas do fornecedor relevantes 
na execução dos serviços deste contrato. 

A Contratada será responsável por estar familiarizada com as leis da nação anfitriã e possuir 
capacidade comprovada para obter todas as licenças, autorizações e outros requisitos 
oficiais que permitem o preparo de alimentos na Residência da Guarda de Segurança dos 
Fuzileiros Navais (MSGR). 

Locais 

A Contratada deve fornecer todos os serviços de refeições para a Residência da Guarda de 
Segurança dos Fuzileiros Navais (MSGR) localizada no LAGO SUL. 
BRASILIA/BRASIL. 
A clientela consiste dos Guardas de Segurança dos Fuzileiros Navais (MSGs) que 
trabalham no complexo da Embaixada. 

Horários de funcionamento: 
O horário de funcionamento seguirá o horário estabelecido para operações de serviços 
alimentícios; 
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• Café da manhã: 7:00-9:30h 

• Almoço: 11:00h-13:30h 

• Jantar: empratado para ser reaquecido até 17:00h 
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l. Requisitos gerais 

A Contratada deverá implementar um programa de apoio aos serviços alimentícios 
aprovado pelo DOS para padronizar as operações de alimentação, atender aos requisitos da 
missão, controlar os custos e fornecer bons serviços ao Destacamento do MSG. A 
abordagem de serviços alimentícios da Contratada incorporará o gerenciamento de 
mudanças para apoiar um plano de negócios aprovado pelo DOS em evolução para atender 
às mudanças situacionais. 

Objetivos 

• Fornecer uma combinação adequada de habilidades e experiência de pessoal qualificado 

• Operações de alimentos de alta qualidade, com interrupções mínimas durante as transições 

• Controle de custos de serviços alimentícios 

• Fornecer controles internos eficazes e supervisão de gestão em apoio a processos 
organizacionais eficazes 

• Demonstrar uma abordagem inovadora para operações com alimentos 

• Alto nível de satisfação do cliente 

• Quando necessário, auxilie o MSG Mess NCO na identificação de alimentos de alta 
qualidade para preparação de refeições 

Código, Regulamentos, Orientação e Padrões 

 FDA Food Code - www.fda.gov foodcode  
 USDA Grades and Standards - https://www.ams.usda.gov/grades-standards  
 CODEX Alimentarius http: www.fao.org/fao-whocodexalimentarius/standards/eW 

Nota: Os links acima são fornecidos como cortesia. O Governo não é responsável pela 
atualização dos links. 

Licenças, leis e regulamentações 
A Contratada se certificará de que o licenciamento e as aprovações adequadas do país 
anfitrião estejam em vigor para que o(s) funcionário(s) estejam em total conformidade com 
as leis e regulamentos. 

2 Requisitos Específicos 

a. Operação de Serviços Alimentícios 

i. Horários de funcionamento 

O horário de funcionamento seguirá o horário estabelecido para operações de serviços 
alimentícios; 
Serviços de cozinha 
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• Café da manhã: 7:00-9:30h 

• Almoço: 11:00h-13:30h 

• Jantar: empratado para ser reaquecido até 17:00h 
 

ii. Quantidades de refeições 

O destacamento do MSG na Embaixada dos Estados Unidos [Brasília, Brasil] é composto 
por 6 a 7 fuzileiros navais, o que exigiria o preparo de 21 a 49 refeições por dia, 
respectivamente. 

iii. Cardápio 

Os membros da MSGR são um grupo diversificado: Americanos que viajaram 
extensivamente e foram expostos a muitas culturas, bem como aqueles que preferem suas 
próprias cozinhas regionais dos EUA; e indivíduos com restrições alimentares por motivos 
de saúde, culturais ou religiosos. 

Tentar agradar a todos o tempo todo é trabalhoso, caro e uma tarefa quase impossível. Mas 
dar pequenos passos nesta direção será de valia. 
A Contratada desenvolverá um ciclo de cardápio de 20 dias, oferecendo uma variedade de 
seleções de alimentos para cada refeição e semanalmente, com base nas classificações de 
aceitabilidade, disponibilidade de itens alimentares e limitações de preparação de 
alimentos, bem como o custo das operações. O cardápio deve consistir em uma variedade 
de alimentos preparados de qualidade que atendam aos padrões de negócios e da indústria, 
em conformidade com as revisões atuais e subsequentes das Diretrizes Dietéticas para 
Americanos (www.health.gov), oferecendo alternativas de cardápio com baixo teor de 
gordura total, gordura saturada, colesterol, sódio e açúcar; sem gorduras trans; com carnes 
magras; laticínios com baixo teor de gordura; uma variedade de vegetais, frutas e grãos; e 
seleções vegetarianas. A qualidade e a aparência dos alimentos devem seguir os padrões 
aprovados da indústria de serviços alimentícios para restaurantes comparáveis para 
"empresas e indústrias". 
O cardápio deve incorporar a cozinha local/regional, pratos americanos e internacionais. 
Deve haver pelo menos uma opção saudável em cada refeição. Uma ampla seleção de 
bebidas, quentes e frias e adequadas para a refeição, deve estar disponível. O uso total das 
sobras também pode estender a seleção se os itens forem armazenados e rotulados de 
acordo com os padrões de segurança alimentar. 
Refeições especiais (por exemplo, noite mexicana, ceia italiana, almoço frito asiático) 
também são introduções possíveis. Uma seleção adequada para quaisquer comensais 
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vegetarianos identificados ou quaisquer outras questões dietéticas deve estar no cardápio 
diário também. 
l. Planejamento de cardápio 

A Contratada deverá estabelecer cardápios de 20 dias que reflitam a variedade de refeições 
de acordo com os diversos requisitos culturais, religiosos e dietéticos saudáveis dos MSGs. 
Os itens do cardápio devem ser frescos, preparados no local, saudáveis, modernos e 
autênticos ao máximo possível. 
A contratada deve utilizar os padrões de cozimento aceitos para preparação de alimentos e 
desenvolver padrões específicos do programa para garantir a consistência na preparação 
em todo o programa 
A contratada deve desenvolver padrões ou cartões de receita para itens tidos como 
preferidos do cliente. Os padrões e receitas culinárias devem estar disponíveis para o COR 
e incluídos no programa de garantia de qualidade. 

2. Ajustes de cardápio 

A Contratada enviará ajustes no cardápio ao COR com uma semana de antecedência, por 
escrito, para aprovação. 

iv. Conceito de Operações 

A comida é um fator importante para o moral, assim como as prioridades de saúde de uma 
boa dieta. Uma operação alimentar de sucesso será aquela que continuamente agrade os 
clientes; ofereça uma ampla variedade de opções de alimentos; acomode diferentes 
necessidades dietéticas e desejos com base na escolha pessoal, experiência étnica e 
restrições religiosas; seja ambientalmente sustentável, supere metas, gere métricas úteis e 
ofereça serviços excelentes em todas as áreas. 
Alimento é uma área de "alto risco". Pode afetar negativamente a saúde, afetar 
adversamente o moral, ser impactado por eventos políticos e econômicos e ser uma fonte 
de fraude, desperdício e abuso. O planejamento e os recursos necessários para esse esforço 
não podem ser alterados rapidamente. No exterior, as opções são severamente limitadas e 
os recursos são poucos. A Contratada deve fornecer uma abordagem que mede o 
desempenho e capitaliza o sucesso ao planejar a mitigação de tais fatores de risco. 

A fim de normalizar as operações de alimentos, a Contratada deve ter como objetivo final 
alcançar um sistema que seja: eficiente; reduza o desperdício; forneça variedade suficiente, 
permita que o cliente faça escolhas com base na nutrição e variedade; e seja uma 
experiência agradável em geral. 

A Contratada fará uso de suprimentos locais para itens comuns e disponíveis, pratos locais, 
regionais e internacionais, enquanto utiliza fontes internacionais para itens de entrada 
principal, bem como favoritos (itens de marca dos EUA). O planejamento do cardápio deve 
levar em conta as provisões disponíveis. 

A Contratada providenciará pessoal e fornecerá refeições de acordo com os horários das 
refeições e serviço de refeições especificados na Seção l, 2.3 Locais e 4.1.1 Horário de 
Funcionamento. 
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v. Estabelecimento de instalações 

A Contratada deve estabelecer operações de serviços alimentícios localizadas 
dentro da MSGR. A Proponente/Contratada deve coordenar com o COR em 
qualquer necessidade de equipamento adicional que seja identificada durante o 
processo de solicitação. 

É razoável esperar que os clientes façam a limpeza após a refeição, levando sua 
comida e lixo para um local designado para entrega e/ou descarte. No entanto, a 
Contratada é responsável pelos serviços de Limpeza na MSGR. The designated site 
shall accommodate efforts to recycle plastics, glass and paper apart  from 
compostable food waste. 
vi. Padrões de serviço 

A Contratada deve manter um padrão de serviço igual às nossas operações de serviço de 
alimentação comercial de melhor qualidade encontradas em campus universitários, hotéis 
e resorts mais sofisticados. 
l. Preparação 

A contratada deve utilizar os padrões de preparação adequados da indústria para todos os 
produtos alimentícios e itens do cardápio. A contratada deve garantir que todos os 
alimentos não sejam cozidos demais ou mal cozidos, temperados demais ou 
insuficientemente temperados. 

2. Apresentação 

A comida não será apenas deliciosa, mas também bem apresentada, prontamente 
reabastecida e servida na temperatura certa para atender aos requisitos de segurança 
alimentar e às expectativas do cliente. A contratada deve usar ingredientes frescos na 
medida do possível e usar cores e arranjos variados que sejam agradáveis aos olhos. As 
áreas de serviço, equipamentos, panelas e tigelas de servir devem estar limpos, bem 
iluminados e livres de respingos e partículas de alimentos. Os utensílios de serviço devem 
ser substituídos regularmente durante o serviço para reduzir a contaminação cruzada e 
fornecer uma aparência limpa. 

3. Programa Verde e Minimização de Desperdício 

A Contratada deverá utilizar produtos de limpeza ecológicos na medida do possível. A 
Contratada demonstrará a minimização de resíduos por meio do estabelecimento de 
histórico de uso, previsão precisa, cozimento progressivo e rastreamento de resíduos para 
melhorar continuamente o desempenho. 

A Contratada participará de "Programas de Sustentabilidade" que podem incluir: programa 
de compra a granel descartável, produtos alimentares orgânicos, produtos de limpeza 
orgânicos ou ecológicos, itens reutilizáveis, programas de marketing, minimizando o fluxo 
de resíduos, programas de economia de energia e água (equipamentos, preparação de 
alimentos etc.) e outros programas "verdes" que irão beneficiar os patronos, os 
trabalhadores, o DOS e a nação anfitriã. 

A Contratada deve trabalhar para reduzir e substituir o uso de louças descartáveis por meio 
da expansão das operações de lavagem de louça ao máximo possível. 

4. Atendimento ao Cliente 
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O(s) funcionário(s) do serviço de alimentação da Contratada terão conhecimento, 
fornecerão excelente atendimento ao cliente, serão agradáveis e cumprirão os padrões de 
saúde dos trabalhadores do setor alimentício dos EUA. A equipe deve receber os clientes 
com um sorriso e uma saudação apropriada. A equipe deve ser educada e tratar todos os 
clientes com respeito. A equipe deve procurar auxiliar os convidados o máximo possível. 

5. Manipulação e Segurança de Alimentos 

Os padrões alimentares estarão de acordo com o Codex Alimentarius reconhecido pela 
Organização Mundial do Comércio. O Codex Alimentarius é uma referência internacional 
para a resolução de litígios relativos à segurança alimentar e defesa do consumidor. 

Segurança --Normas Gerais 

Dentro do Plano de Gestão do Programa, a Contratada deve estabelecer um Programa de 
Segurança do Serviço de Alimentos. Os trabalhadores do serviço de alimentação da 
Contratada empregarão equipamentos de segurança apropriados no curso de seu trabalho. 
O Programa de Segurança da Contratada deve incluir treinamento documentado e cursos 
de atualização para todo o pessoal, cuja evidência será fornecida ao Governo mediante 
solicitação. Pode ser necessária acomodação no idioma para sobrenomes. A Contratada 
deve investigar e registrar os eventos que envolvam lesões pessoais ou danos significativos 
às instalações do DOS e relatar esses eventos ao COR. Para evitar futuros incidentes, a 
Contratada verificará se os relatórios do Programa de Segurança fazem parte das análises 
do Programa e da Garantia de Qualidade (GQ). 

6. Saúde, saneamento e higiene do trabalhador do setor alimentar 

Diretrizes de serviço da FDA e USDA 

A Contratada seguirá os padrões atuais de Saneamento de Serviços alimentícios e Serviços 
de Saúde Pública e as diretrizes, códigos e regulamentos de serviços alimentícios da FDA 
e USDA. A contratada monitorará a evolução da nação anfitriã para as diretrizes da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), inclusive o Codex Alimentarius, e incorporará as 
diretrizes da OMS em sua abordagem, conforme apropriado. 

Inspeções de saúde e saneamento 

A Contratada manterá e reterá relatórios sobre as inspeções de saúde e saneamento. 

Gestão de Serviços Alimentícios 

A Contratada treinará a gestão de serviços alimentícios e a equipe de serviços nos 
procedimentos de manuseio de alimentos da National Restaurant Association ServSafe. 

Conscientização sobre manuseio de alimentos 

A Contratada fornecerá treinamento periódico de saúde, saneamento e higiene para abordar 
a conscientização sobre o manuseio de alimentos e os processos de saneamento. 

Apto para o serviço 

Todos os funcionários do Serviço Alimentício serão fisicamente capazes, certificados como 
livres de doenças transmissíveis e vestidos com roupas limpas. 

Certificações de saúde 
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As certificações de saúde devem ser feitas por exame médico com a documentação do 
exame mantida em arquivo para inspeção do DOS. 
7. Limpeza 

Como parte da operação da cozinha da MSGR, a Contratada fornecerá serviços de limpeza. 
Esses serviços devem ser executados de acordo com as práticas de limpeza comercial 
padrão. A cozinha e as áreas de jantar da MSGR exigem limpeza regular de toda poeira 
visível, graxa, sujeira, terra, marcas de arranhões e detritos de superfícies, acessórios, 
mesas, paredes, pisos e tapetes devido ao tráfego regular. Os serviços de limpeza padrão 
adicionais incluem, mas não apenas o seguinte: limpeza da mesa durante as operações de 
serviço de alimentação, varrer, esfregar, remover o lixo, lavar as janelas da cozinha/jantar, 
desinfetar, limpar entradas e tapetes e polir metais básicos. Todos os espaços internos e 
externos de cozinha/refeitório serão mantidos limpos e higienizados de acordo com os mais 
altos padrões dos EUA. 

vii. Sistema de Gestão e Controle dos Serviços Alimentícios 

Sistema de Gestão de Serviços Alimentícios 
A Contratada implementará e/ou manterá um Sistema de Gestão de Serviços alimentícios 
para manter a responsabilidade e limitar o acesso aos clientes autorizados. Com ferramentas 
de rastreamento e banco de dados para o escritório do programa da Contratada e instalações 
de armazenamento, o sistema será uma solução de gerenciamento de estoque flexível e 
transparente. O sistema permitirá que a Contratada monitore os níveis de estoque, agilize 
as compras, desenvolva cardápios, padronize receitas, analise dados e relate com precisão 
uma ampla gama de atividades e métricas de serviços alimentícios. 

Controle de acesso 
A Contratada deve implementar o planejamento e controles de acesso para garantir que 
apenas convidados autorizados possam acessar a MSGR. 

Fraude, desperdício e abuso 
A Contratada terá procedimentos, processos e sistemas em vigor para detectar e eliminar 
fraudes, desperdícios e abusos. 

b. Provisionamento e armazenamento de alimentos 

A contratada deve fornecer toda a supervisão, mão de obra, materiais, equipamentos, 
seguro e despesas gerais para fornecer provisões de alimentos e serviços de armazenamento 
necessários para operar a cozinha da MSGR. 

i. Padrões de Qualidade Alimentar 

A qualidade do produto deve ser equivalente aos padrões estabelecidos pelo USDA 
Agriculture Marketing Service Grades and Standards (https://www.ams.usda.gov/grades-
standards), ou melhor. 

ii. Marcas americanas e familiares 

Os clientes são cidadãos americanos que associam certos produtos de marca à alta 
qualidade. Os produtos locais podem ser usados, desde que com aprovação para "igual". 

iii. Gestão da cadeia de abastecimento 
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Melhor valor 
As fontes devem ser adquiridas sempre que possível para garantir a mais alta qualidade e 
o melhor valor. 

Recebimento de suprimentos 
A Contratada pode ter que acompanhar o Mess NCO em saídas para compra de alimentos 
locais. Esses itens serão recebidos e armazenados nas áreas apropriadas dentro da MSGR. 
Rodízio de abastecimento 
Todos os produtos armazenados devem ser datados e alternados para a distribuição 
primeiro a entrar, primeiro a sair. 
Os suprimentos necessários incluem: 

Alimentos 
Alimentos (perecíveis e não perecíveis). 

Bebidas 
As bebidas devem incluir todas as garrafas de água, leite, bebidas carbonatadas, sucos, café 
e chá. 
Alimentos congelados 
A Contratada manterá um fornecimento mínimo de 30 dias de alimentos congelados, 
enlatados e / ou secos em todos os momentos. 

Plano Emergencial de Suprimento de Alimentos 
A Contratada fornecerá e atualizará o plano emergencial de suprimento de alimentos 
incorporado conforme necessário ou mediante solicitação do Governo. 
Previna a deterioração 
Os gerentes e supervisores de serviços alimentícios da Contratada seguirão as diretrizes 
publicadas do USDA, HHS e PHS para procedimentos e processos de prevenção de 
deterioração. Eles devem considerar a inspeção regular de estoque, rotação de temperatura, 
a prática de primeiro a entrar, primeiro a sair (FIFO, na sigla em inglês), maior segurança 
física para o estoque e limitação de acesso ao estoque seletivo ou exclusivo. 
iv. Suprimentos, utensílios, louças e consumíveis 

O gov. dos EUA fornecerá suprimentos, utensílios, louças e consumíveis suficientes para 
apoiar as operações de serviços alimentícios da MSGR, com estoque suficiente para manter 
a operação por até 14 dias sem reabastecimento. Se os níveis caírem abaixo dos exigidos, 
a Contratada deve notificar o gov. dos EUA dentro de 30 dias para que não ocorra nenhum 
lapso nos suprimentos de consumo. 

Suprimentos 
Os suprimentos incluem consumíveis associados a suprimentos de alimentos (por exemplo, 
guardanapos, pratos de papel, utensílios de plástico, caixas para viagem etc.). 

Utensílios 
Os utensílios incluem talheres de metal, colheres de costura, potes, panelas, louças de 
cozinha e recipientes para cozinhar. 

Utensílios de jantar 
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Utensílios de jantar, incluindo pratos, tigelas, copos e canecas. 

c. Equipamentos e instalações 

A Contratada irá operar cozinhas da MSGR totalmente equipadas fornecidas pelo gov. dos 
EUA. A Contratada receberá Equipamento Fornecido pelo Governo (GFE) que está 
atualizado e totalmente mantido. 
A contratada deve realizar uma avaliação completa de todas as cozinhas da MSGR 
existentes e equipamentos de gestão de serviços alimentícios e garantir que o fornecimento 
adequado de equipamentos de reposição e panelas estejam disponíveis para operação 
contínua. 

O Proponente deve propor uma lista estimada de equipamento adicional necessário ao 
Governo para compra dentro da proposta, se necessário. 

Plano de manutenção 
O contrato de Operações e Manutenção da Embaixada (ou seja, um contrato separado) é 
responsável pela manutenção e reparo de todas as cozinhas da MSGR (estrutura, elétrica, 
encanamento etc.) e seus equipamentos instalados (exaustores, fogões, fornos, máquinas 
de lavar louça etc.). A Contratada estabelecerá um plano de uso e inventário de todos os 
bens, equipamentos e materiais usados na execução do contrato. Os procedimentos devem 
verificar se os bens, equipamentos e materiais são usados exclusivamente para os fins 
autorizados no contrato. 

ANEXO 2 
PROPRIEDADE/EQUIPAMENTO MOBILIADO PELO GOVERNO 

O Governo disponibilizará os seguintes bens à Contratada como "propriedade 
fornecida pelo Governo" nos termos do contrato: 

A cozinha da MSGR está totalmente equipada, com geladeira grande, forno, fogão, balcões 
grandes, potes e panelas e utensílios. 

A Contratada é responsável por informar o COR, por escrito, sobre avarias de GFP no 
prazo de 24 horas após a ocorrência. 
O Governo providenciará peças sobressalentes disponíveis. 
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SEÇÃO 2 - CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

FAR 52.212-4 TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO - ITENS COMERCIAIS 
(OUT 2018) E (DESVIO 2017-02) (JUNHO 2017), é incorporado por referência (ver SF- 
1449, Bloco 27A) 

[Embora a FAR permita que certos parágrafos da 52.212-4 sejam adaptados, o Oficial de 
Contratação deve consultar o MOPE antes de adaptar qualquer idioma. Lembre-se de que 
os parágrafos (b), (d), (g), (i), (q) e (r) de 52.212-4 podem não ser adaptados.] 
[Se não houver Emenda a 52.212-4, deixe como "nenhum".] 

Instruções para 52 .212—5 

52.212-5 TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO REQUERIDOS PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DE ESTATUTOS OU ORDENS EXECUTIVAS - ITENS 
COMERCIAIS (novembro 2020) 

(a) A Contratada deve cumprir as seguintes cláusulas do Regulamento de 
Aquisição Federal (FAR), que são incorporadas neste contrato por referência, para 
implementar as disposições da lei ou ordens executivas aplicáveis às aquisições de itens 
comerciais: 

(l) 52.203-19, Proibição de Exigir Certos Acordos ou Declarações de 
Confidencialidade Interna (JAN 2017) (seção 743 da Divisão E, Título VII, da Lei de 
Dotações Consolidadas e Continuadas, 2015 (Pub. L. 113-235) e disposições sucessoras 
em atos de apropriação subsequentes (e conforme prorrogado em resoluções contínuas)). 

(2) 52.204-23, Proibição de contratação de hardware, software e serviços 
desenvolvidos ou fornecidos pela Kaspersky Lab e outras entidades cobertas (JUL 2018) 
(Seção 1634 do pub. L. 115-91). 

(3) 52.204-25, Proibição de Contratação para Certas Telecomunicações e 
Serviços ou equipamentos de vigilância por vídeo. (AGO 2020) (Seção 889 (a) (l) (A) da 
Pub. L. 115-232). 

(4) 52.209-10, Proibição de Contratação com Corporações Domésticas 
Invertidas (novembro 2015). 

(5) 52.233-3, Protesto Após Concessão (AGO 1996) (31 U.S.C. 3553). 

(6) 52.233-4, Lei Aplicável para Ação de Violação de Contrato (OUT 2004) 
(Leis Públicas 108-77 e 108-78  ( 19 U.S.C. 3805 nota)). 
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(b) A Contratada deve cumprir as seguintes cláusulas do Regulamento de 
Aquisição Federal (FAR), que são incorporadas neste contrato por referência, para 
implementar as disposições da lei ou ordens executivas aplicáveis às aquisições de itens 
comerciais: 

 (l) 52.203-6, Restrições sobre vendas de subcontratados para o governo 
(JUNHO 2020), Suplente 1 (OUT 1995) (41 U.S.C. 4704 e 10 U.S.C. 2402). 

(2) 52.203-13, Código de Ética e Conduta Empresarial da Contratada (JUN 
2020) (41 U.S.C. 3509)). 

(3) 52.203-15, Proteções para denunciantes ao abrigo da Lei Americana de 
Recuperação e Reinvestimento de 2009 (JUN 2010) (Secção 1553 da Pub. L. 111-5). 
(Aplica-se a contratos financiados pela Lei Americana de Recuperação e Reinvestimento 
de 2009.) 

(4) 52.204-10, Decisões de Indenização Executiva e Subcontratações de 
Primeiro Nível (JUN 2020) (Pub. L. 109-282) ( 31 U.S.C. 6101 nota). 

(5) [Reservado]. 

(6) 52.204-14, Requisitos de relatório de contrato de serviço (OUT 2016) (Pub. 
L. 111-117, seção 743 de Div. C). 

(7) 52.204-15, Requisitos de relatório de contrato de serviço para contratos de 
entrega indefinida "(OCT 2016) (Pub. L. Il I-117, seção 743 do Div. C). 

(8) 52.209-6, Protegendo o interesse do governo ao subcontratar fornecedores 
destituídos, suspensos ou com proposta de destituição. (JUN 2020) (31 U.S.C. 6101 nota). 

(9) 52.209-9, Atualizações de informações publicamente disponíveis sobre 
questões de responsabilidade (outubro 2018) (41 U.S.C. 2313). 

(10) [Reservado]. 

 (l l) (i) 52.219-3, Aviso da preferência de HUBZone ou Fonte Única (MAR 
2020) (15 U.S.C. 6570. 

 (ii) suplente 1 (MAR 2020) de 52.219-3. 

 (12) (i) 52.219-4, Aviso de preferência de avaliação de preço para HUBZone 
Questões de Pequenas Empresas (MAR 2020) (se o proponente decidir renunciar à 
preferência, deverá assim indicar em sua proposta) (15 U.S.C. 657a). 

 (ii) suplente 1 (MAR 2020) de 52.219-4. 

(13) [Reservado]. 

 (14) (i) 52.219-6, Aviso de reserva de total de pequenas empresas (novembro 
2020, 15 U.S.C. 644). 
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 (ii) Suplente 1 (MAR 2020) de 52.219-6. 

 (15) (i) 52.219-7, Aviso de reserva parcial para pequenas empresas (novembro 
2020) (15 U.S.C. 644). 

 (ii) suplente 1 (MAR 2020) de 52.219-7. 

(16) 52.219-8,  Utilização Pequeno Comércio Preocupações 
(outubro 2018) (15 U.S.C.  e (3)). 

 (17) (i) 52.219-9, Pequeno Comércio Subcontratação Plano 
(JUN 2020) (15 U.S.C.  

 (ii) suplente 1 (NOV 2016) de 52.219-9. 

 (ii) suplente 11 (NOV 2016) de 52.219-9. 

 (iv) suplente 111 (JUN 2020) de 52.219-9. 

 (v) suplente IV (JUN 2020) de 52.219-9 

 (18) (i) 52.219-13,  Notificação de Ao lado de Pedidos 
(MAR 2020) (15 U.S.C. 6440)). 

 (ii) suplente 1 (MAR 2020) de 52.219-13. 

(19) 52.219-14, Limitações em Subcontratação (MAR 2020) (15 
U.S.C.  

(20) 52.219-16, Liquidado  Danos-Subcontratação Plano (JAN 
1999) (15 U.S.C.  

(21) 52.219-27, Notificação de reserva para Serviço de Pequenas Empresas de 
Propriedade de Veteranos Incapacitados (MAR 2020) (15 U.S.C. 657D. 

 (22) (i) 52.219-28, Posto  Concessão Pequeno  Comércio 
 Rerepresentação do programa (novembro 2020) (15 U.S.C.  

 (ii) suplente 1 (MAR 2020) de 52.219-28. 

(23) 52.219-29, Aviso de reserva para, ou concessão de fonte exclusiva para, 
preocupações de pequenas empresas de propriedade de mulheres economicamente 
desfavorecidas (MAR 2020) (15 U.S.C. 637(m)). 

(24) 52.219-30, Notificação de reserva ou concessão única para pequenas 
empresas de propriedade de mulheres Elegíveis sob o Programas de Mulheres 
Microempreendedoras (Mar2020) (15 U.S.C. 637m)). 

(25) 52.219-32, Pedidos emitidos diretamente sob reservas para pequenas 
empresas (MAR 2020) (15 U.S.C. 6440)). 

(26) 52.219-33, Regra de não fabricante (MAR 2020) (15U.S.C.  
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(27) 52.222-3, Convict Labor (JUN 2003) (E.o.11755). 

 

(28) 52.222-19, Trabalho Infantil-Cooperação com Autoridades e Remédios 
(JAN2020) (E.o. 13126). 

(29) 52.222-21, Proibição de Instalações Separadas (APR 2015). 

 

 (30) (i) 52.222-26, Igualdade de oportunidade (SET 2016) (E.o.11246). 

(ii) suplente 1 (FEV 1999) de 52.222-26. 

 

(31) (i) 52.222-35, Igual  Oportunidade para Veteranos (JUN 2020) (38 
U.S.C. 4212). 

 (ii) suplente 1 (JUL 2014) de 52.222-35. 

 

(33) 52.222-37,  
(38 U.S.C. 4212). 

Emprego  Relatórios em Veteranos  (JUN  2020)

(34) 52.222-40, Notificação de Direitos do Empregado de acordo com o Trabalho 
Nacional 

 
Lei das Relações (DEZ 2010) (E.o. 13496). 

(35) (i) 52.222-50, Combate Tráfico m Pessoas (OUT 2020) 
(22 U.S.C. capítulo 78 e E.O. 13627). 

(ii) suplente 1 (MAR 2015) de 52.222-50 (22 U.S.C. capítulo 78 e E.O. 

 
13627). 

(36) 52.222-54, Employment Eligibility Verification (OUT 2015). (Ordem 
Executiva 12989). (Não se aplica à aquisição de itens de prateleira disponíveis 
comercialmente ou certos outros tipos de itens comerciais, conforme prescrito em 
22.1803.) 

(37) (i) 52.223-9, Estimativa de Porcentagem de Conteúdo Material Recuperado para 

 (32)   

(i) 52.222-36 Oportunidades Iguais para Trabalhadores 
2020) (29 U.S.C. 793). 

(ii) Suplente 1 (JUL 2014) de 52.222-36. 

com Incapacidades 
(JUN 
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EPA — Itens Designados (MAIO 2008) (42 U.S.C.  (Não se aplica à 
aquisição de itens de prateleira disponíveis comercialmente.) 

(ii) suplente 1 (MAIO 2008) de 52.223-9 (42 U.S.C. (Não se 
aplica à aquisição de itens de prateleira disponíveis comercialmente.) 

(38) 52.223-11, Substâncias destruidoras de Ozônio e Hidrocarbonetos 
com alto potencial de aquecimento global (junho 2016) (E.O. 13693). 

(39) 52.223-12, Manutenção, Serviço, Reparo ou Eliminação de Refrigeração 

 
Equipamentos e condicionadores de ar (JUN 2016) (E.O. 13693). 
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 (40) (i) 52.223-13, Aquisição  de EPEAT @ -Registrado
 Equipamento de imagem (JUN 2014) (E.O.S 13423 e 13514). 

 (ii) suplente 1 (OUT 2015) de 52.223-13. 

 (41) (i) 52.223-14, Aquisição da EPEAT @ -Registered Televisions (JUN 
2014) (E.O.S 13423 e 13514). 

 (ii) Alternativo I (Jun2014) de 52.223-14. 

(42) 52.223-15, Eficiência Energética em Produtos Consumidores de Energia 
(MAIO 2020) (42 U.S.C. 8259b). 

 (43) (i) 52.223-16, Aquisição de EPEAT @ -Registered Personal Computer 
Products (OUT 2015) (E.O.S 13423 e 13514). 

 (ii) suplente 1 (JUN 2014) de 52.223-16. 

(44) 52.223-18, Políticas de Incentivo aa Contratada para Proibir Mensagens 
de Texto Durante a Direção (JUN 2020) (E.o. 13513). 

(45) 52.223-20, Aerosols (JUN 2016) (E.o. 13693). 

(46) 52.223-21, Espumas (Jun2016) (E.o. 13693). 

 (47) (i) 52.224-3 Treinamento de privacidade (JAN 2017) (5 U.S.C. 552 a). 

 (ii) suplente 1 (JAN 2017) de 52.224-3. 

(48) 52.225-1, Compre produtos americanos (MAIO 2014) (41 U.S.C. capítulo 83). 

 (49) (i) 52.225-3, Compra Lei dos Acordos de Livre Comércio EUA-Israel 
(MAIO 
2014) (41 U.S.C.capítulo 83, 19 U.S.C. 3301 note, 19 U.S.C. 2112 note, 19 U.S.C. 3805 n 
Ote, 19 U.S.C. 4001 nota, Pub. L. 103-182, 108-77, 108-78, 108-286, 108-302, 109-53, 
109-169, 109-283, 110-138, 112-41, 112-42, and 112-43. 

(ii) suplente 1 (MAIO 2014) de 52.225-3 

(ii) suplente 11 (MAIO 2014) de 52.225-3 

 (iv) Altemate 111 (MAIO 2014) de 52.225-3. 

(50) 52.225-5, Acordos Comerciais (OUT 2019) (19 U.S.C. 2501, et seq., 19 
U.S.C. 3301 nota). 

(51) 52.225-13, Restrições em certas Compras Estrangeiras (JUN 2008) 
(E.O., proclamações e estatutos administrados pelo Escritório de Controle de Ativos 
Estrangeiros do Departamento do Tesouro). 
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(52) 52.225-26, Contratadas que executam funções de segurança privada fora 
dos Estados Unidos (outubro de 2016) (Seção 862, conforme emenda, da Lei de 
Autorização de Defesa Nacional para o ano fiscal de 2008; 10 U.S.C. 2302Note). 

(53) 52.226-4, Notificação de Desastre ou Área de Emergência Definida 
(Nov2007) (42 U.S.C. 5150). 

(54) 52.226-5, Restrições sobre Subcontratação de Desastre Externo ou Área 
de Emergência (Nov2007) (42 U.S.C. 5150). 

(55) 52.229-12, Imposto sobre Determinadas Compras Estrangeiras (JUN 2020). 

(56)52.232-29, Termos para Financiamento de Compras de Itens Comerciais 
(FEV 2002) (41 U.S.C. ( 4505, 10 U.S.C. 2307(D). 

(57) 52.232-30, Pagamentos em prestações para itens comerciais (janeiro de 
2017) (41 U.S.C. 4505, 10 U.S.C. 2307(.f)). 

(58) 52.232-33, Sistema de pagamento por transferência eletrônica de fundos 
para gerenciamento de concessões (Out 2018) (31 U.S.C. 3332). 

(59) 52.232-34, Sistema de pagamento por transferência eletrônica de fundos 
para gerenciamento de concessões (Out 2018) (2013 U.S.C. 3332). 

(60) 52.232-36, Pagamento por Terceiros (MAIO 2014) (31 U.S.C. 3332). 

 

(61) 52.239-1, Privacy or Security Safeguards (AUG 1996) (5 U.S.C. 552a). 

(62) 52.242-5, Pagamentos a subcontratados de pequenas empresas (JAN 
2017) (15 U.S.C.  

 (63) (i) 52.247-64, Preferência para embarcações comerciais de bandeira 
americana de propriedade privada (FEB 2006) (46 U.S.C. Apend. 1241(b) and 10 U.S.C. 
2631 ). 

 (ii) suplente 1 (ABR 2003) de 52.247-64. 

 (iii) suplente 11 (FEV 2006) de 52.247-64. 

A Contratada deve cumprir as seguintes cláusulas do Regulamento de Aquisição 
Federal (FAR), que são incorporadas neste contrato por referência, para implementar as 
disposições da lei ou ordens executivas aplicáveis às aquisições de itens comerciais: 

(1) 52.222-41, Serviço Contrato Trabalho Padrões (AGO 
2018) (41 U.S.C. capítulo 67). 

(2) 52.222-42, Declaração de Taxas Equivalentes para Contratação Federal (MAIO 
2014) (29 U.S.C. 206 e 41 U.S.C. capítulo 67). 
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(3) 52.222-43, Lei de Padrões de Trabalho Justo e Padrões Serviço em 
Contrato de Trabalho -Ajuste de preços (contratos de vários anos e de opção) (AGO 
2018) (29 U.S.C. 206 e 41 U.S.C. capítulo 67). 

(4) 52.222-44, Lei de Padrões de Trabalho Justo e Padrões Serviço em 
Contrato de Trabalho -Ajuste de preços (contratos de vários anos e de opção) (MAIO 2014)  
( 29U.S.C.206 e 41 U.S.C. capítulo 67). 

(5) 52.222-51, Isenção de Aplicação das Normas de Trabalho de Contrato de 
Serviço para Contratos de Manutenção, Calibração ou Reparo de Certos Requisitos de 
Equipamento (Maio 2014) (41 U.S.C. capítulo 67). 

(6) 52.222-53, Isenção de Aplicação das Normas de Trabalho de Contrato de 
Serviço para Contratos para Certo  Requisitos-Serviços (MAIO 2014) 
(41 U.S.C. capítulo 67). 

(7) 52.222-55, Salários mínimos de acordo com a Ordem Executiva 13658 (novembro 
2020). 

(8) 52.222-62, Licença remunerada por doença de acordo com a Ordem 
Executiva 13706 (JAN 2017) (E.o. 13706). 

(9) 52.226-6, Promover a doação de alimentos em excesso a organizações sem 
fins lucrativos (junho 2020) (42 U.S.C. 1792). 

(d) Exame de Controladoria Geral de Registro. A Contratada deve cumprir as 
disposições deste parágrafo (d) se este contrato foi adjudicado usando outra proposta que 
não selada, é superior ao limite de aquisição simplificado, conforme definido na FAR 
2.101, na data de adjudicação deste contrato, e não contém a cláusula em 52.215-2 
Auditoria e Negociação de Registros. 

(1) O Controlador Geral dos Estados Unidos, ou um representante autorizado do 
Controlador Geral, terá acesso e direito de examinar qualquer um dos registros diretamente 
pertinentes da Contratada envolvendo transações relacionadas a este contrato. 

(2) A Contratada deverá disponibilizar em seus escritórios, em todos os 
momentos razoáveis, os registros, materiais e outras evidências para exame, auditoria ou 
reprodução, até 3 anos após o pagamento final nos termos deste contrato ou por qualquer 
período mais curto especificado na subparte 421 da FAR, Registros da Contratada 
Retenção, das demais cláusulas deste contrato. Se este contrato for total ou parcialmente 
rescindido, os registros relativos ao trabalho rescindido devem ser disponibilizados por 3 
anos após qualquer acordo final de rescisão resultante. Os registros relacionados a recursos 
sob a cláusula de disputas ou a litígios ou a resolução de reivindicações decorrentes ou 
relacionadas a este contrato devem ser disponibilizados até que tais apelações, litígios ou 
reivindicações sejam finalmente resolvidos. 
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(3) Conforme usado nesta cláusula, os registros incluem livros, documentos, 
procedimentos e práticas contábeis e outros dados, independentemente do tipo e da forma. 
Isso não exige que a Contratada crie ou mantenha qualquer registro que a Contratada não 
mantenha no curso normal dos negócios ou de acordo com uma disposição da lei. 

(e) (1) Não obstante os requisitos das cláusulas nos parágrafos (a), (b), (c) e (d) 
desta cláusula, a Contratada não é obrigada a absorver qualquer cláusula da FAR, exceto 
aquelas neste parágrafo (e) (l) em um subcontrato para itens comerciais. A menos que outro 
aviso seja indicado abaixo, a extensão da observância descendente deve ser conforme 
exigido pela cláusula- 

(i) 52.203-13 Código de Ética e Conduta Empresarial da Contratada 
(JUN 2020) (41 U.S.C. 3509). 

(ii) 52.203-19, Proibição de Exigir Certos Acordos ou Declarações de 
Confidencialidade Interna (JAN 2017) (seção 743 da Divisão E, Título VII, da Lei de 
Dotações Consolidadas e Continuadas, 2015 (Pub. L. 113-235) e disposições sucessoras 
em atos de apropriação subsequentes (e conforme prorrogado em resoluções contínuas)). 

(iii) 52.204-23, Proibição de contratação de hardware, software e 
serviços desenvolvidos ou fornecidos pela Kaspersky Lab e outras entidades cobertas (JUL 
2018) (Seção 1634 do pub. L. 115-91). 

(iv) 52.204-25, Proibição de Contratação de Certos Serviços ou 
Equipamentos de Telecomunicações e Videovigilância. (AGO 2020) (Seção 889 (a) (l) (A) 
da Pub. L. 115-232). 

(v) 52.219-8  Utilização de  Pequeno  Comércio 
 Preocupações (outubro 2018) (15 U.S.C. 637 (d) (2) e (3)), em todos os 
subcontratos que oferecem novas oportunidades de subcontratação. Se o subcontrato 
(exceto subcontratos para empresas de pequeno porte) exceder o limite aplicável 
especificado na FAR 19.702 (a) na data da concessão do subcontrato, o subcontratado deve 
incluir 52.219-8 em subcontratos de nível inferior que oferecem oportunidades de 
subcontratação. 

(vi) 52.222-21, Proibição de Instalações Separadas (ABR 2015). 

(vii) 52.222-26  (i) 2015, Igualdade de oportunidade (SET 11246) 
(E.o.11246). 

(viii) 52.222-35,  Oportunidades Iguais para Veteranos (JUN 
2020) (38 U.S.C. 4212). (ix) 52.222-36, 2020) (29 U.S.C. 793). 

(x) 52.222-37, 2020) (38 U.S.C. 4212). 
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Oportunidades iguais para 
trabalhadores com 
deficiência (JUN 

 Emprego Relatórios
 em Veteranos 
(JUN 
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(xi) 52.222-40, Notificação de Direitos do Empregado de acordo com o 
Trabalho Nacional 13496). Observância descendente exigida de acordo com o parágrafo 
(f) da cláusula FAR 52.222-40. 

(xii) 52.222-41, Serviço Contrato Trabalho Padrões 
(AGO 2018) (41 U.S.C. capítulo 67). 

(Niii) (A) 52.222-50, Combate  Tráfico m Pessoas (OUT 2020) 
(22 U.S.C. capítulo 78 e E.O.13627). 

(B) Suplente 1 (MAR 2015) de  52.22250 (22 U.S.C. capítulo 78 e 
E.O. 13627). 

(xiv) 52.222-51, Isenção de Aplicação das Normas de Trabalho de 
Contrato de Serviço para Contratos de Manutenção, Calibração ou Reparo de Certos 
Requisitos de Equipamento (Maio 2014) (41 U.S.C. capítulo 67). 

(xv) 52.222-53. Isenção de Aplicação das Normas de Trabalho de 
Contrato de Serviço para Contratos para Certo  Requisitos-Serviços (MAIO 
2014) (41 U.S.C. capítulo 67). 

(xvi) (52.222-54) , Verificação de Eligibilidade de Emprego (OUT 2015). 
(E.O 12989). 

(xvii) (52.222-55), Salários mínimos de acordo com a Ordem Executiva 
13658(novembro 2020). 

(xviii) (52.222-62, Licença remunerada por doença de acordo com a Ordem 
Executiva 13706 (JAN 2017) (E.o. 13706). 

(Nix) (A) 52.224-3, Treinamento de privacidade (janeiro de 2017) (5 U.S.C. 
5520. 

(B) suplente 1 (JAN 2017) de 52.224-3. 

(xx) (52.225-26), Contratadas que executam funções de segurança 
privada fora dos Estados Unidos (outubro 2016) (Seção 862, conforme emenda, da Lei de 
Autorização de Defesa Nacional para o ano fiscal de 2008; 10 U.S.C. 2302 Nota). 
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(xxi) 52.226-6, Promover a doação de alimentos em excesso a 
organizações sem fins lucrativos (junho 2020) (42 U.S.C. 1792). Observância descendente 
exigida de acordo com o parágrafo (e) da cláusula FAR 52.226-6. 

(xxii) 52.247-64, Preferência para embarcações comerciais de bandeira 
americana de propriedade privada (FEV 2006 (46 U.S.C. Apend. 1241(b) e 10 U.S.C. 
2631). Observância descendente exigida de acordo com o parágrafo (d) da cláusula FAR 
52.247-64. 

(2) Embora não seja necessário, a Contratada pode incluir em seus subcontratos 
de itens comerciais um número mínimo de cláusulas adicionais necessárias para cumprir 
suas obrigações contratuais. 

(Fim da cláusula) 

52.229-12 IMPOSTO SOBRE DETERMINADAS COMPRAS ESTRANGEIRAS (JUN 
2020) 

(a) Definições Conforme usado nesta disposição-- 

Pessoa estrangeira significa qualquer pessoa que não seja um cidadão dos 

Estados Unidos. Pessoa dos Estados Unidos, conforme definido em 26 U.S.C. 

7701  significa  

(l) Um cidadão ou residente dos Estados Unidos; 

(2) Uma  parceria doméstica; 

(3) Uma empresa doméstica; 

(4) Qualquer propriedade (exceto uma propriedade estrangeira, dentro do 
significado de 26 U.S.C. e 

(5) Qualquer fundo se  

(i) Um tribunal nos Estados Unidos pode exercer supervisão prioritária sobre a 
administração do truste; e 

(ii) Uma ou mais pessoas dos Estados Unidos têm autoridade para controlar 
todas as decisões importantes do fundo. 

(b) Esta cláusula se aplica apenas a pessoas estrangeiras. Implementa a 26 
U.S.C. 5000C e seus regulamentos de implementação da 26 CFR 1.5000C-l a 1.5000C-7. 
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(c) (l) Se a Contratada for uma pessoa estrangeira e tiver apenas uma parcial ou 
nenhuma isenção de retenção, a Contratada deverá incluir o Formulário W-14 do 
Departamento da Receita Federal do Tesouro, Certificado de Parte Contratante Estrangeira 
Recebendo Aquisição Federal Pagamentos, com cada voucher ou fatura apresentada ao 
abrigo deste contrato ao longo do período em que este estatuto é aplicável. A retenção na 
fonte do imposto especial de consumo é aplicada ao nível do pagamento, não ao nível do 
contrato. A Contratada deve revisar cada envio do Formulário W-14 do IRS para refletir a 
isenção (se houver) que se aplica a essa fatura específica, como uma isenção diferente 
aplicável. Na ausência de um Formulário W-14 do IRS preenchido que acompanha uma 
solicitação de pagamento, a porcentagem de retenção padrão é de 2 por cento para a seção 
5000C retenção para essa solicitação de pagamento. As informações sobre o Formulário 
W-14 do IRS e suas instruções separadas estão disponíveis na Internet em 
www.irs.gov/w14. 

(2) Se a Contratada for uma pessoa estrangeira e tiver indicado em sua proposta na 
disposição 52.229-11, Notificação e Representação de Imposto sobre Certas Aquisições 
Estrangeiras, que está totalmente isento de retenção na fonte e certificou a isenção total no 
Formulário do IRS W14, e se essa isenção total não se aplicar mais devido a uma mudança 
nas circunstâncias durante a execução do contrato que faça com que a Contratada fique 
sujeita à retenção do imposto de consumo de 2 por cento, a Contratada deverá  

(i) Notificar o Oficial de Contratação dentro de 30 dias de uma mudança nas 
circunstâncias que fazem com que a Contratada fique sujeito ao imposto de consumo retido 
na fonte sob 26 U.S.C. 5000C; e 

(ii) Cumprir com o parágrafo (c) (l) desta cláusula. 

(d) O Governo reterá 2% de cada pagamento, a menos que a Contratada solicite uma isenção. 
Se a Contratada inserir um índice na Linha 12 do Formulário W-14 do IRS, o resultado da 
Linha II dividido pela Linha 10, o Governo reterá de cada pagamento um valor igual a 2 
por cento multiplicado pelo índice do contrato. Se a Contratada marcar a caixa 9 do 
Formulário W-14 do IRS (em vez de preencher as Linhas 10 a 12), a Contratada deverá 
identificar e inserir os valores isentos e não isentos específicos na Linha 15 do Formulário 
W-14 do IRS; o governo reterá 2 por cento apenas do montante não isento. Consulte o 
Formulário W-14 do IRS e suas instruções. 

(e) As isenções da retenção ao abrigo desta cláusula são descritas em 26 CFR 
1.5000C-l (d) (5) a (7). Qualquer isenção reivindicada e autocertificada no Formulário W-
14 do IRS está sujeita à auditoria do IRS. Quaisquer disputas em relação à imposição e 
cobrança da 26 U.S.C. O imposto 5000C é julgado pelo IRS como a 26 U.S.C. O imposto 
5000C é uma questão tributária, não uma questão de contrato. 

(f) Impostos cobrados sob 26 U.S.C. 5000C não pode ser— (l) Incluído no preço do contrato; 

nem 



 

43 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

(2) Reembolsado. 

(g) Um contribuinte pode, mediante o pagamento de taxa, buscar orientação com o 
Internal Revenue Service (IRS - Receita Federal  Americana) quanto ao tratamento 
tributário adequado de uma transação. Isso é chamado de parecer de carta particular. Além 
disso, o IRS pode publicar um parecer de receita, que é uma interpretação oficial do IRS 
quanto ao Código da Receita Federal, estatutos, tratados fiscais e regulamentos relativos. 
Um parecer de receita é a conclusão do IRS sobre como a lei é aplicada a um conjunto 
específico de fatos. Para perguntas relacionadas à interpretação dos regulamentos do IRS, 
acesse https://www.irs.gov/help/tax-lawquestions. 
 
EMENDA ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 
CLÁUSULAS DE FAR E DOSAR NÃO PRESCRITAS NA PARTE 12 

52.252-2CLÁUSULAS INCORPORADAS POR REFERÊNCIA (FEVEREIRO DE 
1998) 

Este contrato incorpora uma ou mais cláusulas por referência, com a mesma força 
e efeito como se fossem dadas em texto integral. Mediante solicitação, o Oficial de 
Contratação disponibilizará o texto completo. Além disso, o texto completo de uma 
cláusula pode ser acessado eletronicamente em: 

Este contrato incorpora uma ou mais cláusulas por referência, com a mesma força e efeito 
como se fossem dadas em texto integral. Mediante solicitação, o Oficial de Contratação 
disponibilizará o texto completo. Além disso, o texto completo de uma cláusula pode ser 
acessado eletronicamente em: http://www.acquisition.gov/far/ ou 
http://farsite.hill.af.mil/vffara.htm 

Esses endereços estão sujeitos a alterações. Se o Regulamento de Aquisição Federal (FAR) 
não estiver disponível nos locais indicados acima, use o site do Departamento de Aquisição 
do Estado em http://www.statebuy.state.gov. para acessar os links da FAR. Você também 
pode usar um "mecanismo de busca" da Internet (por exemplo, Google, Yahoo, Excite) 
para obter a localização mais recente da FAR mais atual. 

As seguintes cláusulas dos Regulamentos de Aquisição Federal (FAR) são incorporadas 
por referência: 

CLÁUSULA CARGO E DATA 

52.204-9 VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE PESSOAL DA CONTRATADA 
PESSOAL (JAN 2011) 
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52.204-12 NUMERAÇÃO UNIVERSAL DE DADOS SISTEMA NÚMERO 
MANUTENÇÃO (DEZ 2012) 

52.204-13 SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE GESTÃO DE CONCESSÕES (OUT 
2018) 

52.204-18 COMERCIAL  E  GOVERNO ENTIDADE CÓDIGO 
MANUTENÇÃO (julho 2016) 

52.225-14 INCONSISTÊNCIA ENTRE O INGLÊS VERSÃO E 
TRADUÇÃO DE CONTRATO (FEVEREIRO DE 2000) 
 
 
 
52.228-5 SEGURO - TRABALHO EM UMA INSTALAÇÃO DE GOVERNO (JAN 

1997) 

52.229-6CONTRATOS DE PREÇO FIXO ESTRANGEIRO (FEVEREIRO 2013) 

52.232-39 INCAPACIDADE DE OBRIGAÇÕES NÃO AUTORIZADAS (JUNHO 
2013) 

52.232-40 FORNECENDO PAGAMENTOS ACELERADOS PARA 
SUBCONTRATADAS DE PEQUENAS EMPRESAS (DEZ 2013) 

52.244-6 SUBCONTRATOS PARA ITENS COMERCIAIS (NOV. 2020) 
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CLÁUSULAS FORNECIDAS NO TEXTO COMPLETO: 

52.217-8 OPÇÃO DE ESTENDER SERVIÇOS (NOV. 1999) 

O Governo pode exigir a continuação da execução de quaisquer serviços dentro dos 
limites e nas taxas especificadas no contrato. A disposição da opção pode ser exercida mais 
de uma vez, mas a extensão total do desempenho abaixo não deve exceder 6 meses. O 
Oficial de Contratação pode exercer a opção por meio de notificação por escrito à 
Contratada dentro do período de execução do contrato. (Fim da cláusula) 

52.217-9 OPÇÃO DE PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO (MAR 2000) 

(a) O Governo pode prorrogar a vigência deste contrato mediante notificação 
por escrito à Contratada dentro do período de execução do contrato ou no prazo de 30 dias 
após os fundos para o ano da opção se tornarem disponíveis, o que ocorrer mais tarde. 

(b) Se o Governo exercer esta opção, o contrato prorrogado será considerado 
para incluir esta cláusula de opção. 

(a) A duração total deste contrato, incluindo o exercício de quaisquer opções de 
acordo com esta cláusula, não deve exceder [5 anos]. 
(Fim da cláusula) 

52.232-19 DISPONIBILIDADE DE FUNDOS PARA O PRÓXIMO ANO FISCAL (ABR 
1984) 

No momento, os fundos não estão disponíveis para desempenho de acordo com este 
contrato após 30 de setembro do ano civil em curso. A obrigação do Governo para a 
execução deste contrato para além dessa data depende da disponibilidade de fundos 
apropriados a partir dos quais o pagamento para efeitos do contrato pode ser feito. 
Nenhuma responsabilidade legal por parte do Governo por qualquer pagamento pode surgir 
para o cumprimento deste contrato após 30 de setembro do ano civil em curso, até que os 
fundos sejam disponibilizados para o Oficial de Contratação para desempenho e até que a 
Contratada receba notificação de disponibilidade, a ser confirmada por escrito pelo Oficial 
de Contratação. 
(Fim da cláusula) 

A(s) seguinte(s) cláusula(s) DOSAR é(são) fornecida(s) em texto completo: 

 652.204-70 CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE 
ESTADO (MAIO 2011) 

(a) A Contratada deverá cumprir os Procedimentos de Emissão de Cartão de Identificação 
Pessoal do Departamento de Estado (DOS) para todos os funcionários que cumpram com 
este contrato e que necessitem de acesso frequente e contínuo às instalações DOS ou 
sistemas de informação. A Contratada deverá inserir esta cláusula em todos os subcontratos 
quando os funcionários da subcontratada exigirem acesso frequente e contínuo às 
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instalações DOS ou sistemas de informação. (b) Os procedimentos de emissão do cartão 
de identificação pessoal do DOS podem ser acessados em 
http://www.state.gov/m/ds/rls/rpt/c21664.htm. 
(Fim da cláusula) 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA (julho 2008) 

A execução do contrato pode exigir que o pessoal da Contratada participe de reuniões com 
funcionários do governo e o público, trabalhe em repartições governamentais e/ou utilize 
e-mail do governo. 

O pessoal da contratada deve tomar as seguintes ações para se identificar como 
funcionários não federais: 

l) Use uma assinatura de e-mail que mostre o nome, o escritório que está sendo atendido e a 
afiliação da empresa (por exemplo, "John Smith, Escritório de Recursos Humanos, 
Fornecedor de Suporte da ACME Corporation"); 

2) Identificar-se claramente e a afiliação de seu contratado nas reuniões; 

3) Identificar sua afiliação de contratado nas listas de e-mail e telefone departamentais sempre 
que o pessoal da Contratada estiver incluído nessas listas; e 

4) O pessoal da contratada não pode utilizar logotipos ou símbolos do Departamento de 
Estado em cartões de visita. 
 
652.232-70 CRONOGRAMA DE PAGAMENTO E ENVIO DE FATURA (PREÇO- 
FIXO) (AGOSTO DE 1999) 

(a) Registros O Governo pagará à Contratada como compensação total por todo 
o trabalho exigido, executado e aceito nos termos deste contrato, o preço fixo estabelecido 
neste contrato. 

(b) Envio de fatura. A Contratada deverá enviar faturas por e-mail em arquivos 
PDF para BrasiliaDBO@State.gov. Para constituir uma fatura adequada, a fatura deve 
incluir todos os itens exigidos pela FAR 32.905 (e) 

(c) Endereço de remessa da contratada. O Governo fará o pagamento no 
endereço da Contratada indicado na página de capa deste contrato, a menos que um 
endereço de remessa separado seja mostrado abaixo: 

 

652.236-70 MEDIDAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS (OUT 2017) 
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Além dos requisitos de prevenção de acidentes de segurança da FAR 52.236-13, 
Alternativa de prevenção de acidentes I, a Contratada deve cumprir as seguintes medidas 
de segurança adicionais. 

(a) Atividades de alto risco. Se o projeto contiver qualquer uma das seguintes 
atividades de alto risco, a contratada deverá seguir a seção da última edição, a partir da data 
da solicitação, dos EUA. Manual de Segurança e Saúde do Corpo de Engenheiros do 
Exército, EM 385-1-1, que corresponde à atividade de alto risco. Antes que o trabalho possa 
prosseguir, a contratada deve obter a aprovação do COR do plano de segurança por escrito 
exigido pela FAR 52.236-13, Alternativa de prevenção de acidentes I (consulte o parágrafo 
(t) abaixo), contendo técnicas específicas de mitigação e controle de perigos. 

(l) Andaimes; 

(2) Trabalho em alturas acima de 1,8 metros; 

(3) Abertura de valas ou outra escavação com mais de um (l) metro de 
profundidade; 

(4) Equipamento de terraplanagem e outros veículos de grande porte; 

(5) Guindastes e aparelhamento; 

(6) Soldagem ou corte e outros trabalhos a quente; 

(7) Demolição parcial ou total de uma estrutura; 

(8) Fiação temporária, uso de ferramentas elétricas portáteis ou outros riscos 
elétricos reconhecidos. A fiação temporária e as ferramentas elétricas portáteis requerem o 
uso de um interceptor de circuito de falha de aterramento (GFCI) nos circuitos afetados; 
outros riscos elétricos também podem exigir o uso de um GFCI; 

(9) Trabalho em espaços confinados (saídas limitadas, potencial de oxigênio 
inferior a 19,5 por cento ou atmosfera combustível, potencial para engolfamento de sólidos 
ou líquidos, ou outros perigos considerados imediatamente perigosos para a vida ou saúde, 
como tanques de água, abóbadas de transformadores, esgotos, cisternas etc.); 

(10) Materiais perigosos - um material com risco físico ou à saúde, incluindo, 
mas não se limitando a, inflamável, explosivo, corrosivo, tóxico, reativo ou instável, ou 
qualquer operação, que cria qualquer tipo de contaminação dentro de um edifício ocupado, 
como poeira de atividades de demolição, tintas, solventes etc .; ou 

(l l) Níveis de ruído perigosos conforme exigido em EM 385-1 Seção 5B ou padrões 
locais se mais restritivos. 

(b) Requisitos de segurança e saúde. O contratado e todos os subcontratados devem 
cumprir a última edição do manual de Segurança e Saúde do Corpo de Engenheiros do 
Exército EM 385-1-1 ou OSHA 29 CFR pans 1910 ou 1926 se nenhum requisito EM 385-
1-1 for aplicável e o programa de segurança por escrito da contratada aceito. 
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(c) Relatório de contratempos. O contratante é obrigado a relatar imediatamente todos 
os contratempos ao COR e ao oficial de contratação. Um "acidente" é qualquer evento que 
cause lesão, doença ou enfermidade, morte, perda de material ou dano à propriedade, ou 
incidente que cause contaminação ambiental. O requisito de relatório de acidente deve 
incluir incêndios, explosões, contaminação de materiais perigosos e outros incidentes 
semelhantes que podem ameaçar pessoas, propulsão e equipamentos. 

(d) Gerais. A Contratada deve manter um registro preciso de todos os acidentes 
incidentes no trabalho executado sob este contrato, resultando em morte, lesão traumática, 
doença ocupacional ou dano ou roubo de propriedade, materiais, suprimentos ou 
equipamento. O contratante deve relatar esses dados da maneira prescrita pelo contratante. 

(e) Subcontratos. O contratante deve inserir esta cláusula, incluindo este parágrafo (e), 
com as devidas alterações na designação das partes, nos subcontratos. 

(f) Programa escrito. O plano exigido pelo parágrafo  da cláusula intitulada 
A "Alternativa de Prevenção de Acidentes I" será conhecida como Plano de Segurança e 
Saúde do Local (SSHP) e deverá abordar todas as atividades listadas no parágrafo (a) desta 
cláusula, ou como outra notificação exigida pelo COR do funcionário contratante. 

(l) O SSHP deve ser apresentado pelo menos 10 dias úteis antes do início de 
qualquer atividade no local. 

 
(2) O plano deve abordar o desenvolvimento de análises de risco de atividade 

(AHAs) para tarefas específicas. As AHAs devem definir as atividades que estão sendo 
realizadas e identificar as sequências de trabalho, os perigos específicos previstos, as 
condições do local, equipamentos, materiais e as medidas de controle a serem 
implementadas para eliminar ou reduzir cada perigo a um nível de risco aceitável. O 
trabalho não deve começar até que a AHA para a atividade de trabalho tenha sido aceita 
pelo COR e discutida com todos os envolvidos na atividade, incluindo a Contratada, 
subcontratada (s) e representantes do Governo no local. 

(3) Os nomes da(s) Pessoa(s) Competente/Qualificada(s) necessária(s) para 
uma determinada atividade (por exemplo, escavações, andaimes, proteção contra quedas, 
outras atividades conforme especificado por EM 385-1-1) devem ser identificados e 
incluídos na AHA. A comprovação da qualificação de suas competências deverá ser 
submetida ao contratante ou COR para aceitação antes do início da atividade laboral. A 
AHA deve ser revisada e modificada conforme necessário para lidar com as mudanças nas 
condições do local, nas operações ou na (s) pessoa (s) competente (s) / qualificada (s). (Fim 
da cláusula) 

652.237-72 Observância de feriados legais e licença administrativa (FEV 2015) 

(a) O Departamento de Estado observa os seguintes dias como feriados: 

Dia de Ano Novo 
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Aniversário de Martin Luther King 
Aniversário de Washington 
Dia da Memória 
Dia da Independência 
Dia do Trabalho  
Dia de Colombo 
Dia dos Veteranos 
Dia de Ação de Graças 
Dia de Natal 

Qualquer outro dia designado pela lei federal, Ordem Executiva ou Proclamação 
Presidencial. (b) Quando o Dia de Ano Novo, Dia da Independência, Dia dos Veteranos ou 
Dia de Natal cai em um domingo, a segunda-feira seguinte é observada; se cair no sábado, 
observa-se a sexta-feira anterior. A observância de tais dias por funcionários do Governo 
não será causa de período adicional de desempenho ou direito a compensação, exceto 
conforme estabelecido no contrato. Se o pessoal do contratante trabalhar em férias, 
nenhuma forma de férias ou outra compensação de prêmio será reembolsada como custo 
direto ou indireto, a menos que autorizado de acordo com uma cláusula de horas extras em 
outra parte deste contrato. 

(c) Quando o Departamento de Estado concede licença administrativa a seus 
funcionários do Governo, o pessoal contratado designado para as instalações do Governo 
também deve ser demitido. No entanto, o contratante concorda em continuar a fornecer 
pessoal suficiente para realizar os requisitos 24 horas por dia de tarefas críticas já em 
operação ou programadas, e deve ser orientado pelas instruções emitidas pelo contratante 
ou seu representante devidamente autorizado. 

(d) Para contratos de preço fixo, se os serviços não forem necessários ou fornecidos 
porque o edifício está fechado devido a mau tempo, feriados imprevistos declarados pelo 
Presidente, falha do Congresso em apropriar fundos, ou motivos semelhantes, as deduções 
serão computadas da seguinte forma: 

(l) A taxa de dedução em dólares por dia será igual ao preço do contrato por mês 
dividido por 21 dias por mês. 

(2) A taxa de dedução em dólares por dia será multiplicada pelo número de dias em 
que os serviços não forem necessários ou fornecidos. 

Se os serviços forem fornecidos por períodos de dias, o ajuste apropriado será feito pelo 
oficial contratante para garantir que o contratante seja compensado pelos serviços 
prestados. 

(e) Se a licença administrativa for concedida ao pessoal da Contratada como resultado 
das condições estipuladas em qualquer cláusula de "Atrasos desculpáveis" deste contrato, 
não haverá prejuízo para o contratante. O custo de salários e vencimentos para a contratada 
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pelo período de qualquer ausência justificada deve ser um item reembolsável de custo 
direto abaixo para funcionários cujo tempo normal é normalmente cobrado, e um item 
reembolsável de custo indireto para funcionários cujo tempo é normalmente cobrado 
indiretamente de acordo com a política de contabilidade dos contratados. 
(Fim da cláusula) 

652.242-70 REPRESENTANTE DO OFICIAL DE CONTRATAÇÃO (COR) (AGO 
1999) 

(a) O Oficial de Contratação pode designar por escrito um ou mais funcionários 
do Governo, por nome ou cargo, para agir em nome do Oficial de Contratação nos termos 
deste contrato. Cada pessoa designada deve ser identificada como Representante do Oficial 
de Contratação (COR). Essa (s) designação (ões) deve (m) especificar o escopo e as 
limitações da autoridade assim delegada; desde que o designado não altere os termos ou 
condições do contrato, a menos que o COR seja um oficial de contratação autorizado e esta 
autoridade seja delegada na designação. 

(b) O COR para este contrato é [INFORMAÇÃO A SER INSERIDA APÓS 
ADJUDICAÇÃO]. O COR deve ser um MSG com certificação FAC-COR nível 1 atual. 

652.242-73 AUTORIZAÇÃO E DESEMPENHO (AGO 1999) 

(a) A Contratada garante o seguinte: 
(1) Que tenha obtido autorização para operar e fazer negócios no país ou países em que este 

contrato será executado; 

(2) Ou seja, obteve todas as licenças e autorizações necessárias para executar este contrato; e 

(3) Que deve cumprir integralmente todas as leis, decretos, normas trabalhistas e regulamentos 
de dito país ou países durante a execução deste contrato. 

(b) Se quem está realmente executando o trabalho for um subcontratado ou parceiro de joint-
venture, então tal subcontratado ou parceiro de joint venture concorda com os requisitos 
do parágrafo (a) desta cláusula. 
(Fim da cláusula) 

652.229-70 DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO PARA CONTRATADAS 
NOS ESTADOS UNIDOS (JUL 1988) 

Certifica-se que o (s) item (ns) coberto (s) por este contrato é / são para exportação 
exclusivamente para uso dos EUA Posto de serviço estrangeiro identificado no cronograma 
do contrato. 

A Contratada deverá usar uma fotocópia deste contrato como prova de sua intenção de 
exportar. A prova final de exportação pode ser obtida junto ao agente encarregado da 
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remessa. Essa prova será aceite em substituição do pagamento do imposto especial de 
consumo. 

(Fim da cláusula) 
SEÇÃO 3 - DISPOSIÇÕES DE SOLICITAÇÃO 
52.212-1 INSTRUÇÕES PARA PROPOSTAS DE ITENS COMERCIAIS (JUN 
2020) é incorporado por referência (ver SF-1449, Bloco 27A) 

EMENDA A 52.212-1 

A. Resumo das instruções. Cada proposta deve consistir no seguinte: 

A. l. Uma solicitação preenchida, na qual a página de rosto do SF-1449 (Blocos 12, 17, 
19-24 e 30 conforme apropriado) e a Seção I foram preenchidas. 

A.2. Informações que demonstram a capacidade de desempenho do cotador do 
Proponente, incluindo: 

 (l)  Nome de um Gerente de Projeto (ou outro contato com o Consulado da 
Embaixada)  

  

(2) Prova de que o Proponente / cotador opera um negócio estabelecido com um endereço 
permanente e lista telefônica; 
 

(3) Lista de clientes nos últimos 2 anos, demonstrando experiência anterior com preparação de 
alimentos, atendimento e informações e referências de desempenho anterior relevantes 
(fornecer datas de contratos, locais de execução, valor dos contratos, nomes de contato, 
números de telefone e fax e endereços de e-mail). Se o Proponente não tiver realizado 
serviços comparáveis no Brasil, o Proponente deverá fornecer sua experiência 
internacional. Os proponentes são avisados de que as informações de desempenho 
anteriores solicitadas acima podem ser discutidas com a pessoa de contato do cliente. Além 
disso, a pessoa de contato do cliente pode ser solicitada a comentar a respeito do proponente 
a respeito de: 

• Qualidade dos serviços prestados no âmbito do contrato; 

• Conformidade com os termos e condições do contrato; 

• Eficácia da gestão; 

• Disponibilidade para cooperar e auxiliar o cliente nas questões rotineiras e quando 
confrontado com dificuldades inesperadas; e 
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• Conduta comercial de integridade nos negócios. 

O Governo usará as informações de desempenho anterior principalmente para 
avaliar a capacidade de um Proponente de atender aos requisitos de desempenho de 
solicitação, incluindo a relevância e o desempenho bem-sucedido da experiência de 
trabalho do Proponente. O Governo também pode utilizar estes dados para avaliar a 
credibilidade da proposta do proponente. Além disso, o Oficial de Contratação pode usar 
informações de desempenho anterior para fazer uma determinação de responsabilidade. 

(4) Prova de que o cotador proponente pode fornecer o pessoal, equipamento e recursos 
financeiros necessários para a execução do trabalho; 

(5) O proponente deverá abordar seu plano para obter todas as licenças e autorizações exigidas 
pela legislação local (ver DOSAR 652.242-73 na Seção 2). Se o proponente já possuir as 
licenças e autorizações exigidas localmente, uma cópia deve ser fornecida. 

(6) O plano estratégico do Proponente para serviços alimentícios inclui, mas apenas: 
(a) Um plano de trabalho levando em consideração todos os elementos de trabalho da 

Seção l, Declaração de desempenho do trabalho. 
(b) Identifique os tipos e quantidades de equipamentos, suprimentos e materiais 

necessários para a execução dos serviços previstos neste contrato. Identificar se o 
proponente já possui os itens listados e sua condição de idoneidade e se já não possui ou 
inadequados para uso como e quando os itens serão obtidos; 

(c) Plano para garantir a qualidade dos serviços, incluindo, mas não se limitando a, 
administração e supervisão de contratos para incluir Plano de Gerenciamento de Risco, 
Plano de Relatório, Plano de Ponto Crítico de Análise de Perigos, HACCP levando em 
consideração todos os Entregáveis listados no Anexo I Entregáveis; e 

(d) (l) Se o seguro for exigido pela solicitação, uma cópia do (s) Certificado (s) de 
Seguro (s), ou (2) uma declaração de que a Contratada obterá o seguro exigido e o nome 
da seguradora a ser usada.  
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EMENDA ÀS DISPOSIÇÕES DE SOLICITAÇÃO 
CLÁUSULAS DE FAR E DOSAR NÃO PRESCRITAS NA PARTE 12 

52.252-1 DISPOSIÇÕES DE SOLICITAÇÃO INCORPORADAS POR REFERÊNCIA 
(OUT 1998) 

Este contrato incorpora uma ou mais cláusulas por referência, com a mesma força e efeito 
como se fossem dadas em texto integral. Mediante solicitação, o Oficial de Contratação 
disponibilizará o texto completo. Além disso, o texto completo de uma cláusula pode ser 
acessado eletronicamente em: http://www.acquisition.gov/far/ ou 
http://farsite.hill.af.mil/vffara.htm 

Esses endereços estão sujeitos a alterações. Se a FAR não estiver disponível nos locais 
indicados acima, sugere-se o uso de um "mecanismo de busca" na Internet (por exemplo, 
Google, Yahoo, Excite) para obter a localização mais recente das disposições mais atuais 
da FAR. 

AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES DE SOLICITAÇÃO DO REGULAMENTO DE 
AQUISIÇÃO FEDERAL SÃO INCORPORADAS POR REFERÊNCIA: 

PROVISÃO CARGO E DATA 

52.204-7 Requisito para Sistema de Gerenciamento de Doações 

52.204-16 RELATÓRIO DE CÓDIGO DE ENTIDADE COMERCIAL E 
GOVERNAMENTAL 
(JULHO DE 2016) 

52.237-1 VISITA AO LOCAL (APR 1984) 

A visita ao local será feita no dia [INSERIR DATA] às [INSERIR HORÁRIO] em 
[INSERIR ENDEREÇO].  

Proponentes devem contatar Fernanda Vieira (VieiraFS@state.gov) para informações 
adicionais ou para agendar entrada no prédio/residência.  

A(s) seguinte(s) cláusula(s) DOSAR é(são) fornecida(s) em texto completo: 

652.206-70 DEFESA DO OMBUDSMAN DA CONCORRÊNCIA (FEVEREIRO DE 
2015) 

(a) A Defesa da Concorrência do Departamento de Estado é responsável por ajudar a 
indústria a remover os requisitos restritivos das solicitações do Departamento de Estado e 
a remover as barreiras à concorrência plena e aberta e ao uso de itens comerciais. Se tal 
solicitação for considerada competitivamente restritiva ou não parecer propriamente 
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conducente à concorrência e práticas comerciais, os potenciais Proponentes são 
encorajados primeiro a entrar em contato com o escritório de contratação para a solicitação. 
Se as preocupações permanecerem sem solução, entre em contato com: 

(l) Para solicitações emitidas pelo Office of Acquisition Management (XLM / 
AQM) ou um Regional Procurement Support Office, o A / LM / AQM Advocate for 
Competition, em  AQMCompetitionAdvocate@state.gov. 

(2)  Para todos os outros, o Defensor da Concorrência do Departamento de 
Estado em cat@state.gov. 

(b) O Ombudsman de Aquisição do Departamento de Estado foi nomeado para ouvir 
as preocupações de potenciais Proponentes e contratantes durante as fases de pré e pós-
outorga desta aquisição. O papel do ombudsman não é diminuir a autoridade do oficial 
contratante, do Painel de Avaliação Técnica ou do Comitê de Avaliação de Fontes, ou do 
oficial de seleção. O objetivo do ombudsman é facilitar a comunicação de preocupações, 
questões, desacordos e recomendações das partes interessadas ao pessoal governamental 
apropriado e trabalhar para resolvê-los. Quando solicitado e apropriado, o ombudsman 
manterá sigilo absoluto quanto à origem da preocupação. O ombudsman não participa da 
avaliação de propostas, do processo de seleção de fontes ou do julgamento de disputas 
contratuais formais. Os interessados estão convidados a entrar em contato com a ouvidoria 
da atividade de contratação, [inserir nome , no [inserir telefone e fax] . Para uma embaixada 
americana ou cargo no exterior, consulte os números abaixo para o Ombudsman de 
Aquisições do Departamento. Preocupações, problemas, desacordos e recomendações que 
não podem ser resolvidos em um nível de atividade de contratação podem ser 
encaminhados ao Ombudsman do Departamento de Aquisição de Estado pelo número 
(703) 5161696 ou escreva para: Department of State, Acquisition Ombudsman, Office of 
the Procurement Executive (A/OPE), Suite 1060, SA-15, Washington, DC 20520. (Fim da 
cláusula) 

SEÇÃO 4 - FATORES DE AVALIAÇÃO 
O Governo pretende adjudicar um contrato/ordem de compra resultante desta solicitação 
ao proponente que oferece o preço mais baixo e tecnicamente aceitável que seja um 
contratante responsável. O processo de avaliação deve incluir o seguinte: 

a) Revisão de conformidade. O Governo fará uma análise inicial das cotações das propostas 
recebidas para determinar o cumprimento dos termos da solicitação. O Governo pode 
rejeitar propostas/orçamentos inaceitáveis que não estejam de acordo com a solicitação. 

b) Aceitabilidade técnica. A aceitabilidade técnica incluirá uma revisão do desempenho e 
experiência anteriores, conforme definido na Seção 3, juntamente com quaisquer 
informações técnicas fornecidas pelo Proponente com sua proposta / cotação. Plano para 
garantir a qualidade dos serviços, incluindo, mas não se limitando a, administração e 
supervisão de contratos para incluir Plano de Gerenciamento de Risco, Plano de Relatório, 
Plano de Ponto Crítico de Análise de Perigos, HACCP levando em consideração todos os 
Entregáveis listados no Anexo I O que será entregue; e 
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c) Avaliação de preços. O preço mais baixo será determinado multiplicando os preços 
oferecidos pelas quantidades estimadas em "Continuação de Preços do SF-1449, Bloco 
23", e chegando a um total geral, incluindo todas as opções. O Governo reserva-se o direito 
de rejeitar propostas cujo preço seja excessivamente baixo ou alto. 

d) Determinação de responsabilidade. O Governo determinará a responsabilidade da 
contratada analisando se o aparente proponente bem-sucedido cumpre os requisitos da 
Subparte 9.1 da FAR, entre elas: 

* Recursos financeiros adequados ou a capacidade de obtê-los; 
* Capacidade de cumprir o período de desempenho exigido, levando em consideração 

todos os compromissos comerciais e governamentais existentes; 
* Registro satisfatório de integridade e ética nos negócios; 
* Organização, experiência e habilidades necessárias ou a capacidade de obtê-las; 
* Equipamentos e instalações necessários ou a capacidade de obtê-los; e 
* Ser qualificado e qualificado para receber um prêmio de acordo com as leis e 

regulamentos aplicáveis.  
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EMENDA A FATORES DE AVALIAÇÃO 
CLÁUSULAS DE FAR E DOSAR NÃO PRESCRITAS NA PARTE 12 

A(s) seguinte(s) cláusula(s) DOSAR é(são) fornecida(s) em texto completo: 

52.217-5 AVALIAÇÃO DE OPÇÕES (JUL 1990) 

O Governo avaliará as propostas para fins de concessão, adicionando o preço total 
de todas as opções ao preço total do requisito básico. A avaliação das opções não obrigará 
o Governo a exercer a (s) opção (ões). (Fim da cláusula)  
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SEÇÃO 5 - REPRESENTAÇÕES E CERTIFICAÇÕES 

Representações e Certificações do Proponente (Nov 2020) 

A Proponente deverá preencher apenas o parágrafo (b) desta disposição se a Proponente 
tiver concluído as representações anuais e a certificação eletronicamente no Sistema de 
Gerenciamento de Prêmio (SAM) acessado por meio de https://www.sam.gov. Se a 
Proponente não tiver concluído as representações e certificações anuais eletronicamente, a 
Proponente deverá preencher apenas os parágrafos (c) a (v)) desta disposição. 

(a) Definições. Conforme usado nesta disposição  

“Equipamento ou serviços de telecomunicações cobertos” tem o significado previsto 
na cláusula 52.204-25, Proibição de Contratação de Certos Serviços ou Equipamentos de 
Telecomunicações e Videovigilância. 

Empresa economicamente desfavorecida de propriedade de mulheres (EDWOSB) 
significa uma empresa de pequeno porte que é pelo menos 51 por cento direta e 
incondicionalmente propriedade de, e a gestão e as operações comerciais diárias das quais 
são controladas por, uma ou mais mulheres que são cidadãs do Estados Unidos e que estão 
em desvantagem econômica de acordo com 13 CFR parte 127. E se qualifica 
automaticamente como uma pequena empresa de propriedade de mulheres mediante o 
Programa WOSB. 

Trabalho infantil forçado ou escravo significa todo trabalho ou serviço - 

(l) Exigido de qualquer pessoa menor de 18 anos sob a ameaça de qualquer 
penalidade por seu descumprimento e para a qual o trabalhador não se oferece 
voluntariamente; ou 

(2) Executado por qualquer pessoa menor de 18 anos de acordo com um contrato 
cuja execução pode ser realizada por meio de processo ou penalidades. 

Proprietário de nível mais alto significa a entidade que possui ou controla um 
proprietário imediato do proponente, ou que possui ou controla uma ou mais entidades 
que controlam um proprietário imediato do proponente. Nenhuma entidade possui ou 
exerce o controle do proprietário de nível mais alto. 

Proprietário imediato significa uma entidade, diferente do Proponente, que tem 
controle direto sobre o Proponente. Os indicadores de controle incluem, mas não estão 
limitados a, um ou mais dos seguintes: propriedade ou gerenciamento entrelaçado, 
identidade de interesses entre os membros da família, instalações e equipamentos 
compartilhados e o uso comum dos funcionários. 
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Corporação doméstica invertida, significa uma entidade estrangeira incorporada que 
atende à definição de uma corporação doméstica invertida sob 6 U.S.C. 395 (b), aplicado 
de acordo com as regras e definições de 6 U.S.C. 395(c). 

Produto final fabricado significa qualquer produto final nos códigos de produto e 
serviço (PSCs) 1000-9999, exceto - 

(l) PSC 5510, Madeira e Materiais de Madeira Básicos Relacionados; 

(2) Grupo de produtos ou serviços (PSG) 87, Suprimentos agrícolas; 

(3) PSG 88, Animais vivos; 

(4) PSG 89, Subsistência; 

(5) PSC 9410, Graus Brutos de Materiais Vegetais; 

(6) PSC 9430, Produtos de origem animal brutos diversos, não comestíveis; 

(7) PSC 9440, Produtos Brutos Variados Agrícolas ou de Floresta; 

(8) PSC 9610, minérios; 

(9) PSC 9620, Minerais, Naturais e sintéticos; e 

(10) PSC 9630, Materiais metálicos aditivos. 

Local de fabricação significa o local onde um produto final é montado a partir de 
componentes ou de outra forma feito ou processado a partir de matérias-primas no produto 
acabado a ser fornecido ao Governo. Se um produto for desmontado e remontado, o local 
de remontagem não é o local de fabricação. 

Predecessor significa uma entidade que é substituída por um sucessor e inclui todos 
os predecessores do predecessor. 

“Equipamento ou serviços de telecomunicações cobertos” tem o significado previsto 
na cláusula 52.204-25, Proibição de Contratação de Certos Serviços ou Equipamentos de 
Telecomunicações e Videovigilância. 

Operações comerciais restritas significam as operações comerciais no Sudão que 
incluem atividades de produção de energia, atividades de extração de minerais, atividades 
relacionadas ao petróleo ou a produção de equipamento militar, conforme esses termos são 
definidos na Lei de Responsabilidade e Desinvestimento do Sudão de 2007 (Pub. L. 110-
174). Operações comerciais restritas não incluem operações comerciais que a pessoa 
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(conforme o termo é definido na Seção 2 da Lei de Prestação de Contas e Desinvestimento 
do Sudão de 2007) que conduz o negócio possa demonstrar— (l) São conduzidas sob 
contrato direta e exclusivamente com o governo regional do sul do Sudão; 

(2) São realizadas mediante autorização específica do Gabinete de Controle de 
Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro, ou estão expressamente dispensadas 
pela legislação federal da obrigatoriedade de serem realizadas sob tal autorização; 

(3) Consistem no fornecimento de bens ou serviços às populações 
marginalizadas do Sudão; 

(4) Consistem no fornecimento de bens ou serviços a uma força de paz ou 
organização humanitária reconhecida internacionalmente; 

(5) Consistem no fornecimento de bens ou serviços que são utilizados apenas 
para promoção da saúde ou educação; ou 

(6) Foram suspensos voluntariamente. "Tecnologia sensível"  

Tecnologia sensível 

(l) Significa hardware, software, equipamento de telecomunicações ou qualquer 
outra tecnologia que deva ser usada especificamente  

(i) Para restringir o fluxo livre de informações imparciais no Irã; ou 

(ii) Para interromper, monitorar ou restringir a fala do povo do Irã; e 

(2) Não inclui informações ou materiais informativos cuja exportação o 
presidente não tem autoridade para regulamentar ou proibir de acordo com a seção 203 (b) 
(3) da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (50 U.S.C.  

Empresa de pequeno porte de veterano com deficiência em serviço  

De interesse de pequenas empresas--  

(i) Não menos do que 51 por cento das ações pertencentes a um ou mais 
veteranos incapacitados para o serviço ou, no caso de qualquer empresa pública, não menos 
do que 51 por cento das ações pertencentes a um ou mais veteranos incapacitados para o 
serviço; e 
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(ii) A gestão e as operações diárias de negócios são controladas por um 
ou mais veteranos com deficiência de serviço ou, no caso de um veterano com deficiência 
permanente e grave, o cônjuge ou cuidador permanente de tal veterano. 

(2) Veterano incapacitado para o serviço significa um veterano, conforme 
definido em 38 U.S.C. 101 (2), com uma deficiência que está conectada ao serviço, 
conforme definido em 38 U.S.C. 101 (16). 

De interesse de pequenas empresas-- 

(l) Significa uma preocupação, incluindo suas afiliadas, de propriedade e 
operação independentes, não dominante no campo de operação em que está licitando 
contratos com o governo e qualificada como uma pequena empresa de acordo com os 
critérios do 13 CFR parte 121 e tamanho padrões nesta solicitação. 

(2) Afiliadas, conforme usado nesta definição, significa negócios, um dos quais 
direta ou indiretamente controla ou tem o poder de controlar os outros, ou um terceiro ou 
partes controlam ou têm o poder de controlar os outros. Ao determinar se existe afiliação, 
são levados em consideração todos os fatores apropriados, incluindo propriedade comum, 
gestão comum e relações contratuais. A SBA determina a afiliação com base nos fatores 
estabelecidos em 13 CFR 121.103. 

Empresa de pequeno porte em desvantagem, consistente com 13 CFR 124.1002, 
significa uma empresa de pequeno porte no padrão de tamanho aplicável à aquisição, que

 

(l) É pelo menos 51 por cento de propriedade direta e incondicional (conforme 
definido em 13 CFR 124.105) por  

(i) Um ou mais indivíduos em desvantagem social (conforme definido 
em 13 CFR 124.103) e em desvantagem econômica (conforme definido em 13 CFR 
124.104) que são cidadãos dos Estados Unidos; e 

(ii) Cada indivíduo que alega desvantagem econômica tem um 
patrimônio líquido não superior a $ 750.000 após levar em consideração as exclusões 
aplicáveis estabelecidas em 13 e 

(2) A gestão e as operações comerciais diárias são controladas (conforme definido 
em 13.CFR 124.106) por indivíduos que cumprem os critérios dos parágrafos (l) (i) e (ii) 
desta definição. 

Subsidiária significa uma entidade na qual mais de 50 por cento da entidade pertence  

(l) Diretamente a uma empresa-mãe; ou 
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(2) Por meio de outra subsidiária de uma empresa-mãe 

Sucessora significa uma entidade que substituiu uma predecessora adquirindo os 
ativos e conduzindo os negócios da predecessora sob um novo nome (geralmente por meio 
de aquisição ou fusão). O termo "sucessor" não inclui novos escritórios / divisões da mesma 
empresa ou uma empresa que apenas muda de nome. A extensão da responsabilidade do 
sucessor pelas obrigações do predecessor pode variar, dependendo da legislação estadual e 
de circunstâncias específicas. 

Uma pequena empresa de propriedade de veteranos significa uma pequena empresa  

(l) Pelo menos 51 por cento do qual é propriedade de um ou mais veteranos 
(conforme definido em 38 U.S.C. 101 (2)) ou, no caso de qualquer empresa pública, não 
menos que 51 por cento das ações pertencentes a um ou mais veteranos; e 

(2) A gestão e as operações comerciais diárias são controladas por um ou mais 
veteranos. 

Empresa economicamente desfavorecida de propriedade de mulheres (EDWOSB) 
significa uma empresa de pequeno porte que é pelo menos 13 por cento direta e 
incondicionalmente propriedade de, e a gestão e as operações comerciais diárias das quais 
são controladas por, uma ou mais mulheres que são cidadãs do Estados Unidos e que estão 
em desvantagem econômica de acordo com 127 CFR parte 51. 

Uma pequena empresa de propriedade de veteranos significa uma pequena empresa  

(l) Que pelo menos 51% sejam propriedade de uma ou mais mulheres; ou, no caso 
de qualquer empresa pública, pelo menos 51% das ações pertencentes a uma ou mais 
mulheres; e 

(2) A gestão e as operações comerciais diárias são controladas por uma ou mais 
mulheres. 

(b) (l) Declarações e Certificações Anuais. Quaisquer alterações fornecidas pela 
Proponente no parágrafo (b) (2) desta disposição não alteram automaticamente as 
representações e certificações no SAM 

(2) O proponente concluiu as representações e certificações anuais 
eletronicamente no SAM acessado por meio de http://www.sam.gov. Depois de analisar as 
informações de SAM, a Proponente verifica, por meio do envio desta proposta, se as 
representações e certificações atualmente publicadas eletronicamente em FAR 52.212-3, 
Representações e Certificações da Proponente - Itens Comerciais, foram inseridas ou 
atualizadas nos últimos 12 meses, são atuais, precisas , completa e aplicável a esta 
solicitação (incluindo o (s) padrão (ões) de tamanho de empresa aplicável (is) ao (s) código 
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(s) NAICS referenciado (s) para esta solicitação), no momento em que esta proposta é 
enviada e está incorporada nesta proposta por referência (ver FAR 4.1201), exceto para 
parágrafos  

[Proponente deve identificar os parágrafos aplicáveis em (c) a (v) desta 
disposição que o proponente preencheu apenas para os fins desta solicitação, se houver 

Estas representações e / ou certificações alteradas também estão incorporadas 
nesta proposta e são atuais, precisas e completas na data desta proposta. 

Quaisquer alterações fornecidas pelo Proponente são aplicáveis apenas a esta 
solicitação e não resultam em uma atualização das representações e certificações 
publicadas eletronicamente no SAM.] 
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(ii) É. não é uma joint venture HUBZone que cumpre com os 
requisitos do 13 CFR Parte 126. e a representação no parágrafo  desta 
provisão é precisa para cada empresa de pequeno porte 1--1UBZone que participa da joint 
venture 1--1UBZone. [O Proponente deve inserir os nomes de cada uma das pequenas 
empresas HUBZone que participam da joint venture HUBZone: • l Cada empresa de 
pequeno porte 1--1UBZone que participa da joint venture HUBZone deve apresentar uma 
cópia separada assinada da representação da HUBZone. 

 
(RESERVADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(RESERVADO) 

(e) Certificação relativa a pagamentos para influenciar transações federais (31 
http://uscode.house.gov/ U.S.C 1352). (Aplica-se apenas se o contrato for superior a $ 
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150.000) Ao enviar sua proposta, o proponente certifica, com o melhor de seu 
conhecimento e crença, que nenhum fundo federal apropriado foi pago ou será pago a 
qualquer pessoa por influenciar ou tentar influenciar um oficial ou funcionário de qualquer 
agência, um membro do Congresso , um dirigente ou funcionário do Congresso ou um 
funcionário de um Membro do Congresso em seu nome em relação à adjudicação de 
qualquer contrato resultante. Se algum registrante sob a Lei de Divulgação de Lobby de 
1995 tiver feito um contato de lobby em nome do proponente com relação a este contrato, 
o proponente deverá preencher e enviar, com sua proposta, o Formulário Padrão OMB 
LLL, Divulgação de Atividades de Lobby, para fornecer o nome dos registrantes. O 
proponente não precisa relatar oficiais regularmente empregados ou funcionários do 
Proponente a quem foram feitos pagamentos de compensação razoável. 
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(RESERVADO) 
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(RESERVADO) 
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(RESERVADO) 

(i) Certificação em relação ao conhecimento do trabalho infantil para produtos finais 
listados (Ordem Executiva 13126). [O Oficial de Contratação deve listar no parágrafo (i) 
(l) quaisquer produtos finais sendo adquiridos sob esta solicitação que estão incluídos na 
Lista de Produtos que Exigem Certificação da Contratada quanto ao Trabalho Infantil 
Forçado ou Escravo, a menos que excluídos em 22.1503 (b).] 

(l) Produtos finais listados. 

Produto Final Listado Países de origem listados 
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(2) Certificação. [Se o Contratante identificou produtos finais e países de origem 
no parágrafo (i) (l) desta disposição, então o Proponente deve certificar-se de (i) (2) (i) ou 
(i) (2) (ii) ) marcando o bloco apropriado] 

(i) O Proponente não fornecerá nenhum produto final listado no 
parágrafo (i) (l) desta disposição que tenha sido extraído, produzido ou fabricado no país 
correspondente, conforme listado para esse produto. 

(ii) O Proponente não fornecerá nenhum produto final listado no 
parágrafo (i) (l) desta disposição que tenha sido extraído, produzido ou fabricado no país 
correspondente, conforme listado para esse produto. O Proponente certifica que fez um 
esforço de boa fé para determinar se o trabalho infantil forçado ou escravo foi usado para 
extrair, produzir ou fabricar qualquer produto final fornecido de acordo com este contrato. 
Com base nesses esforços, o Proponente certifica que não tem conhecimento de qualquer 
utilização de mão de obra infantil. 

 

 

 

 
(RESERVADO) 

(k) Certificados relativos a isenções da aplicação das Normas de Trabalho do 
Contrato de Serviço (A certificação pelo Proponente quanto ao cumprimento do contrato 
também constitui a certificação do cumprimento pelo subcontratado se este subcontratar os 
serviços isentos.) [O responsável pela contratação é para marcar uma caixa para indicar se 
o parágrafo (k) (l) ou (k) (2) se aplica.] 
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(l) Manutenção, calibração ou reparo de certos equipamentos, conforme 
descrito na FAR 22.1003-4 (c) (l). A proposta certifica ou não certifica que  

(i) Os itens de equipamento a serem atendidos nos termos deste contrato 
são usados regularmente para fins não governamentais e são vendidos ou comercializados 
pelo Proponente (ou subcontratado no caso de um subcontrato isento) em quantidades 
substanciais para o público em geral no curso normal dos negócios operações; 

(ii) Os serviços serão fornecidos a preços que são ou se baseiam em 
preços de catálogo ou de mercado estabelecidos (ver FAR 22.1003-4 (c) (2) (ii)) para 
manutenção, calibração ou reparo de tais equipamentos; e 

(iii) O plano de compensação (salário e benefícios adicionais) para todos 
os funcionários de serviço que executam trabalho sob o contrato será o mesmo que aquele 
usado para esses funcionários e funcionários equivalentes que prestam serviço ao mesmo 
equipamento de clientes comerciais. 

(2) Certos serviços, conforme descrito em FAR 22.1003-4 (d) (l). A 
proposta certifica ou não certifica que - 

(i) Os itens de equipamento a serem atendidos nos termos deste contrato 
são usados regularmente para fins não governamentais e são vendidos ou comercializados 
pelo Proponente (ou subcontratado no caso de um subcontrato isento) em quantidades 
substanciais para o público em geral no curso normal dos negócios operações; 

(ii) Os serviços do contrato serão fornecidos a preços que são, ou se 
baseiam em, preços de catálogo ou de mercado estabelecidos (ver FAR 22.1003-4 (d) (2) 
(iii)); 

(iii) Cada funcionário de serviço que realizará os serviços previstos no 
contrato gastará apenas uma pequena parte de seu tempo (uma média mensal de menos de 
20 por cento das horas disponíveis em uma base anual, ou menos de 20 por cento das horas 
disponíveis durante o período do contrato se o período do contrato for inferior a um mês) 
servindo o contrato do Governo; e 

(iv) O plano de remuneração (salário e benefícios adicionais) para todos 
os funcionários de serviço que executam trabalho sob o contrato será o mesmo que aquele 
usado para esses funcionários e equivalentes que prestam serviço aos mesmos clientes 
comerciais. 

(3) Se o parágrafo (k) (l) ou (k) (2) desta cláusula se aplicar - 
(i) Se o proponente não certificar as condições do parágrafo (k) (l) ou 

(k) (2) e o Oficial de Contratação não anexar uma determinação salarial de Normas de 
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Trabalho de Contrato de Serviço à solicitação, o Proponente deve notificar o Oficial de 
Contratação assim que possível; e 

(ii) O Contratante não pode fazer uma adjudicação ao proponente se o 
proponente deixar de executar a certificação no parágrafo (k) (l) ou (k) (2) desta cláusula 
ou entrar em contato com o Contratante, conforme exigido no parágrafo (k) (3) (i) desta 
cláusula. 

(1) Número de identificação de contribuinte (TIN) (26 U.S.C. 6109, 31 U.S.C. 
7701). (Não aplicável se o proponente for obrigado a fornecer essas informações ao SAM 
para ser elegível para o prêmio.) 

(l) Todos os Proponentes devem enviar as informações exigidas nos parágrafos 
(1) (3) a (1) (5) desta disposição para cumprir os requisitos de cobrança de dívidas de 31 
U.S.C. 7701 (c) e 3325 (d), requisitos de relatório de 26 U.S.C. 6041 6041A e 6050M, e 
regulamentos de implementação emitidos pelo Internal Revenue Service (IRS). 

(2) O TIN pode ser usado pelo Governo para cobrar e repor quaisquer valores 
inadimplentes decorrentes da relação do proponente com o Governo (31 U.S.C. 

 Se o contrato resultante estiver sujeito aos requisitos de relatório de 
pagamento descritos em FAR 4.904, o TIN fornecido abaixo pode ser combinado com os 
registros do IRS para verificar a precisão do TIN do Proponente. 

(3) Número de identificação de contribuinte (TIN)  

TIN:  

TIN já foi solicitado. 

O TIN não é necessário porque: 

O Proponente é um estrangeiro não residente, empresa estrangeira ou sociedade 
estrangeira que não tem renda efetivamente relacionada com a condução de um comércio 
ou negócios nos Estados Unidos e não tem um escritório ou local de negócios ou um agente 
fiscal pagador nos Estados Unidos; 

O Proponente é uma agência ou instrumentalidade de um governo estrangeiro; 

O Proponente é uma agência ou instrumentalidade de um governo estrangeiro; 

(4) Tipo de organização. 
Empresa individual; 
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Parceria; 

Pessoa jurídica (isenta de impostos); 

Pessoa jurídica (isenta de impostos); 

Entidade governamental (federal, estadual ou local); 

Governo estrangeiro; 

Organização internacional de acordo com 26 CFRI .6049-4; 

Outro  

(5) Empresa principal comum. 

A Proponente não pertence ou é controlada por uma empresa principal comum; 

Nome e TIN da empresa principal comum: 

Nome  

 

(m) Operações comerciais restritas no Sudão. Ao apresentar a sua proposta, o 

proponente certifica que não conduz quaisquer operações comerciais restritas no Sudão. 

(n) Proibição de Contratação com Sociedades Nacionais Invertidas. 

(1) As agências governamentais não estão autorizadas a usar fundos apropriados (ou de 
outra forma disponibilizados) para contratos com uma empresa nacional invertida ou uma 
subsidiária de uma empresa nacional invertida, a menos que a exceção em 9. 108-2 (b) se 
aplique ou o requisito é dispensado de acordo com os procedimentos em 9. 108—4 . 

(2) Representação. A Proponente confirma que  

(i) É, não é uma corporação doméstica invertida; e 

(ii) É, não é uma subsidiária de uma corporação doméstica invertida; e 

(o) Proibição de celebrar contratos com entidades que desenvolvam certas atividades 
ou transações relacionadas com o Irã. 

(1) O proponente enviará perguntas por e-mail sobre tecnologia sensível ao 
Departamento de Estado para CISADA106@state.gov. 
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(2) Representações e Certificações A menos que uma renúncia seja concedida 
ou uma exceção se aplique conforme previsto no parágrafo (0) (3) desta disposição, 
mediante a apresentação de sua proposta, o proponente 

(i) Representa, no melhor de seu conhecimento e crença, que o 
Proponente não exporta nenhuma tecnologia sensível para o governo do Irã ou quaisquer 
entidades ou indivíduos pertencentes ou controlados por, ou agindo em nome ou sob a 
direção do governo do Irã; 

(ii) Certifica que o Proponente, ou qualquer pessoa pertencente ou 
controlada pelo Proponente, não se envolve em quaisquer atividades para as quais possam 
ser impostas sanções de acordo com a seção 5 da Lei de Sanções do Irã; e 

(iii) Certifica que o Proponente, e qualquer pessoa de propriedade ou 
controlada pelo Proponente, não se envolve conscientemente em qualquer transação que 
exceda o limite na FAR 25.703-2 (a) (2) com o Corpo da Guarda Revolucionária do Irã ou 
qualquer um de seus oficiais, agentes, ou afiliados, cujos bens e interesses imobiliários 
estão bloqueados de acordo com a Lei de Poderes Econômicos de Emergência 
Internacional (et seq.) (consulte a Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas 
Bloqueadas do OFAC em https: //www.treasury.eov/resourcecenter/sanctions /SDN-
List/Pages/default.aspx). 

(3) Os requisitos de representação e certificação do parágrafo (0) (2) desta 
disposição não se aplicam, caso- 

(i) Esta solicitação inclua uma certificação de acordos comerciais (por 
exemplo, 52.212-3 (g) ou uma disposição de agência comparável); e 

(ii) O Proponente certificou que todos os produtos oferecidos a serem 
fornecidos são produtos finais do país designados. 

(p) Propriedade ou Controle da Proponente. (Aplica-se a todas as solicitações 
quando há um requisito para ser registrado no SAM ou um requisito para ter um 
identificador de entidade exclusivo na solicitação). 

(1) A Proponente declare que [_] tem [_]não tem um proprietário imediato. Se 
a Proponente tiver mais de um proprietário imediato (como uma joint venture), 
a Proponente deverá responder ao parágrafo (2) e, se aplicável, ao parágrafo (3) 
desta disposição para cada participante no joint venture. 

(2) Se a Proponente indicar "tem" no parágrafo (p) (l) desta disposição, insira 
as seguintes informações: 

Código CAGE do proprietário imediato:  
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Razão social do proprietário imediato:  

(Não use "nome fantasia") 

o proprietário imediato de posse ou controle por outra entidade: Sim ou não. 

(3) Se a Proponente indicar "sim" no parágrafo (p) (2) desta disposição, 
indicando que o proprietário imediato é propriedade ou controlada por outra entidade, insira 
as seguintes informações: 

Código CAGE de proprietário de nível mais alto:  

Nome registrado de proprietário de nível mais alto:  

(Não use "nome fantasia") 

(q) Representação de empresas em relação à responsabilidade tributária 
inadimplente ou condenação por crime doloso nos termos de qualquer lei federal. 

(l) Conforme exigido pelas seções 744 e 745 da Divisão E da Lei de Dotações 
Consolidadas e Continuadas de 2015 (Pub. L. 113-235), e disposições semelhantes, se 
contidas em atos de apropriação subsequentes, o Governo não celebrará um contrato com 
qualquer empresa que  

(i) Exista alguma obrigação tributária federal não paga que tenha sido 
avaliada, para a qual todos os recursos judiciais e administrativos foram esgotados ou 
prescritos, e que não está sendo paga em tempo hábil de acordo com um acordo com a 
autoridade responsável pela cobrança da obrigação tributária, onde a agência concedente 
está ciente da responsabilidade tributária não paga, a menos que uma agência tenha 
considerado a suspensão ou exclusão da corporação e feito uma determinação que a 
suspensão ou exclusão não é necessária para proteger os interesses do Governo; ou 

(ii) Tenha havido condenação por infração criminal sob qualquer lei 
federal nos 24 meses anteriores, quando a agência de concessão está ciente da condenação, 
a menos que uma agência tenha considerado a suspensão ou exclusão da empresa e feito 
uma determinação de que esta ação não é necessária para proteger os interesses do 
Governo. 

(2) A Proponente confirma que  

(i) Não é uma empresa que tenha qualquer responsabilidade tributária 
federal não paga que tenha sido avaliada, para a qual todos os recursos judiciais e 
administrativos tenham sido esgotados ou prescritos, e que não esteja sendo paga em tempo 
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hábil de acordo com um acordo com a autoridade responsável para cobrar o passivo 
tributário; e 

(ii) Não se trata de uma empresa que foi condenada por uma infração 
criminal de acordo com uma lei federal nos 24 meses anteriores. 

(r) Predecessor da Proponente. (Aplica-se a todas as solicitações que incluem a 
disposição em 52.204-16, Relatório de código de entidade comercial e governamental.) 

(l) A Proponente declara que [_] é ou [_]não é sucessora de uma antecessora 
que deteve contrato ou concessão federal nos últimos três anos. 

(2) Se a Proponente indicou "é" no parágrafo (r) (l) desta disposição, insira as 
seguintes informações para todos os antecessores que realizaram um contrato ou concessão 
federal nos últimos três anos (se houver mais de um predecessor, liste na ordem cronológica 
inversa): 

Código CAGE predecessor: (ou marque "Desconhecido"). 

Nome jurídico do predecessor:  

(Não use "nome fantasia") 

(s) [Reservado]. 

(t) Divulgação pública de metas de redução e emissões de gases de efeito 
estufa. Aplica-se a todas as solicitações que exigem que os Proponentes se registrem no 
SAM (12.301 (d) (l)). 

(l) Esta representação será concluída se a Proponente recebeu $ 7,5 milhões ou 
mais em concessões de contratos no ano fiscal federal anterior. Esta representação será 
concluída se a Proponente recebeu $ 7,5 milhões ou mais em concessões de contratos no 
ano fiscal federal anterior. 

(2) Representação. [O Proponente deve verificar o (s) bloco (s) aplicável (is) no 
parágrafo (t) (2) (i) e (ii)]. 

(i) A Proponente (ela mesma ou por meio de seu proprietário imediato 
ou proprietário de nível superior) [_] divulga [_]não divulga publicamente as emissões de 
gases de efeito estufa, ou seja, disponibiliza em um site acessível ao público os resultados 
de um inventário de gases de efeito estufa, realizado de acordo com uma contabilidade 
padrão com critérios publicamente disponíveis e aplicados de forma consistente, como o 
Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard. 

(ii) A Proponente (ela própria ou por meio de seu proprietário imediato 
ou proprietário de nível mais alto) [_] divulga [_]não divulga publicamente uma meta 
quantitativa de redução de emissões de gases de efeito estufa, ou seja, disponibiliza em um 
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site acessível ao público uma meta para reduzir as emissões absolutas ou intensidade de 
emissões por uma quantidade ou porcentagem. 

(iii) Um site de acesso público inclui o próprio site da Proponente ou um 
programa de relatório de emissões de gases de efeito estufa de terceiros reconhecido. 

(3) Se a Proponente assinalou "divulga" nos parágrafos (t) (2) (i) ou (t) (2) (ii) 
desta disposição, respectivamente, a Proponente deverá fornecer o (s) site (s) publicamente 
acessível(is) onde estiver emissões de gases e/ou metas de redução são relatadas:

 

(u) Conforme exigido pelas seções 743 e 2015 da Divisão E da Lei de Dotações 
Consolidadas e Continuadas de 2015 (Pub. L. 113-235) e suas disposições sucessoras em 
atos de apropriação subsequentes (e conforme estendido em resoluções seguintes), as 
agências governamentais não estão autorizadas a usar fundos apropriados (ou de outro 
modo disponibilizados) para contratos com uma entidade que exige que funcionários ou 
subcontratados de tal entidade busquem para relatar desperdício, fraude ou abuso para 
assinar acordos de confidencialidade internos ou declarações proibindo ou restringindo tais 
funcionários ou subcontratados de relatar legalmente tal desperdício, fraude ou abuso a um 
investigador designado ou representante da lei de um departamento federal ou agência 
autorizada a receber essas informações. 

(2) A proibição do parágrafo (u) (l) desta disposição não infringe os requisitos 
aplicáveis ao Formulário Padrão 312 (Acordo de Não Divulgação de Informações 
Classificadas), Formulário 4414 (Acordo de Não Divulgação de Informações 
Compartimentadas Sensíveis) ou qualquer outro formulário emitido por um departamento 
ou agência federal que regem a não divulgação de informações classificadas. 

(3) Representação. Ao enviar sua proposta, a Proponente declara que não 
exigirá que seus funcionários ou subcontratados assinem ou cumpram com os acordos de 
confidencialidade internos ou declarações que proíbam ou de outra forma restrinjam tais 
funcionários ou subcontratados de relatar legalmente desperdício, fraude ou abuso 
relacionado ao desempenho de um contrato governamental com um investigador designado 
ou representante da aplicação da lei de um departamento federal ou agência autorizada a 
receber tais informações (por exemplo, agência do Escritório do Inspetor Geral). 

(v) Equipamento de telecomunicações coberto ou representação de serviços. 
Seção 889 (a) (l) (A) e seção 889 (a) (l) (B) da Lei Pública 115-232. 

(l) A proponente deverá revisar a lista de partes excluídas no Sistema de 
Gerenciamento de Concessões (SAM) (https://www.sam.gov) para entidades excluídas do 
recebimento de concessões federais por "equipamentos ou serviços de telecomunicações 
cobertos". 

(2) A Proponente confirma que  
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(i) [_] Fornece ou [_]não fornece equipamentos ou serviços de 
telecomunicações cobertos como parte de seus produtos ou serviços oferecidos ao Governo 
na execução de qualquer contrato, subcontrato ou outro instrumento contratual. 

(ii) Após realizar uma investigação razoável para os fins desta 
representação, se não usa equipamentos ou serviços de telecomunicações cobertos, ou 
qualquer equipamento, sistema ou serviço que usa equipamentos ou serviços de 
telecomunicações cobertos. 

(Fim da cláusula) 

52.229-11 IMPOSTO SOBRE DETERMINADAS COMPRAS ESTRANGEIRAS - 
NOTIFICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO (JUN 2020) 
(a) Definições. Conforme usado nesta disposição  

Pessoa estrangeira significa qualquer pessoa que não seja um cidadão dos Estados Unidos. 

Pagamento de aquisição federal especificado significa qualquer pagamento feito de 
acordo com um contrato com uma parte contratante estrangeira para bens, manufaturados 
ou produzidos, ou serviços prestados em um país estrangeiro que não seja parte de um 
acordo de aquisição internacional com os Estados Unidos. Para efeito da frase anterior, país 
estrangeiro não inclui área periférica. 

Pessoa dos Estados Unidos conforme definido em 26 U.S.C. 

significa— (l) Um cidadão ou residente dos Estados Unidos; 

(2) Uma  parceria doméstica; 

(3) Uma empresa doméstica; 

(4) Qualquer propriedade (exceto uma propriedade estrangeira, dentro do significado de 26 
U.S.C. 701 e 

(5) Qualquer fundo se  

(i) Um tribunal nos Estados Unidos pode exercer supervisão prioritária sobre a 
administração do truste; e 

(ii) Uma ou mais pessoas dos Estados Unidos têm autoridade para controlar 
todas as decisões importantes do fundo. 

(b) A menos que esteja isento, há um imposto de 2% sobre o valor de um 
pagamento de aquisição federal especificado sobre qualquer pessoa estrangeira que receba 
tal pagamento. Vide 26 U. S.C. 5000C e seus regulamentos de implementação da 26 CFR 
1.5000C-l a 1.5000C-7. 

(c) As isenções de retenção ao abrigo desta disposição são descritas em 26 CFR 
I .5000C-l (d) (5) a (7). A Proponente reivindicaria uma isenção da retenção usando o 
Formulário W-14 do Departamento da Receita Federal do Tesouro, Certificado de Parte 
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Contratante Estrangeira Recebendo Pagamentos de Aquisições Federais, disponível na 
Internet em www.irs.gov/w14. Qualquer isenção reivindicada e autocertificada no 
Formulário W-14 do IRS está sujeita à auditoria do IRS. Quaisquer disputas em relação à 
imposição e cobrança da 26 U.S.C. O imposto 5000C é julgado pelo IRS como a 26 U.S.C. 
O imposto 5000C é uma questão tributária, não uma questão de contrato. O Formulário W-
14 do IRS é enviado à agência adquirente, e não ao IRS. 

(d) Para fins de retenção sob 26 U.S.C. 5000C, a Proponente declara que (l) 

[_] é [_] não é uma pessoa estrangeira; e 

(2) Se a Proponente indicar "é" no parágrafo (d) (l) desta disposição, a Proponente 
declara que estou reivindicando no Formulário W-14 do IRS [_] uma isenção total, ou [_] 
parcial ou nenhuma isenção [o proponente deve selecionar uma] do imposto especial de 
consumo. 

(e) Se a Proponente representar que é uma pessoa estrangeira no parágrafo (d) 
(l) desta disposição, então  

(l) A cláusula em FAR 52.229-12, Imposto sobre Certas Aquisições Estrangeiras, será 
incluída em qualquer contrato resultante; e 

(2) O Proponente deverá apresentar com sua proposta o Formulário W-14 do IRS. Se 
o Formulário W14 do IRS não for enviado com a proposta, as isenções não serão aplicadas 
a nenhum contrato resultante e o Governo reterá 2% de cada pagamento. 

(t) Se a Proponente selecionar "é" no parágrafo (d) (l) e "parcial ou sem isenção" no 
parágrafo (d) (2) desta disposição, a Proponente estará sujeita à retenção de acordo com a 
cláusula em FAR 52.229-12, Imposto sobre Certas Aquisições Estrangeiras, em qualquer 
contrato resultante. 

(g) Um contribuinte pode, mediante o pagamento de taxa, buscar orientação com o 
Internal Revenue Service (IRS - Receita Federal  Americana) quanto ao tratamento 
tributário adequado de uma transação. Isso é chamado de parecer de carta particular. Além 
disso, o IRS pode publicar um parecer de receita, que é uma interpretação oficial do IRS 
quanto ao Código da Receita Federal, estatutos, tratados fiscais e regulamentos relativos. 
Um parecer de receita é a conclusão do IRS sobre como a lei é aplicada a um conjunto 
específico de fatos. Para perguntas relacionadas à interpretação dos regulamentos do IRS, 
acesse https://www.irs.gov/help/tax-lawquestions. 

(Fim da cláusula) 

EMENDA ÀS DECLARAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DA PROPONENTE 
PERANTE AS DISPOSIÇÕES FAR E DOSAR NÃO PRESCRITAS NA PARTE 12 

52.204-24 Representação relativa a determinados equipamentos ou serviços de 
telecomunicações e videovigilância (OUT 2020). 
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A Proponente não deverá completar a representação no parágrafo (d) (l) desta disposição 
se a Proponente tiver declarado que ''não fornece equipamentos ou serviços de 
telecomunicações cobertos como parte de seus produtos ou serviços oferecidos ao Governo 
na execução de qualquer contrato, subcontrato ou outro instrumento contratual "no 
parágrafo (c) (l) na disposição em 52.204-26, Equipamento ou Serviços de 
Telecomunicações Cobertos - Representação, ou no parágrafo (v) (2) (i) da disposição em 
52.212—3, Representações e Certificações do Proponente - Itens Comerciais. A 
Proponente não deverá completar a representação no parágrafo (d) (2) desta disposição se 
a Proponente tiver declarado que "não usa equipamentos ou serviços de telecomunicações 
cobertos, ou qualquer equipamento, sistema ou serviço que usa equipamentos ou serviços 
de telecomunicações cobertos '' no parágrafo (c) (2) da disposição em 52.204-26, ou no 
parágrafo (v) (2) (ii) da disposição em 52.212-3. 

(a) Definições Conforme usado nesta disposição-- 

“Equipamento ou serviços de telecomunicações cobertos” tem o significado previsto 
na cláusula 52.204-25, Proibição de Contratação de Certos Serviços ou Equipamentos de 
Telecomunicações e Videovigilância. 

(b) Proibição. Seção 889 (a) (l) (A) da Lei de Autorização de Defesa Nacional 
John S. McCain para o ano fiscal de 2019 (Pub. L. 115-232) proíbe o chefe de uma agência 
executiva em ou após 13 de agosto de 2019 de adquirir ou obter, ou estender ou renovar 
um contrato para adquirir ou obter, qualquer equipamento, sistema ou serviço que use 
equipamentos ou serviços de telecomunicações cobertos como um componente substancial 
ou essencial de qualquer sistema, ou uma tecnologia crítica como parte de qualquer sistema. 
As Contratadas não estão proibidos de fornecer  

(l) Um serviço que se conecta às instalações de terceiros, como backhaul, 
roaming ou acordos de interconexão; ou 

(2) Equipamento de telecomunicações que não pode rotear ou redirecionar o 
tráfego de dados do usuário ou permitir a visibilidade de quaisquer dados do usuário ou 
pacotes que esse equipamento transmite ou manipula de outra forma. 

(c) Procedimentos. (l) A proponente deverá revisar a lista de partes excluídas 
no Sistema de Gerenciamento de Concessões (SAM) (https://www.sam.gov) para entidades 
excluídas do recebimento de concessões federais por "equipamentos ou serviços de 
telecomunicações cobertos". 

(d) Representação. [_] fornece [_] não fornece equipamentos ou serviços de 
telecomunicações cobertos como parte de seus produtos ou serviços oferecidos ao Governo 
na execução de qualquer contrato, subcontrato ou outro instrumento contratual. 

(e) Divulgações. Se a Proponente tiver representado no parágrafo (d) desta 
disposição que "fornece" equipamentos ou serviços de telecomunicações cobertos", a 
Proponente deverá fornecer as seguintes informações como parte da proposta  
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(l) Uma descrição de todos os equipamentos e serviços de telecomunicações 
cobertos e oferecidos (inclua marca; número do modelo, como número do fabricante do 
equipamento original (OEM), número da peça do fabricante ou número do atacadista; e 
descrição do item, conforme aplicável); 

(2) Explicação do uso proposto de equipamentos e serviços de 
telecomunicações cobertos e quaisquer fatores relevantes para determinar se tal uso seria 
permitido sob a proibição do parágrafo (b) desta disposição; 

(3) Para os serviços, a entidade que fornece os serviços de telecomunicações 
cobertos (inclui o nome da entidade, o identificador exclusivo da entidade e o código de 
Entidade Comercial e Governamental (CAGE), se conhecido); e 

(4) Para o equipamento, a entidade que produziu o equipamento de 
telecomunicações coberto (inclua o nome da entidade, o identificador exclusivo da 
entidade, o código CAGE e se a entidade era o OEM ou distribuidor, se conhecido). 

(Fim da cláusula) 


