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2. Quando os objetos, valores e documentos forem passíveis
de apreensão ou confisco no território da Parte requerida, por conexão
com processos crimes pendentes, poderão ser retidos ou entregues à
Parte requerente sob a condição de serem restituídos.

3. Quaisquer direitos que a Parte requerida ou terceiros pos-
sam ter adquirido sobre os objetos, valores e documentos serão pre-
servados. Onde tais direitos existam, os objetos, valores e documentos
serão devolvidos sem onus à Parte requerida, tão logo seja possível.

4. Os bens mencionados no parágrafo 1 deste Artigo serão
entregues, ainda que a extradição, havendo sido concedida, não venha
a ser efetivada, devido à morte ou à fuga da pessoa.

CAPÍTULO XIII
Da Recondução do Extraditando

ARTIGO 20

O indivíduo que, depois de entregue por uma Parte à outra,
lograr subtrair-se à ação da justiça e retornar à Parte requerida, será
detido mediante simples requisição feita por via diplomática, e en-
tregue, novamente, sem outra formalidade, à Parte a qual já fora
concedida a sua extradição.

CAPÍTULO XIV
Do Concurso de Pedidos

ARTIGO 21

Quando a extradição de uma mesma pessoa for pedida por
mais de um Estado, proceder-se-á da seguinte maneira:

a) quando se tratar de nacional de um dos Estados, será dada
preferência ao Estado de nacionalidade da pessoa reclamada;

b) quando se tratar do mesmo fato, será dada preferência ao
pedido do Estado em cujo território o crime tiver sido cometido;

c) quando se tratar de fatos diferentes, será dada preferência
ao pedido do Estado em cujo território tiver sido cometida o crime
mais grave, a juízo da Parte requerida; e

d) quando se tratar de fatos distintos, mas que a Parte re-
querida repute de igual gravidade, será dada preferência ao pedido
que for apresentado em primeiro lugar.

CAPÍTULO XV
Da Solução de Controvérsias

ARTIGO 22

As controvérsias que surjam entre as Partes sobre as dis-
posições contidas no presente Tratado serão resolvidas mediante ne-
gociações diplomáticas diretas.

CAPÍTULO XVI
Disposições Finais

ARTIGO 23

Razões especiais de soberania nacional, segurança ou ordem
pública interna ou outros interesses fundamentais de Estado da Parte
requerida permitem a denegação do pedido de extradição.

ARTIGO 24

O presente Tratado é sujeito a ratificação. Os instrumentos
de ratificação serão trocados em Paramaribo.

ARTIGO 25

O presente Tratado entrará em vigor trinta dias após a troca
dos instrumentos de ratificação.

ARTIGO 26

O presente Tratado vigorará por tempo indeterminado.

ANEXO I

CÓDIGO DESCRIÇÃO
MARGEM DE

PREFERÊNCIA
MARGEM DE

PREFERÊNCIA
ADICIONAL

Outros aparelhos para comutação
8517.62.3 - todos
os códigos

Centrais automáticas para comutação por pa-
cote com velocidade de tronco superior a 72
kbits/s e de comutação superior a 3.600 pa-
cotes por segundo, sem multiplexação deter-
minística, inclusive "switches"

15% 10%

Outras centrais automáticas para comutação
por pacote, inclusive módulos óticos

15% 10%

Centrais automáticas de sistema troncalizado
(trunking)

15% 10%

Outros, inclusive comutadores de rede Ether-
net e "switches"

15% 10%

Roteadores digitais, em redes com ou sem fio

8517.62.4 - todos
os códigos.

Com capacidade de conexão sem fio 15% 10%

Outros, com velocidade de interface serial de pelo
menos 4Mbits/s, próprios para interconexão de
redes locais com protocolos distintos

15% 10%

Outros, inclusive roteadores digitais, pontos
de acesso sem fio e controladoras de pontos
de acesso sem fio.

15% 10%

Aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados em rede com fio

8517.62.5 - todos
os códigos

Terminais ou repetidores sobre linhas metá-
licas

15% 10%

Terminais sobre linhas de fibras ópticas, com
velocidade de transmissão superior a 2,5
Gbits/s, inclusive transceiver

15% 10%

ARTIGO 27

Cada Parte poderá, a qualquer momento, denunciar o pre-
sente Tratado. A denúncia terá efeito 6 (seis) meses após a data em
que a outra Parte tenha recebido a respectiva notificação, sem pre-
juízo dos pedidos em curso.

Feito em Paramaribo, aos 21 dias do mês de dezembro de
2004, em dois originais nos idiomas português, holandês e inglês,
sendo os textos igualmente autênticos. Em caso de divergência de
interpretação prevalecerá a versão em inglês.

__________________________
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

CELSO AMORIM
Ministro de Estado

das Relações Exteriores

__________________________
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA

DO SURINAME

MARIA ELIZABETH LEVENS
Ministra dos Negócios

Estrangeiros

DECRETO No- 7.903, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2013

Estabelece a aplicação de margem de pre-
ferência em licitações realizadas no âmbito
da administração pública federal para aqui-
sição de equipamentos de tecnologia da in-
formação e comunicação que menciona.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos §§ 5º, 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica estabelecida a aplicação de margens de pre-
ferência normal e adicional para aquisição de equipamentos de tec-
nologia da informação e comunicação, conforme percentuais e des-
crições do Anexo I, em licitações realizadas no âmbito da admi-
nistração pública federal, para fins do disposto no art. 3º da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e com vistas à promoção do de-
senvolvimento nacional sustentável.

Parágrafo único. Os editais para aquisição dos produtos des-
critos no Anexo I, publicados após a data de entrada em vigor deste
Decreto, deverão contemplar a aplicação das margens de preferência.

Art. 2º A margem de preferência normal será aplicada apenas
aos produtos manufaturados nacionais, conforme Processo Produtivo
Básico aprovado nos termos do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fe-
vereiro de 1967, e da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.

§ 1º O licitante deverá apresentar, juntamente com a pro-
posta, cópia da portaria interministerial que atesta sua habilitação aos
incentivos da Lei nº 8.248, de 1991, ou cópia da Resolução do
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA que atesta sua habilitação aos incentivos do
Decreto-Lei nº 288, de 1967.

§ 2º Na modalidade de pregão eletrônico:

I - o licitante declarará, durante a fase de cadastramento das
propostas, se o produto atende ao Processo Produtivo Básico; e

II - cópia da portaria ou resolução referidas no § 1º deverá
ser apresentada no momento da entrega dos documentos exigidos para
habilitação.

§ 3º O produto que não atender ao Processo Produtivo Bá-
sico a que se refere este artigo, ou cujo licitante não apresentar
tempestivamente cópia da portaria ou resolução referidas no § 1º será
considerado como produto manufaturado estrangeiro para fins deste
Decreto.

Art. 3o A margem de preferência adicional de que trata o Art.
1o apenas para os produtos manufaturados nacionais que tenham sido
desenvolvidos no País, conforme requisitos e critérios definidos em
ato conjunto dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 4º As margens de preferência de que trata o art. 1º serão
calculadas sobre o menor preço ofertado de produto manufaturado
estrangeiro, conforme a fórmula prevista no Anexo II e as seguintes
condições:

I - o preço ofertado de produto manufaturado nacional será
considerado menor que PE, sempre que seu valor for igual ou inferior
a PM; e

II - o preço ofertado de produto manufaturado nacional será
considerado maior que PE, sempre que seu valor for superior a PM.

Art. 5º As margens de preferência de que trata o art. 1º serão
aplicadas para classificação das propostas:

I - após a fase de lances, na modalidade de pregão; e

II - no julgamento e classificação das propostas, nas demais
modalidades de licitação.

§ 1º As margens de preferência não serão aplicadas caso o
preço mais baixo ofertado seja de produto manufaturado nacional.

§ 2º Caso o licitante da proposta classificada em primeiro
lugar seja inabilitado, ou deixe de cumprir as obrigações previstas no
art. 2º ou art. 3º, deverá ser realizada a reclassificação das propostas,
para fins de aplicação das margens de preferência.

§ 3º Caso a licitação tenha por critério de julgamento o
menor preço do grupo ou lote, a margem de preferência poderá ser
aplicada em relação a item ou itens específicos que compõem o grupo
ou lote, devendo o cálculo do valor global do lote considerar, in-
dividualmente, o impacto da aplicação da margem sobre cada item.

§ 4º A aplicação das margens de preferência não excluirá a
negociação entre o pregoeiro e o vencedor da fase de lances, prevista
no § 8º do art. 24 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

§ 5º A aplicação das margens de preferência não excluirá o
direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno
porte, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006.

§ 6º O direito de preferência previsto no art. 5º do Decreto nº
7.174 de 12 de maio de 2010, poderá ser exercido somente após a
aplicação das margens de preferência.

§ 7o A aplicação das margens de preferência ficarão con-
dicionadas ao cumprimento, no momento da licitação, do disposto no
§ 9º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

Art. 6º Enquanto o Portal de Compras do Governo federal
não estiver adaptado para o disposto no § 3º do art. 5º, o instrumento
convocatório deverá especificar o método de cálculo do valor global
que contemple, individualmente, o impacto da aplicação da margem
sobre cada item, observado o disposto neste Decreto.

Art. 7º As margens de preferência de que trata o art. 1º serão
aplicadas até 31 de dezembro de 2015, para os produtos descritos no
Anexo I.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, 4 de fevereiro de 2013; 192º da Independência e
125º da República.

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
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DECRETO No- 7.904, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2013

Promulga o Acordo Relativo à Cooperação
Científica e Tecnológica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República da Índia, firmado em
Brasília, em 12 de setembro de 2006.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e

Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Índia celebraram, em Brasília,
em 12 de setembro de 2006, um Acordo Relativo à Cooperação
Científica e Tecnológica;

Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Acor-
do por meio do Decreto Legislativo no 213, de 7 de abril de 2010;

Considerando que o Acordo entrou em vigor internacional em
21 de julho de 2010, nos termos do parágrafo 1o de seu Artigo 14;

D E C R E T A :

Art. 1o Fica promulgado o Acordo Relativo à Cooperação
Científica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Índia, firmado em Brasília, em
12 de setembro de 2006, anexo a este Decreto, que será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém.

Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do Acordo, assim
como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49,
inciso I, da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gra-
vosos ao patrimônio nacional.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de fevereiro de 2013; 192º da Independência e
125º da República.

DILMA ROUSSEFF
Antonio de Aguiar Patriota
Marco Antonio Raupp

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E A REPÚBLICA DA ÍNDIA EM COOPERAÇÃO

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

PREÂMBULO

A República Federativa do Brasil

e

A República da Índia
(doravante denominadas "Partes" e, no singular, "Parte"),

Considerando que o desenvolvimento das relações científicas
e tecnológicas deverão ser de beneficio mútuo para ambos os países;

Desejosos de fortalecer a cooperação entre os dois países,
principalmente no campo da ciência e tecnologia;

Considerando, ademais, que tal cooperação deverá promover o
desenvolvimento dos laços de amizade existentes entre os dois países;

Reconhecendo a importância da ciência e tecnologia no de-
senvolvimento de suas economias nacionais e no melhoramento de
seus padrões de qualidade de vida socioeconômicos; e

Em substituição ao Acordo entre os dois Governos no campo
da ciência e tecnologia, assinado em 22 de julho de 1985,

Acordam o seguinte:

ARTIGO 1
Objetivos

1. O objetivo deste Acordo é promover o desenvolvimento
da cooperação no campo da ciência e tecnologia, tendo como base a
igualdade e vantagens recíprocas.

2. Neste Acordo, o termo "cooperação científica e tecno-
lógica" inclui cooperação em pesquisa nos campos das ciências hu-
manas, sociais e naturais.

3. Detalhes e procedimentos de atividades de cooperação
específicas regidas por este Acordo deverão ser estabelecidos por
protocolos ou acordos complementares separados.

ARTIGO 2
Modalidades de Cooperação

1. A cooperação entre as Partes no campo da ciência e
tecnologia poderá ser implementada por meio de:

a) desenvolvimento de programas de pesquisa científica e tec-
nológica conjunta, planos de trabalho e projetos com o compartilha-
mento de equipamento e materiais de pesquisa, conforme necessário;

b) intercâmbio de estudantes, cientistas, pesquisadores, es-
pecialistas e docentes para desenvolverem os programas, projetos e
outras atividades de cooperação científica e tecnológica;

c) intercâmbio de informações científicas e tecnológicas por
meio eletrônico e por outros meios;

d) organização de seminários, conferências, oficinas e cursos
de ciência e tecnologia em áreas de interesse recíproco;

e) identificação conjunta de problemas científicos e tecno-
lógicos e aplicação do conhecimento daí resultante;

f) outras modalidades de cooperação científica e tecnológica,
conforme acordado pelas Partes.

2. As atividades listadas no parágrafo 1 poderão ser exe-
cutadas por universidades, centros de pesquisa, instituições privadas e
públicas e outras organizações de pesquisa e desenvolvimento (do-
ravante denominadas "entidades de cooperação") de acordo com as
leis domésticas aplicáveis.

ARTIGO 3
Autoridades Competentes

O Governo da República Federativa do Brasil designa o
Ministério da Ciência e Tecnologia e o Governo da República da
Índia designa o Ministério da Ciência e Tecnologia como suas res-
pectivas autoridades competentes responsáveis por facilitar a imple-
mentação deste Acordo.

ARTIGO 4
Áreas de Cooperação

1. Inicialmente, a cooperação regida por este Acordo deverá
focalizar as seguintes áreas:

a) Biotecnologia;

b) Química;

c) Pesquisa climática;

d) Ciências marítimas;

e) Novos materiais;

f) Matemática;

g) Física;

h) Fontes de energia sustentável e renovável;

i) Espaço;

j) Parceria Indústria-Pesquisa.

2. Outros campos de cooperação poderão ser definidos con-
juntamente pelas Partes.

ARTIGO 5
Comissão Mista de Cooperação Científica e Tecnológica

1. Para facilitar a implementação do Acordo, as autoridades
competentes citadas no Artigo 3 deverão designar uma Comissão
Mista, a qual deverá reunir-se no Brasil e na Índia, alternadamente,
em datas a serem acordadas por via diplomática.

2. Esta Comissão Mista deverá ser co-presidida pelos re-
presentantes designados por cada lado, e seus membros deverão ser
indicados pelas respectivas Partes.

3. As funções da Comissão Mista serão:

a) analisar e avaliar as questões principais relacionadas à
implementação deste Acordo, tendo em vista a criação futura de
pautas acordadas por ambas as Partes;

b) examinar o progresso das atividades relacionadas a este Acordo;

c) identificar novas áreas de cooperação a partir da infor-
mação produzida pelas instituições de cada país e políticas nacionais
de ciência e tecnologia;

d) criar condições favoráveis à implementação deste Acordo,
assim como de programas e projetos conjuntos.

4. A Comissão Mista poderá criar, sempre que necessário,
grupos de trabalho em áreas específicas de cooperação, assim como
indicar especialistas para examinar questões específicas.

5. Decisões urgentes relacionadas a essas funções, que po-
derão eventualmente surgir no período entre reuniões da Comissão
Mista, deverão ser encaminhadas pelos canais diplomáticos.

ARTIGO 6
Acordos e Protocolos Complementares

1. A implementação de acordos e protocolos complementares
citados no Artigo 1 (3) deverá ocorrer em concordância com as leis
domésticas aplicáveis.

Terminais de texto que operem com código
de transmissão Baudot, providos de teclado
alfanumérico e visor, mesmo com telefone
incorporado

15% 10%

Distribuidores de conexões para redes (hubs) 15% 10%
Moduladores/demoduladores (modems) 15% 10%
Outros, inclusive transceiver 15% 10%
Aparelhos de transmissão e recepção auto-
máticas (telex)

15% 10%

Outros aparelhos emissores com receptor incorporado, digitais
8517.62.7 - todos
os códigos.

Terminais portáteis de sistema bidirecional de
radiomensagens, de taxa de transmissão in-
ferior ou igual a 112 kbits/s

15% 10%

De frequência inferior a 15 GHz e de taxa de
transmissão inferior ou igual a 34 Mbits/s,
exceto os de sistema bidirecional de radio-
mensagens de taxa de transmissão inferior ou
igual a 112 kbits/s

15% 10%

Outros, de frequência inferior a 15 GHz 15% 10%
De frequência superior ou igual a 15 GHz,
mas inferior ou igual a 23 GHz e taxa de
transmissão inferior ou igual a 8 Mbits/s

15% 10%

Outros 15% 10%

Outros
8517.62.9 - todos
os códigos

Aparelhos transmissores (emissores) 15% 10%

Receptores pessoais de radiomensagens com apre-
sentação alfanumérica da mensagem em visor

15% 10%

Outros receptores pessoais de radiomensagens 15% 10%
Tradutores (conversores) de protocolos para
interconexão de redes (gateways)

15% 10%

Terminais fixos, analógicos, sem fonte pró-
pria de energia, monocanais

15% 10%

Outros, analógicos 15% 10%
Outros 15% 10%

8517.70 - todos
os códigos

Partes, inclusive circuitos impressos com
componentes elétricos ou eletrônicos, mon-
tados; e gabinetes, bastidores e armações

15% 10%

ANEXO II

Fórmula:

PM = PE x (1 + M), sendo:

PM = preço com margem

PE = menor preço ofertado do produto manufaturado estrangeiro

M = margem de preferência em percentual, conforme estabelecido no Anexo I
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