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0MuniclpiodeMercedes,pessoajuridicadedireitoptiblicointemo,comsedeadministrativanaRua
Dr. Oswaldo Cruz, n.a 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Parand, neste ato representado
pelo  Exmo.  Prefeito  em  Exercicio,  Sr.  Vilson Martins,  brasileiro,  casado,  inscrito  no  CPF  sob n.a
624.141.519-00,portadordaCarteiradeldentidaden.°4.491.835-8SSP/PR,I.esidenteedomiciliado
na  Av.  Mato  Totta,  n°  828,  Centro,  nesta  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa V.I. Maquinas e Equipamentos Ltda ME,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°.15.766.775/0001 -40` Insci.igfro Estadual
n°  90599256-25,  com  sede  na Av.  Presidente  Castelo  Bronco,  n°.  380,  sala  03,  CEP  85.990-000,
Centro,   na  Cidade   de  Terra  Roxa,   Estado   do   Parana,  neste   ato  representada  por   seu  s6cio
administrador,  Sr.  Manoel  Epifanio  de  Souza Neto,  residente  e  domiciliado  na  Rua  Luiz  S6rgio
Fedrigo,n°.028,t6rreo,CEP85.990-000,Bail.roJardimEuropa,naCidadedeTerraRoxa,Estadodo
Parana, portador da Carteira de ldentidade n°.  3.824.876-6, expedida pela Sspfl'R, insci.ito no CPF
sob n°. 884.504.819-53, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebranl o presente
contrato de fomecimento de equipamentos, de acordo com o procedimento de Tomada de Pregos n.a
12/2016, as disposie6es da Lei n.° 8.666/93, e as seguintes clausulas e condic6es:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJHTO
I.1  0 objeto do presente contrato diz respeito ao fomecimento de equipamentos para Unidades de
Atengao  Primaria  do  Municir,io  de  Mercedes,  conforme  Prograna  de  Qualificapao  da Aten€ao
Primaria a Satide -APSUS.

1.2 lntegram e completam o presente Temo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partesemtodososseustermos,asdemaiscondie6esexpressasnoEditaldeTOMADADEPRECOS
N°.12/2016, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA  SEGUNDA -  DOS  DOCUMENTOS  INTEGRANTES  E  DA  LEGISLACA0
APLICAVEL
2.1 Integrarn o presente CONTRATO os seguintes documentos:
a) Proposta Comercial da CONTRATADA de 05 de agosto de 2016;

b)Lei8.078,de11desetembrode1990,C6digodeDefesadoConsumidor,quedisp5esobreadefesa
do consumidor e da outras providencias;

c) Lei 8.666, de 21  de Junho de  1993 e suas alterap6es posteriores, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI,   da  Constitui¢ao   da  Repdblica  de   1988,   institui   normas   para  licitap6es   e   contratos   da
Administrapao Ptiblica e di outras providencias.

CLAUSULA TERCHIRA - PRAZO E CONDICOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO D0
0BJETO
3.I.  A  CONTRATADA  obriga-se  a  entrega  do  objeto,  ben  como  sua  instalapao,  por  parte  da
contratada. devera se dar em ate 30 (trinta) dias ap6s a emissao da Ordem de Fomecimento/Servigo,
mos locais previamente indicados pela contratada, constantes do Anexo I - Memorial Descritivo do
Edital.

3.I.1.0prazodeentregapoderaserprorrogadonostermosdoart.57,§1°,daLein.°8.666/93.

3.2.   0  objeto  see recebido  mos terinos do  art.  73,  inciso  11,  alineas  "a"  e  "b"  e  art.  76 da Lei  n°
8.666/93.

CLAUSULA QUARTA -  DO PRECO
4.I Pela fomecimento do objeto e consequente prestapao dos servi9os, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA,  o  valor  de  R$  15.751,00  (quinze  nil,  setecentos  e  cinquenta  e  urn  reais),
conforme disposic6es a seguir:

Item01 Otd04 Descritivo do EquipamentoArmfriodeacocom8portascom cadeado  - RS Unit RS Total

364,00 1.456,00-

Armario Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado
em  chapa  de  ago  de  baixo  teor  de  carbono,  com
acabamento pelo sistema de tratamento quimico da
chapa  (anti-ferruginoso  e  fosfatizante)  e  pintura
atrav6s  de  sistema eletrostatico  a p6,  com canada
minima de tinta de 70 micras.  Contendo:  02 (duns)
laterais e uma divis6ria vertical central em chapa de
ago n° 24 (0,60mm). 01 (urn) fundo e 02 (dois) meio-
tanpos   (superior  e   inferior)   confeccionados   em
chapa   de   ago   n°   24   (0,60mm),   refoxpo   intemo
(esqundro)  confeccionado  em  chapa  de  ago  n°  18|A=l= ". '    ' .                     a,I-I-JI-iiiii a
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Otd Descritivo do Equipamento                      I(I,2mm)fixandoaslaterais.I(urn)acabanento RS Unit RS TotalItem

frontal  composto  de  dois  fechanentos,  01   (urn)
superior   e   01   (urn)   iirferior,   em   chapa   n°   24(0,60mm)soldadoaurnacabanentodadivis6ria

central em chapa n° 20 (0,9inm). A base devera ser
confeccionada  em  chapa  de  ago  n°  18  (1,2mm)  e
possuirquntrop6sregulaveis(sapatas)paracorre9aodepequenosdeshiveis.0armariodevedconter08

(oito) compartimentos com porta, sendo que ,a porta
devera conter 02 (duas) dobradieas intemas. Area de
entrada de cada porta de no mhimo 39,5 x 24 cm, e
area intema 41x30x42, 5 cm. Montagem atraves de
rebites. Dimens6es: Altura: I,85 metros, Largura: 60
cm, Profundidade: 45 cm. £w#asa!,. P6PArmfrio02portas-Corpo(laterais,    base,

02 06 364,00 2.184,00

prateleiras  e   fundos)   confeccionado   em  madeira
aglomerada I 8 mm de espessura, revestilnento dupla
face  em  laminado  melamhico  de  baixa  pressao,
bordas laterais com fita de PVC. Superficies lisas e
de   facil  limpeza  e  desinfeccao.  Tanpo  supenor
confeccionado   em   madeira   aglomerada   de   alta
densidade   com   25    ]rmi   de   espessura,   sistema
postforming,bordasfrontais180°.bordaslateraisem
fita  de  PVC,  revestimento  melaninico.  Fechadura
frontal,  tipo  cilindrico,  dobradicas  metalicas  com
abertura  de  270°.  Puxadores  confeccionados  em
aluninio     (acabanento     fosco).     03     prateleiras
intemas, confeccionadas em madeira aglomerada 15
ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas
regulagens  de  altura e dispositivo para fixapao em
ago trefilado. COR: branca medindo  1,60 X 0,95 X0,50-podendotervariapaode+/-10%.Garantiade

fabricapao  de  no  minimo  12  meses.  Jten!/rme,.  mod
1409

04 06

Balcao  confeccionado  em  madeira aglomerada  18

225,00 1.350,00~

mm   de   espessura,   revestimento   dupla   face   em
1aninado   melaminico   de   baixa   pressao,   bordas
laterais    com    fita    de    PVC.    Superficies    lisas,
duradoras e de facil  limpeza e desinfeccao. Tampo
superior confeccionado em madeira aglomerada de
alta  densidade  com  25  mm  de  espessura,  sistema
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Item Qtd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total

postforming,bordasfrontals180°,bordaslateraisem
fita  de  PVC,  revestimento  melaminico.  Fechadura
frontal,  tipo  cilindrico,  dobradi9as  metalicas  com
abertura de 270°.  Puradores methlicos (cromados).
01   prateleira  intema,   confeccionada  em  madeira
aglomerada  entre  15  e  18  mm,  com  revestimento
melaminico   e   diversas   regulagens   de   altura   e
dispositivo  para  fixapao  em  ago  trefilado.   COR:
branca medindo 95  de largura X 74 de altura X 50
de profundidade -podendo ter variagao de +/-10%.
Garantia minima de 01  (urn) ano. Brz.#*7„6tJcis,. 8
02R

05 10

Cadeira girat6ria executiva com bra€os, tamanho

245,00 2.450,00,J

m6dio,  assento  e  encosto  em  compensado  multi-
laninado    de    12    mm,    com    espuma    injetada
anatomicamente   em   densidade   media   (50   a   60
Kg/m3),    com    45    a    50    mln    de    espessura.
Revestimento do assento e encosto em tecido de alta
resistencia.   100%  poli6ster  na  cor  azul  escuro  e
espessura  minimo  de  I  mm.  Bordas  em  PVC  no
contomo   do    estofndo.    Mecanismo   tipo   "back
system".      Inclinapao      do      encosto      mediante
acionainento     de     alavanca.     Molas     p/retomo
automatico   do   encosto   e   ajuste   automatico   na
frenagem  do  reclinador.  Regulagem  da  altura  do
assento a gis, coluna central desmontavel, fixada por
encaixe c6nico com rolamento axial de giro, esferas
e  arruelas  de  aco  com  coluna  e  mola  a  gas  para
regulagem de altura e amortecimento de impactos ao
sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura
do  encosto  para apoio  lombar.  Base  giratoria com
capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes,
apoiado sobre rodizios de duplo giro de nylon e com
esferas de aco. Brapos em poliuretano injetado, com
alma  de   ago   e   regulagem  vertical   e  horizontal.
Fabricada  em  conformidade   com  as  nomas   da
ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm
(minimo)   e   55   cm   (malimo)   de   largura,   base
girat6ria de 67 cm de assento X 46 cm de largura X
45 cm de profundidade -podendo ter variapao de +/-
10%. Garantia minima de 01  (urn) ano para defeitos

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes -
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br -CNPJ 95.719.373/0001 -23

www.mercedes.pr.gov.br

ppRd84`&



Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Cortrato n° 22 5/2016

Item Qtd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total
de fitorieap~ac . Regiani,. 1851/BK

06 20

Cadeira   Espaco    Sadde   e    recep€ao    (cadeira

53,00 1.060,00

empilhavel) - Cadeira empilhavel, confeccionada em
tubo  de  ago  oblongo,  com  encaixes  laterais  para
transformar  em  longarina.  Assento  e  encosto  em
polipropileno   na  cor  preta.   Peso   suportado:   150
kg .Garantia 12 meses; I?cgz.¢ni.,. J86j

08 03

Mesa  de Trabalho  -  fol.nato  em  "L"  (medida -

322,00 966,00

I,20  x  1,20)  -Tampo  confeccionado  em  madeira
aglomerada de alta resistencia e 25 mm de espessura,
revestimento com sistema postforming  180°. Painel
frontal confeccionado em madeira aglomerada de i 5
irmi      de      espessura,      revestinento      laminado
melaminico  de  alta  resistencia,  dupla  face,  baixa
pressao.  Coluna  central  em  chapa  methlica,  base
inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira
de  PVC,  sapatas  niveladoras  injetadas  em nylon  e
base  superior  em  chapa  de  ago   com   tratamento
antiferruginoso   e    acabamento    arredondado    em
pintura ep6xi-p6 da cor da mesa,  Superfcies lisas,
duradoras  e  de  facil  limpeza  e  desinfeccao.  COR:
argila.  Calhas para passagem de fios medindo  1,20
X 1,20 de altura X 0,74cm - podendo ter variapao de
+/-  10%.  Garantia  de  1  (urn)  ano.  Re¢/mc,.  mod.
2490/25

09 05

Mesa  escrit6rio com  gavetas (I,20  in ]arg.x 0,70

258,00 1.290,00

cm) Tampo confeccionado em madeira aglomerada
de    alta    resistencia    e    25    mm    de    espessura,
revestimento com sistema postforming  1 800. Painel
frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15
mm      de      espessura,      revestimento      laminado
melaminico  de  alta  resist6ncia,  dupla  face,  baixa
pressao.    Coluna    estrutural    com    passagem    de
acabaniento  confeccionada em  chapa  de  aco,  com
tratanento  antiferrugem  e  acabamento  em  pintura
ep6xi. Acabamentos arredondados.  Com 02 gavetas
com chave. Garantia de  1  (urn) ano. Rea/"e,. "od
1403

55 03
Pul.ificador  de  Agua   -  Com  filtro   refrigerado,

545,00 1,635,00el6trico, ligado direto ao ponto de agua,  sexpentina
de cobre extema, sem contato com a agua, dep6sito #
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Item Old Descritivo do EquiDamento RS Unit RS Total
de agua de  ffroil  assepsia,  com  termostato  de  facil
acesso. Refil com tripla filtragem que elimine odores
e  sabores  de  cloro,  barro,  ferrugem  e  sedimentos,
com  salda  de  ague  na  temperatura  natural  e  na
temperatura  gelada  Dimeus6es  aproximadas:   312
mm x 410 mm. Cor Branca. Garantia de  12 meses.
Libell Aq uaflex

57 02
Aparelho de Televisao - TV 40 LED FHD, entrada

I.680,00 3.360,00USB  e  HDMI,  com  conversor  digital  integrado.
AOC LF40F

cLAUSuLA QUINTA -Do pAGAMnNTo E FORMA DE CoBRANCA
5.I.  0  pedido  de  pagamento  deveri  ser  devidamente  instniido  com  Nota  Fiscal  referente  ao
fomecimento efetuado. A Nota Fiscal conespondente devera conter o ninero do Edital e assinatura
do  responsavel  pela  Secretaria  licitante  em  seu  verso,  bern  como  apresentar  os  dados  bancdrios
necessarios para que o Municipio de Mercedes efetue os paganentos devidos ao fomecedor.

5.I.1  0 pagamento decorrente da execucao do objeto do presente procedimento  licitat6rio
sera   efetuado    ate   o    loo   (decimo)    dia   do    mss    subsequente   ao    da   prestaeao   do
servieo/fomecimento do objeto e entrega da fatura competente.

5.1.2  A mora  injustificada  sujeitara o  Municipio  de  Mercedes  ao  paganento  de  correcao
monetata a ser calculadr com base na variapao do  IGP-M verificada entre a data em que
deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.

5.2. Nenhum pagamento sera efetuado ao fomecedor, se este, a epoca correspondente, nao apresentar
comprovapao relativa a manutengao da regularidade fiscal exigida no Edital de Licitacao da Tomada
de Preaps n°.12/2016.

5.3  0  Municf pio  de  Mercedes podera deduzir do  montante  a pagar os  valores  correspondentes  a
multas ou indenizap6es devidas pelo fomecedor.

S.4   0  pagamento   efetuado   nao   isentara  o   fomecedor  das  responsabilidades  decorrentes   do
fomecimento.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PRECOS
6.I. 0 preco contratado nao sofrera qualquer reajuste durante a vigencia da contratapao, resalvada a
possibilidade da recomposigao do equilibrio ecohomico-financeiro, na forma da Lei.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA DO CONTRATO:
7.1. Este CONTRAro vigefa por 05 (cinco) meses, contados a partir da data de
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CLAUSULA OITAVA -DIREITOS I RESPONSABILIDADES DAS PARTBS:
8.1   Constituem  direitos  do   CONTRATANTE  receber  o   objeto   deste   Contrato  nas  condic6es
avengadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

8.I.I -Coustituem obrigap6es do CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado, e

b) Dar a CONTRATADA as condie6es necessalas a regular execapao do Contrato.

8.1.2 -Constituem obrigap6es da CONTRATADA:
a) Prestar o fomecimento do objeto na forma ajustada,

b)  Atender  aos  encargos  trabalhistas,  previdencidrios,  fiscais  e  comerciais  decorrentes  da
execapao do presente contrato;

c) Manter durante toda a execueao do Contrato, em compatibilidade com as obrigap6es por ela
assunidas, todas as condie6es de habilitapao e qualificapao exigidas na licitapao;

d)  Apresentar,   sempre  que   solicitado,  durante  a  execucao  do  Contrato,  docunentos  que
comprovem  estar  cunprindo  a  legislagao  em  vigor  quarto  is  obrigap6es  assumidas  na
licitapao,    em   especial    quarto    a   regularidade    fiscal,    encargos    sociais,    trabalhistas,
previdencialos, tributalos, fiscais e comerciais.

CLAUSULA     NONA     -     SANCOES     ADMINISTRATIVAS     PARA     0     CASO     DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL :
9.I  - Pela inexecngao tout ou parcial do Contrato, o Municipio podera. garantida a previa defesa,
aplicar a CONTRATADA as sanc6es previstas no art. 87 da Lei n.° 8.666/93, sendo que em caso de
multa esta correspondera a 0,5% do valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, e de
5% na hip6tese de inexecueao contratual total ou parcial.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACA0 0RCAMENTARIA
10.1 As despesas decorrentes da presente contratapao correrao a conta das dotap6es orcanentdrias
consignadas a seguir:

02.007.10.301.0006.1010 -Aquisicao de Equipamentos e Mobiliario.
Elemento de Despesa:            44905208, 44905233, 44905234, 44905235, 44905242
Fonte de recurso:                    000, 505

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.10 atraso injustificado na prestapao do(s) servigo(s) sujeitara a PARTE que der causa ao mesmo
a multa de  0,5%  do  valor total  do  CONTRATO,  ap6s  apurapao  administrativa do  fato  ocorrido,
respeitado o direito ao contraditorio e a anpla defesa.

:.:.,,.
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11.2.  Caso a CONTRATADA nfro possa cumprir os prazos estipulados para a prestapao, total  ou
parcial, do(s) servigo(s), devefa apresentar justificativa por escrito, devidanente comprovada, mos
casos  de  ocorrencia  de  fate  superveniente,  excepcional  ou  imprevisivel,  estranho  a  vontade  das
PARTES, que altere fundanentalmente as condig6es do contrato; e de impedimento de sua execu9ao
por fato  ou ate  de terceiro  reconhecido  pela Administrap5o  em  documento  contemporaneo  a  sua
ocorrencia.

11.3. A solicitacao de prorrogapao,  contendo o novo prazo de  fomecimento  do objeto, devera ser
encaminhada ao  Secretino de Planejaniento, Administrapao e  Finangas da CONTRATADA, ate o
vencimento do prazo de prestapao inicialmente estipulado, ficando a criterio da CONTRATADA a
sua aceitapto.

11.4. Pela inexecapao total ou parcial do compromissos assumidos pelas PARTES este CONTRATO
podefa ser rescindido, conforme explicitedo na legislap5o a ele referente, aplicando-se a parte que der
causa a rescisao multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO.

11.5 As multas devidas, ben como os prejuizos porventura causados pelas PARTES serao cobrados
na foma da Lei.

11.6, A aplicacao de quaisquer das sanc6es relacionadas neste instrunento sera precedida de regular
processo adrninistrativo, mediante o qual se garantira o contraditorio e a anpla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACA0
12.1  Durante a vigencia do Contrato, a prestapao dos servigos sera acompanhada e fiscalizada por
servidor(es) designado(s) para este fiin, pemitida a contratapao de terceiros, mediante a adogao das
medides  legais  cabiveis,  para  assisti-lo(s)  e   subsidia-lo(s)  de   informa96es  pertinentes  a  essa
atribuicao. As decis6es e providencias que ultrapassem a competencia do(s) executor(es), deverao ser
solicitadas ao Secretato de Planejamento, Admihistrapao e Financas do CONTRATANTE, em tempo
habiL, para a ado9ao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
13.I. A CONTRATANTE podera, ao seu alvedrio, rescindir unilateralmente o presente CONTRATO,
na oconencia das situap6es previstas mos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, com as
conseqtiencias contratuais e as previstas em lei ou regulanento.

13.2.  A   CONTRATADA   reconhece   os   direitos   do   CONTRATANTE,   em   caso   de   rescisao
admiliistrativa prevista no art. 77 de Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIC6ES GERAIS
14.I. Pelo presente instrunento, o CONTRATANTE fica obrigado a manter sempre atualizados todos
seus dados cadastrais, especialmente no que se refere ao endere¢o para envio de cobrangas/faturas e
correspondencfas                                                                               A
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cLAusuLADriclMAQulNTA-DApuBLlcACAO
15.1.  0 presente Contrato  sera publicado em fonna de extrato, no Diario Oficial do Municipio de
Mercedes, em confomidade com o disposto no Paragrafo Unico, do art. 61, da Lei 8.666, de 21  de
Junho de  1993 e suas alterap6es posteriores.

CLAUSULADECIMASEXTA-FRAUDEECOREUPCAO
16.I Os recusos destinados a execngao do objeto deste CONTRATO sao parcialmente oriundos do
Projeto   Multissetorial   para   Desenvolvimento   do   Parana,   financiado   por   recursos   do   Banco
lntemacionalparaReconstrugaoeDesenvolvimento-BIRD,razaopelaqual,comsupedineonoart.
42, § 5°, da Lei n.a 8.666/93, e art. 30, caput, da Lei Estadual n.0 15.608/2007, havera a incidencia de
regras distintas das definidas na Lei nacional de regencia de licitap6es e contratos, por exigencia da
entidade estrangeira.

16.2 0 Banco Mundial exige que o Estado do Parana, por meio da Secretaria de Estado da Satide -
SESA.  Mutualos  de  Emprestimo  (incluindo  beneficiarios  do  emprestimo  do  Banco),  licitantes,
fomecedores,   empreiteiros   e   seus   agentes   (sejam   eles   declarados   ou   nao),   subcontratados,
subconsultores,prestadoresdeservicoefomecedores,alemdetodofunciondrioaelesvinculado,que
mantenhamosmaiselevadospadr6esdeeticaduranteaaquisi¢aoeexecucaodecontratosfinanciados
pelo Banco I.  Em consequencia desta politica, o Banco:

a) define, para os fins desta disposigao, os termos indicados a seguir:
(i)  "prdtica  corrupta"2:  significa oferecer,  entregar,  receber ou  solicitar,  direta ou
indiretanente,qualquercoisadevalorcomainteneaodeinfluenciardemodoindevido
a apao de terceiros;
(ii) "prdtica fraudulenta"3: significa qualquer atoo falsificapao ou omissao de fatos
que, de foma intencional ou irresponsavel induza ou tente induzir uma parte a erro,
com o objetivo de obter beneficio financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a

a;t£;?.¢par°a:jec:Vc`:rus°tvcaT:Psi;::tc°aduemuamc::bbf:aac9aa:;entreduasoumaispartesvisando
alcancar urn objetivo indevido. inclusive influenciar indevidamente as ap6es de outra

1. Nesse contexto,  sera impr6pria qualquer atitude tomada no  intuito de influenciar o processo de aquisigao

ou a execueao do contrato para obter vantagens indevidas.
2.  Para  os  fins  deste  paragrafo,  "terceiros"  refere-se  a  urn  funcionario  ptlblico  que  atue  no  processo  de

aquisicao  ou  na  execucao  do  contrato.  Nesse  contexto.  "funcionario  pablico"  inclui  a  equipe  do  Banco
Mundial e os funcionarios de outras organizae6es que examinam ou tomam decis6es sobre aquisi?ao.

3. Para os fins deste pafagrafo, uparte» refere-se a urn funcionario publico; os termos  "beneficio" e Uobrigaoao.

sao relativos ao processo de aquisioao ou a execueao do contrato; e o "ate ou omissao" tern como objetivo
influenciar o processo de aquisi0ao ou a execucao do contrato.

4.  Para  os  fins  deste  pafagrafo,  o  termo  ``partes"u  refere-se  aos  participantes  do  processo  de  aquisigao

(inclusive funcionarios publicos) que tentam par si mesmos ou par intermedio de outra pessoa ou entidade
que nao participe do processo de aquisicao ou seleeao simular a concorrencia ou estabelecer precos em
n'Ve'SaRrtu':C;ar'Soes;aa:d:°;::t't:V5°5S°Fuotneer/:;:S(S4°5)a:2P5r:P8°oS:aosdceEPpre895°9°9u8doeo:a'SMce°r::#;:ug`;::4
participantes.
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parte;
(iv) "pritica coercitiva"5: significa prejudicar ou causar dano, ou ameacar prejudicar
ou  causar  dano,  direta  ou  indiretanente,  a  qualquer  parte  interessada  ou  a  sua
propriedade, para influenciar indevidanente as ap6es de uma parte;
(v) "pritica obstrutiva": significa:

(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigac6es
ou   faer   declarap6es   falsas   a   investigadores,   com   o   objetivo   de   impedir
materialmente  uma  investigapao  do  Banco  de  alegap6es  de  pratica  corrupta,
fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou aneaear, perseguir ou intimidar qualquer
parte  interessada,  para  impedi-la  de  mostrar  seu  conhecimento  sobre  assuntos
relevantes a investigapao ou ao seu prosseguimento, ou

(bb)atosquetenhamcomoobjetivoimpedirmaterialmenteoexerciciodosdireitos
do  Banco  de  promover  iuspegao  ou  auditoria,  estabelecidos  no  paragrafo  (e)
abaixo:

a)rejeitaraumapropostadeoutorgasedetelminarqueolicitanterecomendadoparaaoutorga
do contrato,  ou qunlquer do seu pessoal, ou seus agentes,  subconsultores, subempreiteiros,
prestadores de servico, fomecedores e/ou funcionarios, envolveu-se, direta ou indiretamente,
em priticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o
contrato em questao;

(c) declarara viciado o processo de aquisicao e cancelara a parcela do emprestimo alocada a
un contrato se. a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuario ou de urn
beneficiario de qualquer parte dos recursos empr€stimo envolveram-se em praticas corruptas,
fraudulentas,  colusivas,  coercitivas  ou  obstrutivas  durante  o  processo  de  aquisicao  ou  de
implementapao do contrato em questao. sem que o Mutualio tenha adotado medidas oportunas
e adequndas, satisfat6rias ao Banco, para combater essas prdticas quando de sua ocorrencia,
inclusive  por  falhar  em  informar  tempestivamente  o  Banco  no  momento  em  que  tomou
conhecimento dessas praticas ;

(d)  sancionara  uma  empresa  ou  uma pessoa  fisica,  a  qualquer tempo.  de  acordo  com  os
procedimentos    de    sangao    cabiveis    do    Banco6,    inclusive    declarando-a    inelegivel,
indefinidamente ou por prazo determinado:  (i) para a outorga de contratos fmanciados pelo

5. Para os fins deste pafagrafo, °parte" refere-se a urn participante do processo de aquisigao ou da execueao
do contrato.

6. Uma empresa ou uma pessoa fisica pode ser declarada ineleglvel para a outorga de urn contrato financiado

pelo Banco: (i) ap6s a conclusao do processo de saneao conforme os procedimentos do Banco,  incluindo,
/.nter a//.a,  impedimento "cruzado",  conforme acordado com outras  lnstituig6es  Financeiras  lntemacionais,
como  Bancos  Multilaterais de  Desenvolvimento e atraves da aplicacao de procedimentos  de sangao  por
fraude e corrupgao em licita90es corporativas do Grupo Banco Mundial, e (ii) em decorrencia de susg§;nsao
tempofaria ou suspensao temporaria preventiva em relacao a urn processo de saneao em
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Banco; e (ii) para ser designado7 subempreiteiro, consultor, fomecedor ou prestador de servico
de  rna  empresa  elegivel  que  esteja recebendo  a outorga de  urn  contrato  financiado  pelo
Banco;

(e)  Os  licitantes,  fomecedores  e  empreiteiros,  assim  como  seus  subempreiteiros,  agentes,
pessoal,  consultores,  prestadores de  servico  e  fomecedores,  deverao permitir que o  Banco
inspecione todas as contas e registros, alem de outros documentos referentes a apresentapao
das propostas e a execugao do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados
pelo Banco.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - D0 FORO
17.I. Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Marechal Cindido Rondon para dirimir qunisquer
ddvidas decorrentes do presente contrato, com reniincia de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, as pastes assinam o presente CONTRATO, em 2 (duas)

CONTRATANTE
V.I. Mf qu ntos Ltda.

RG n° 7.785.147-0

7. Urn subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor ou prestador de servieo nomeado (nomes diferentes

podem ser usados dependendo do edital de ljcitagao especifico) e aquele que: (i) foi indicado pelo licitante
em sua pie-qualificagao ou  proposta porque traz experiencia e conhecimento especlficos ou cmuciais que
permitem ao licitante cumprir as exigencias de qualificacao para a licitagao em tela: ou (ii) foi indicado pelo
Mutuario.
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