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CONTRAT0 DE FORNECIMENTO QUE HNTRE SI
CELEBRAM  0  MUNlciplo  DE  MELRCEDns  I  A
EMPRESA    CICAVEL    CIRORGICA    CASCAVEL
LTDA.

Contrato n.° 226/2016
Identificacao: 3262016

0 Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito pdblico intemo, com sede administrativa na Rua
Dr. Oswaldo Cruz, n.0 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Parana, neste ate representedo
pelo  Exmo.  Prefeito  em  Exercicio,  Sr.  Vilson  Martins,  brasileiro,  casado,  inscrito  Ilo  CPF  sob  n.°
624.141.519-00, portador da Carteira de Identidade n.° 4.491.835-8 SspffR, residente e domiciliado
na  Av.  M5rio  Totta,  n°  828,  Centro,  nesta  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  doravante
denominado  simplesmente  CONTRATANTE,  e a empresa CICAVEL - Cinirgica Cascavel  Ltda.,
inscrita no CNPJ sob n.0 76.345.370/0001-22, Inscrigao Estadual n° 41004037-95, com sede na Rua
da Lapa, n° 2674,  Centro,  CEP 85.807-620,  na  Cidade  de Cascavel,  Estado  do  Parana,  neste  ato
representada  por  seu  s6cio  administrador,  Sr.  Adriano  Roberto  Breda,  inscrito  no  CPF  sob  n.a
589.731.689-91, portadora da Carteira de Identidade n.° 12R-I .830.902-SC, expedida pela SSP/SC,
residents e domiciliado na Rua Souza Naves, n° 1013, Jardim Social, na Cidade de Cascavel, Estado
do Parana, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente contrato de
fomecimento de equipamentos, de acordo com o procedimento de Tomada de Precos n.° 12/2016, as
disposig6es da Lei n.° 8.666/93, e as seguintes clausulas e condic6es:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJET0
I.1  0 objeto do presente contrato diz respeito ao fomecimento de equipamentos para Unidades de
Atengao  Primdria  do  Municipio  de  Mercedes,  conforme  Programa  de  Qunlificapao  da Ateneao
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CLAUSULA  SEGUNDA -  DOS  DOCUMENTOS  INTEGRAI`ITES  E  DA  LEGISLACAO
APLICAVEL
2.I Integram o presente CONTRATO os seguintes documentos:
a) Proposta Comercial da CONTRATADA de 03 de agosto de 2016;

b) Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, C6digo de Defesa do Consunidor, que disp6e sobre a defesa
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  Constituic5o   da  Reptiblica  de   1988,   institui   normas  para  licitap5es   e   contratos  da
Administrapao Pbblica e da outras providencias.

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

3.1.1. 0 prazo de entrega poderd ser prorrogado mos termos do art. 57, § 1 0, da Lei n.° 8.666/93.

3.2.    0  objeto  sera recebido  mos termos 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 servicos, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA,  o  valor  de  R$  11.801,75  (onze  mi[,  oitocentos  e  urn  reais  e  setenta  e  cinco
centavos), conforme disposig6es a seguir:

Item Qtd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total

03 04

Armario com 01 porfa e 03 prateleiras em vidro.

550,00 2.200,00

Fundo  e  Teto  em  chapa  de  aeo  esmaltado,  na  cor
branca.    Tratamento    anti    corrosao.    Porta    com
fechadura  cilindrica.  Pes  protegidos  por  ponteiras
pldsticas.  Portas e laterais em vidro com espessura
mhima de 4 mm. Dimeus6es aproximadas de 1,50m
de   altura   X   0,50m   de   largura   X   0,40m   de
T>rofundidnde. Bio MI\l:neio 1 5000

22 15

Estetosc6pio adulto - Com duas olivas maleaveis de

19,60 294,00borracha macia ou similar, com sistema de fixapao
sem rosca. Formato duo-soliic que permita ausculta
de sons de baixa e alta freqtiencia, com audibilidade
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Item Qtd Descritivo do Equit]amento RS Unit RS Total
de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variapao de ate 10
Hz para o menor valor e de ate 20 Hz para o maior
valor.  0  diafragma  devera  possuir  uma  espessura
entre 200 e 350 micra e deverd conter anel nao frio
flexi`'el e cousistente, facilitando sun limpeza. Borda
do    sino   com   protecao   de   borracha   macia   e
consistente.    Na    extremidade    proximal    deveri
possuir   mola   na  juncao   dos   tubos   auriculares,
pemitindo       flexibilidade       e       disteusibilidade,
proporcionando   adaptapao   suave   das   olivas   mos
condutos auditivos extemos. Devera ser entregue em
embalagem individual.  Garantia de no mirimo urn
(I)   uno.   Apresentar   Redstro   no   MS/ANVISA,
Manual   e   Catalogo   em   portugues   e   assistencia
tecnica local comprovada. Pzzmedo«z./a J24 ,4dw//a

23 03

Estadi6metro        (REgua        antropometrica)        -

172,50 517,50

Equipamento  portatil,  compacto,  para  medi9fro  de
comprimento  de  individuos  em posicao  horizontal
(deitada). Confeccionado em acrilico, e/ou aluminio,
e/ou PVC,  e/ou  lona plastica,  resistente  a abrasao,
que  nao  absorva  a  unidade  e  que  possibilite  a
higienizapao    sem    deteriorizapao    da    escala    de
medicfo.  Escala numerada a cada centimetro,  com
faixa de  indicapao  de  30 cm a  I,Om.  Garantia de  1
(.urrlL) uno. Balmac INF100

24 05

Estetosc6pio    pediftrieo    -    Com    duas    olivas

17,80 89,00

maleaveis de borracha macia ou similar, com sistema
de fixapfro sem rosca Formato duo-sonic que permita
ausculta  de  sons  de  baixa  e  alta  freqtiencia.  com
audibilidade   de   20   a   500   Hz.   podendo   ocorrer
variapao de ate 10 Hz para o menor valor e de ate 20
Hz para o maior valor.  0 diafragma devefa possuir
uma espessura entre 200 e 350 micra e devefa conter
anel nao frio  flexivel e consistente, facilitando  sua
limpeza.  Borda do  sino  com prote9ao  de  borracha
macia   e   consistente.   Na   extremidade   proximal
deved possuir mola najungao dos tubos auriculares,
permitindo       flexibilidade       e       distensibilidade,
proporcionando   adaptapao   suave   des   olivas   mos
condutos auditivos extemos. Devera ser entregue em
embalagem individual.  Garantia de no minimo urn
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Item Qtd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total
(1)   ano.   Apresentar   Registro   no   MS/ANVISA,
Manual   e   Catalogo   em   portugrfes   e   assistencia
tecnica    local    comprovada.    P¢#ced®#p/a    r24
Pedidtrleo

25 04

Foco Auxi]iar -  Luminalia flexivel  com  lampada,

265,00 1 .060,00

estrutura em tubo redondo de  1" X  1,20mm.  Com
anel  de  fixapao,  haste  flexivel  e  cromada,  p6s  em
ferro fundido, acabaniento em I)intura ep6xi, altura
aproximada de  I,10cm e mckimo de  1,60cm.  0 flo
de alimentapao eletrica deve ter no minimo  1,30m.
Acompanha  lampada de  110  v.  Garantia de  1(urn)
ano.          Fabricado     de     acordo     com     Padr6es
Intemacionais  de  Qualidade,  Normas  da  ABNT,
Apresentar   Registro   no    MS/ANVISA.   Arfilied
ART165 isento de registro

27 10

Kit   inala¢ao  ADULTO   -   Mascara  adulto   para

5,60 56,00
nebulizapao em silicone flexivel. Copo reservat6rio
com capacidade de  10  ml.  Extensao com conector
para ar comprimido com 1,5 metros; Da!r#4dwJ/a

28 10

Kit   inalacao   PEDIATRICO   -   Extensao   com

5,60 56,00

conector   para   ar   comprimido   com   1,5   metros.
Mascara   infantil   para   nebulizap5o   em   silicone
flexi'vel.  Copo  reservat6rio  com  capacidade  de  10
ml. Extensfro com conector para ar comprimido com
1,5 rmctlos., Daru lrfanttl

31 05

Mesa de exame c]inieo - Estrutura tubular mefalica

361,20 1.806,00

esmaltada    na    cor    branca    (pintura    ep6xi    ou
eletrosfatica),    leito   acolchoado    em   espuma   de
poliuretano  de  la  qualidade,  revestido  em courvin.
na   cor   azul,   cabeceira   reclinavel   manualmente
atrav6s    de   cremalheira,   p5s   com   ponteira   de
borracha. Acompanha suporte para lengol de papel
de  50  mm.  Dimens6es  aproximadas  de  1,85m  de
compnmento X 0,50m de largura X 0,80 de altura.
Garantia de  I(urn)  ano.   Fabricado  de acordo  com
Padr6es  Intemacionais  de  Qunlidade,  Nomas  da
ABNT, Apresentar  Registro  no  MS/ANVISA.  Bi.a
MN Bioll02 isento de registro

32 01

Mesa  de  exame  ginecol6gico.  (Cama para  exame
2.280,00 2.280,00ginecol6gico tipo diva) - Estrutura em madeira com

espessura  minima  de  15  mm,  MDF  de  fabricante
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Item Qtd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total
certificado,  revestido  em  laminado  decorativo,  na
cor bege. Devefa possuir duas (2) gavetas e uma (1)
porta em cada lado, uma (1) porta central com rna
prateleira intema. Os puxadores deverfro ser metal e
cromados. 0 revestimento intemo do m6vel devefa
ser do mesmo material da parte extema. As gavetas
deverfro    ser    deslizantes,    atrav6s    de    corredicas
telesc6picas. As dobradicas deverao  ser 35  mm.  0
leito  devera  ser  estofedo,  revestido  em  courvim
marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito
ajustavel   atraves  de  cremalheiras  duplas,  unidas
entre  si,   fabricadas  em  ago   inoxidavel,   com  no
minimo  quatro  (4)  posic6es.  0  m6vel  devefa  vir
acompanhado  de  uni  par  de  pemeiras  anat6micas.
em  poliuretano  injetado,  que  pemitam  ajuste  de
altura e com mobilidade antero-posterior. A fixapao
desta haste deverd ser feita atrav6s de uma estrutura
com no minimo 14 X 5,5 cm. Deverd possuir gaveta
para escoamento de liquidos, em apo inox e puxador
em inox. A gaveta deverd possuir o mesmo tamanho
da  abertura  feito  no   m6vel  para  a  mesma,   nao
podendo  ficar  espapo  para ac`inulo  de  sujeiras.  A
gaveta fechada nao poderd ficar mais do que 2  cm
intemamente    ao    m6vel.    Dimens6es    do    m6vel
(variagao    permitida   5%):    Comprimento    1,85m;
largura    0,64m;    altura    0,76m.    Dimens6es    do
estofanento (variapao permitida 5%): Comprimento
1,85m;  largura 0,64m;  altura na cabeceira 0,15m  e
mos   pes   e   parte   central   0,10m.   0   revestimento
estofado  deverd apresentar espuma com  densidade
28, revestida em courvim soft 8 marrom. A marca do
fabricante   devera   vir   gravada   na   maca   ou   em
plaqueta  mefalica  fixada  de  foma  resistente  na
calna. Garantia de  I(urn) ano.   Fabricado de acordo
com  Padr6es  lntemacionais  de Qualidade,  Normas
de. AB;NI. Bio MN Bi02OO

38 20

Pinca FOERSTELR - Reta, em a9o inox,  medindo

56,40 1.128,00
de 24 cm.  10 altos de garantia Fabricado de acordo
com Padr6es  Intemacionais de  Qualidade,  Normas
da ABNT. 4BC##oLr

39 05 Porta  agulha HEGAR (medindo 20 cm),  em aco 34,65 173,25
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Item Otd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total
inox.10 anos de garantia.  Fabricado de acordo com 11Padr6es  Intemacionais  de  Qualidade,  Normas  da
ABNT. ABC4"oLx:

41 08

Suporte   para   soro   -   Coluna  em  tubo   de   ago

180,00 1.440,00

inoxidavel    de    I"    de    diametro    com    anel    de
regulagem, haste em tubo de ago inoxidavel de 3/4 de
diametro com 4 ganchos na   extremidade  supenor,
base com 4 p6s de ferro fundido, pintura ep6xi na cor
branca, com rodizios, dimens6es aproximadas de no
mckimo 2,40 e minimo de 1,70m. Garantia de I (urn)
a"o. Bin MN/ Bio2403

53 03

Material   Clinico   -   Cabo   para   espelho   de   ago

120,00 360,00

inoxidavel -autoclavavel ;
Material   Clinico   -   Espelho   bucal   n°   5   de   ago
inoxidavel -autoclavavel ;
Material  Clhico  -  Sonda exploradora n°  5  de  ago
inoxidavel- autoclavavel ;
Material Clinico - Sonda odontol6gica milimetrada
OMS de ago inoxidavel -autoclavavel;
Material   Clinico   -   Pinga   para   algodao   de   aco
inoxidavel -autoclavivel ;
Material Clinico -Espatula n° 01  de ago inoxidgivel
-autoclavavel ;
Material Clinico - Seringa Caxpule com refluxo de
ago inoxidavel - autoclavavel
Material Clinico - Escavador de dentina n° 11  de ago
inox - autoclavivel; Go/gro# J„or

54 03

Material  de  ART  -  Cortante  de  Black  duplo  n°

114,00 342,00

14/15;

Espatula de pldstico para iondmero;
Aplicador de hidr6xido de calcio duplo de ago inox
-autoclavavel;
Porta matriz metalico tofflemire adulto de ago inox
- autoclavavel ;
Tesoura Goldman Fox reta de  13  cm  de apo  inox-
autoclavavel;
Escavador   de   dentina   n°    17    de    ago    inox   -
autoclavavel;
Escavador   de   dentina   n°   20   de   ago   inox   -
autoclavavel;
Cabo de bisturi n° 3 de aco inox- autoclavavel;

c~Lap

/
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Item Qtd Descritivo do EquiDamento RS Uni, RS Total
Hollemback 3 S de apo inox- autoclavavel; Go/gro#
Inox

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E FORMA DE COBRANCA
5.I.  0  pedido  de  pagamento  devera  ser  devidamente  instruido  com  Nota  Fiscal  referente  ao
fomecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente devera conter o n`inero do Edital e assinatura
do  responsavel  pela  Secretaria  licitante  em  seu verso,  bern como  apresentar  os  dados  bancdrios
necessalos para que o Municipio de Mercedes efetue os paganentos devidos ao fomecedor.

5.1.I  0 pagamento decorrente da execngao  do objeto  do presente procedimento licitat6rio
sera   efetundo    ate   o    loo   (d6cimo)   dia   do    mss   subsequente   ao   da   prestagao    do
servi9o/fomecimento do objeto e entrega da fatura competente.

5.I.2  A mora  injustificada  sujeitara o  Municipio  de  Mercedes  ao  paganento  de  correcao
monefaria a ser calculada 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. Nenhun pagamento sera efetuado ao fomecedor, se este, a epoca conespondente, n5o apresentar
comprovapao relativa a manutengao da regularidade fiscal exigida no Edital de Licita9ao da Tomada
de Pregos n°.12/2016.

53  0 Municipio  de  Mercedes  podera deduzir do  montante  a pagan os valores  correspondentes  a
multas ou indenizap6es devidas pelo fomecedor.

5.4   0   pagamento   efetuado   nao   isentara   o   fomecedor  das   responsabilidades   decorrentes   do
fomecimento.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PRECOS
6.I. 0 pre9o contratado nao sofrera qualquer reajuste durante a vigencia da contratapao, resalvada a
possibilidade da recomposi9ao do equilibrio econ6mico-financeiro, na forma da Lei.

cLAusuLA sriTIMA - DA vlGENclA DO CONTRATO:
7.1. Este CONTRATO vigefa por 05 (cinco) moses, contados a partir da data de sua emissao.

CLAUSULA OITAVA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
8.I   Constituem  direitos  do  CONTRATANTE  receber  o  objeto  deste  Contrato  nas  condi96es
avengadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

8.1.I -Constituem obrigap6es do CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado, e
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b) Dar a CONTRATADA as condic6es necessatas a regular execu¢ao do Contrato.

8.1.2 -Constituem obrigap5es da CONTRATADA:
a) Prestar o fomecimento do objeto na forma ajustada,

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

c) Manter durante toda a execngao do Contrato, em compatibilidade com as obrigap6es por ela
assumidas, todas as condig5es de habilitapto e qualificagao exigidrs na licitapao;

d)  Apresentar,   sempre   que   solicitado,   durante  a  execueao   do   Contrato,  documentos  que
comprovem  estar  cunprindo  a  legislagao  em  vigor  quanto  as  obrigap5es  assumidas  na
licitapao,    em    especial    quarto    a   regularidade    fiscal,    encargos    sociais,    trabalhistas,
previdencidrios, tributatos, fiscais e comerciais.

CLAUSULA     NONA     -     SANCOHS     ADMINISTRATIVAS     PARA     0     CASO     DE
INADIMPLEMnNTO CONTRATUAL :
9.1  - Pela inexecugao total ou parcial do Contrato, o Municipio podera, garantida a ptevia 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 inexecucao contratual total ou parcial.

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

02.007.10.301.0006.1010 -Aquisi¢ao de Equipamentos e Mobilifrio.
Elemento de Despesa:            44905208, 44905233, 44905234, 44905235, 44905242
Fonte de recurso:                    000, 505

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1 0 atraso injustificado na prestapao do(s) servico(s) sujeitari 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 contradit6rio e a ampla defesa.

11.2.  Caso  a CONTRATADA nao  possa cumprir os prazos  estipulados para a prestapao, total  ou
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11.3. A solicitapao de prorrogapao,  contendo o novo prazo de fomecimento  do objeto, devefa ser
encaminhada ao Secretalo de Planejamento, Administrapao e Finangas da CONTRATADA, ate o
vencimento do prazo de prestapfro inicialmente estipulado, ficando a crit6rio da CONTRATADA a
sua aceitapao.

11.4. Pela inexecueao total ou parcial do compromissos assumidos pelas PARTES este CONTRATO
poderd ser rescindido, confome explicitado na legislapao 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 aplicapfo de quaisquer das sanc6es relacionadas neste instrunento sera precedida de regular
processo administrativo, mediante o qual se garantira o contradit6rio e a anpla defesa.

CLAUSULA DECIMA SHGUNDA - I)A FISCALIZACAO
12.I  Durante a vigencia do Contrato, a prestapao dos servieos sera acompanhada e fiscalizada por
servidor(es) designado(s) para este fim, permitida a contratapao de terceiros, mediante a adogao das
medidas   legais   cabiveis,   para   assisti-lo(s)   e   subsidia-lo(s)   de   informap6es   pertinentes   a  essa
atribuicao. As decis6es e providencias que ultrapassem a competencia do(s) executor(es), deverao ser
solicitadas ao Secretdrio de Planejanento, Admihistrapao e Financas do CONTRATANTE, em tempo
habil, para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA TERCELIRA - DA RESCISAO
13.I. A CONTRATANTE podera, ao seu alvedrio, rescindir unilateralmente o presente CONTRATO,
na ocorfencia 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 regulamento.

13.2.  A   CONTRATADA   reconhece   os   direitos   do   CONTRATANTE,   em   caso   de   rescisao
administrativa prevista no art. 77 da I.,ei n.° 8.666/93.

cLAusuLA DriclMA QUARTA - DAs Dlsposlc6Bs GERAls
14.1. Pelo presente instrunnento, o CONTRATANTE fica obrigado a manter sempre atualizados todos
seus dados cadastrais, especialmente no que se refere ao endereco para envio de cobrancas/faturas e
correspondencias.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICACAO
15.I.  0 presente Contrato  sera publicado em forma de extrato, no Diario Oficial do Municipio de
Mercedes, em conformidade com o disposto no Paragrafo theo, do art. 61, da Lei 8.666, de 21  de
Junho de 1993 e suas alterag6es posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FRAUDE E CORRUPCAO
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16.1 0s recursos destinados a execngao do objeto deste CONTRATO sao parcialmente oriundos do
Projeto   Multissetorial   para   Desenvolvimento   do   Parana,   financiado   por   recursos   do   Banco
Intemacional para Reconstrugao e Desenvolvimento - BIRD, razao pela qual, com supedfroeo no art.
42, § 5°, da Lei n.° 8.666/93, e art. 3°, caput, da Lei Estadunl n.0 15.608/2007, haverd 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,  Mutudrios  de  Empiestimo  (incluindo  beneficiarios  do  empr6stimo  do  Banco),  licitantes,
fomecedores.   empreiteiros   e   seus   agentes   (sejam   eles   declarados   ou   nao),   subcontratados,
subconsultores, prestadores de servi¢o e fomecedores, al6m de todo finciondrio a eles vinculado, que
mantenham os mais elevados padr6es de etica durante a aquisigao e execu€ao de contratos financiados
pelo Banco[.  Em consequencia desta politica, o Banco:

a) define, para os fins desta disposigao, os termos indicados a seguir:
(i)  "prftica  corrupta"2:  significa oferecer,  entregar,  receber ou  solicitar,  direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor com a intengao de influenciar de modo indevido
a apao de terceiros;
(ii) "prdtica fraudulenta"3 :  significa qualquer ato, falsificapao ou omissao de fatos
que, de forma intencional ou irresponsavel induza ou tente induzir uma par[e a erro,
com o objetivo de obter beneficio financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a
inteng5o de evitar o cumprimento de uma obrigapao;
(iii) "pratica colusiva'94: significa uma combinapao entre duas ou mais partes visando
alcanear urn objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ap6es de outra
parte;
(iv) "prftica coercitiva"5: significa prejudicar ou causar dano, ou aneagar prejudicar
ou  causar  dano,  direta  ou  indiretamente,  a  qualquer  parte  interessada  ou  a  sua
propriedade, para influenciar indevidamente as ac6es de rna parte;
(v) "pratica obstrutiva": significa:

1.  Nesse contexto,  sera  imptopria  qualquer atitude tomada  no  intuito de  influenciar o  processo  de aquisieao

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

aquisieao  ou  na  execueao  do  contrato.  Nesse  contexto,  "funcionario  ptiblico"  inclui  a  equipe  do  Banco
Mundial e os funcionarios de outras organizae6es que examinam ou tomam decisdes sobre aquisi?ao.

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

sao relativos ao processo de aquisigao ou a execueao do contrato; e o "ate ou omissao" tern como objetivo
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(aa) deliberadanente destruir, falsifical., alterar ou ocultar provas em investigap6es
ou   fazer   declarap6es   falsas   a   investigadores,   com   o   objetivo   de   inpedir
materialmente  uma  investigapao  do  Banco  de  alegap6es  de  pratica  corrupta,
fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameacar, 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  inspecao  ou  auditoria,  estabelecidos  no  parigrafo  (e)
abaixo:

(b)rejeitaraumapropostadeoutorgasedeterminarqueolicitanterecomendadoparaaoutorga
do contrato, ou qualquer do  seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros,
prestadores de servigo, fomecedores e/ou funciondrios, envolveu-se, direta ou indiretanente,
em praticas 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 empr6stimo alocada a
un contrato se, a qualquer momento, deteminar que representantes do Mutuatio ou de urn
beneficidrio de qualquer parte dos recursos emprestimo envolveram-se em praticas corruptas,
fraudulentas,  colusivas,  coercitivas  ou  obstrutivas  durante  o  processo  de  aquisicao  ou  de
implementapaodocontratoemquestao,semqueoMutudriotenhaadotadomedidasoportunas
e adequndas, satisfatorias ao Banco, para combater essas praticas quando de sua ocorrencia,
inclusive  por  falhar  em  informar  tempestivanente  o  Banco  no  momento  em  que  tomoll
conhecimento dessas praticas ;

(d)  sancionara  unra  empresa ou  uma  pessoa  fisica,  a  qualquer  tempo,  de  acordo  com  os
procedimentos    de    sangao    cabiveis    do    Banco6,    inclusive    declarando-a    inelegivel,

:nfecfi;;i:a)epn:ea°s:rpd°ers.Pg#nng:o9estueb:+npar::t:e{;I,Pc::s|::rt,°frog::cee:::::t:rse::dano:££:::#
de  uma empresa  elegivel  que  esteja recebendo  a outorga de  urn contrato  financiado  pelo
Banco;

. Uma empresa ou uma pessoa flsica pode ser declarada inelegivel pare a outorga de urn contrato financiado
pelo Bahco: (i) ap6s a.conclusao do-processo de sangao conforme os procedimentos do Banco, incluindo,
/.nter a//.a,  impedjmento "cmuzado", conforme acordado com outras lnstituic6es  Financeiras  lnternacionais,
como Bancos  Multilaterais de  Desenvolvimento e atrav6s da aplicaeao de procedimentos de saneao por
fraLide e corrupeao em licitae6es corporativas do Grupo Banco Mundial, e (ii) em decorrencia de suspensao
temporaria ou suspensao tempofaria preventiva em rela¢ao a urn processo de sangao em tramite.
Urn subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor ou prestador de servieo nomeado (names diferentes
podem ser usados dependendo do edital de licitagao especifico) 6 aquele que: (i) foi indicado pelo licitante
em sua pre-qualificaeao ou  proposta porque traz experiencia e conhecimento especlficos ou cruciais que
permitem ao licitante cumprir as exigencias de qualificagao para a licitagao em tela; ou (ii) foi indicado pelo
Mutuario.
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(e)  Os  licitantes,  fomecedores  e  empreiteiros,  assim  como  seus  subempreiteiros,  agentes,
pessoal,  consultores,  prestadores de  servico  e  fomecedores,  devefao permitir que o Banco
inspecione todas as contas e registros, al6m de outros documentos referentes a apresentapao
das propostas e a execucao do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados
pelo Banco.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
17.I.FicaeleitopelaspartesoForodaComarcadeMarechalCandidoRondonparadirimirquaisquer
ddvides decorrentes do presente contrato, com ren`incia de qualquer outro.

RG n° 7.785.147-0
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