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CONTRATO DFI FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM  0  MUNIcipI0  DE  MERCEDES  E  A
EMPRESA  SEMINA  PRODUTOS  EDUCATIVOS  E
SERVICOS LTDA EPP

Contrato n.0 235/2016
Identificacao: 3352016

0MunicipiodeMercedes,pessoajuridicadedireitopdblicointemo,comsedeadministrativanaRua
Dr. Oswaldo Cruz, n.a 555, Centro, Ira Cidade de Mercedes, Estado do Parana, neste ato representado
pelo Exmo.  Prefeito em Exercicio.  Sr.  Vilson Martins, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n.a
624.141.519-00,portadordaCateiradeldentidaden.°4.491.835-8SSPPR,residenteedomiciliado
na  Av.  Mato  Totta,  n°  828,  Centro,  nesta  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Paraha,  doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Semina Produtos Educativos e Servi¢os
Ltda.EPP,pessoajuridicadedireitoprivado,comsedenaRunBicudodeBrito,n.°697,CEP04.316-
060,  Vila Guarani,  na  Cidade  de  Sao  Paulo,  Estado  de  Sao  Paulo,  inscrita no  CNPJ/MF  sob  n°.
04.115.617/0001-03,InscrigaoEstadualn.°0000116054356117,nesteatorepresentadaporsuns6cia
administradora, Senhora Maria Luisa Kayat Eluf, inscrita no CPF sob n.0 046.977.408-82, portadora
da Carteira de Identidade n.a 2.852.690-9 SSP/SP, residente e domiciliada na Al. Joaquim Eugenio
de  Lima,  n°  1481,  Jardim  Paulista,  na  Cidade  de  Sao  Paulo,  Estado  de  Sao  Paulo,  doravante
denominada  simplesmente  CONTRATADA,  celebram  o  presente  contrato  de  fomecimento  de
equipanentos, de acordo com o procedimento de Tomada de Precos n.0  12/2016, as disposic6es da
Lei n.° 8.666/93, e as seguintes clausulas e condig5es:

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJET0
I.I  0 objeto do presente contrato diz respeito ao fomecimento de equipamentos para Unidades de
Atengao  Primata  do  Municipio  de  Mercedes,  conforme  Programa  de  Qualificapao  da Aten¢ao
Primalia a Satide -APSUS.

1.2 Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partesemtodososseustermos,asdemaiscondi¢desexpressasnoEditaldeTOMADADEPRECOS
N°. 12/2016, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA  SEGUNDA  -  DOS  DOCUMENTOS  INTEGRANTES  E  DA  LEGISLACAO
APLICAVEL
2.I Integram o presente CONTRATO os seguintes documentos:
a) Proposta Comercial da CONTRATADA de 22 de julho de 2016;

b) Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, C6digo de Defesa do Consumidor, que disp6e sobre a defesa
do consulnidor e da outras provid6ncias;

c) Lei 8.666, de 21  de Junho de 1993 e suas alterap6es posteriores, que regulamenta o art. 37, inciso
XI,  da  Constituigao   da  Repbblica  de   1988,  institui  normas  para  licitap6es  e  contratos  da
Administrapao Ptiblica e da outras providencias.

CLAUSULA TERCEIRA - 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, devefa se dar em ate 30 (trinta) dias ap6s a emissao da Ordem de Fomecimento/Servico,
mos locais previamente indicados pela contratada, constantes do Anexo I - Memorial Descritivo do
Edital.

3.1.I. 0 prazo de entrega podefa ser prorrogado mos termos do art. 579 §  1°, 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 -  D0 PRECO
4.I Pela fomecimento do objeto e consequente prestapao dos servigos, a CONTRATANTE pagafa a
CONTRATADA, o valor de R$  1.934,00 (urn mil, novecentos e trinta e quatro reais), conforme
disposig6es a seguir:

Item Otd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total

61 01

Kit Satde Reprodutiva - Cada kit contendo:

I.934,00 1.934,00

-    I    albLun   grande   de   planejamento   familiar   e
reprodutivo   contendo   figuras   coloridas   sobre   o
aparelho       reprodutor       feminino,       masculino,
amamentapao,    m6todos   contraceptivos   naturais,
m5todos de barreira,  m6todos  quihicos  e metodos
definitivos.  Deve  ser  apresentado  em  capa  dura  e
espiral tipo "wire-o". Deve conter paginas seriadas,
tendo no verso  de cada lamina, textos explicativos
sobre  o  tema.  Devefa  acompanhar  manual  sobre
orientapao contraceptiva contemplando m6todos de
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Item Otd Descritivo do EquiDamento RS Unit RS Total
barreira  (diafragma,  DIU,  preservativo  masculino,
preservativo       feminino);       metodos       quimicos
(anticoncepcional     oral,     vaginal,     injetivel     e
contraceptivo de emerg€ncia) e metodos defmitivos
(laqueadura e vasectomia).
Opcao: Sacola para Transporte.
- Kit Reprodutor Feminino e Masculino - vulva de
silicone  e  penis  de  13,5  cm  com  escroto.  Para  o
ensino   da   colocapao   da   camisinha   feminina   e
masculina e demonstrap5o da relapao sexual. Para o
auto¢onhecimento, cuidado com a higiene pessoal e
prevengao   de   DST's.   Acondicionado   em   estojo
especial. Medidas do Estojo:  18,5 cm x  12 cm
Peso:  0,400 g (com penis de  13,5 cm)
-   Modelo   Pelvico   de  Acrilico   -  tridimensional,
fabricado  em  acrilico  com  uma  lamina m6vel  que
permite  visualizar  o  endometio  e  os  6rgaos  que
comp6em o aparelho reprodutor feminino. Utilizado
tamb6m    para    demonstragao    da    colocapao    de
diafragma,   do   DIU   e   da   canisinha   feminina.
Acompanha  manual  de  instrngao.  Acondicionado
em caixa especial para transporte. Medidas: 24 cm x
22 cm . Peso: 0,550 kg
- Modelo Pelvico de Bonacha - modelo p6lvico do

aparelho  reprodutor  feminino,  tridimensional,  em
espuma de borracha para demonstragao de colocapao
do diafragma,  camisinha feminina e para ensinar a
mulher a conhecer o  seu pr6prio  corpo  atrav6s do
toque Ilo colo do btero e demonstrar a relapao sexual.
Medidas:  12,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm Peso: 0,loo kg
•   Penis   de   Borracha  -  modelos   penianos   com
formato  natural (com bolsa escrotal),  apresentados
nas cores  morena e negra com tananho  de  15  cm
para fins educativos.  Medidas:  15  cm   Peso:  0,300
kg`
- Qundro Imantado com imageus na frente e verso do
Aparelho    Reprodutor    Masculino    e    Feminino
contendo  37  figuras imantadas para mostrar sobre:
Sexualidade, Meustniapao, M6todos Contraceptivos
e    Definitivos,    Reprodueao    e    Gestapao.    Deve
acompanhar   suporte   de   madeii.a.   cademo   sobre

RuaDroswe:#:,fr#:}£5d5e;a°#::::=::5p)r%2o:6b-r89°c°N-p:E9E9ig939-30/88o-tT2e3rcedes-Fff8"42

www.mercedes.pr.gov.br'§,,ap       -,



Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Contrato n° 235/2016

Item Qtd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total
Orientapao  Contraceptiva,  manual  de  instrapao  e
sacola  para  transporte.  Medidas:  50  cm  x  37  cm
Peso: 2,650 kg
• Quadro de m6todos contraceptivos moldurado com
contraceptivos  contendo   I   Diafrogma,   I   DIU,   I
Preservativo     Masculino      e      1      Feminino,      1
Anticoncepcional     Oral     e     I     Injefavel     e     I
Contracepgao  de  Emergencia,  para compreensao  e
conhecimento destes metodos, de forma real. Deveri
acompanhar       1       cademo      sobre      Orientagao
Contraceptiva   ben   como   suporte   de   madeira.
Medidas: 50 cm x 35 cm Peso:  1,700 kg
-  Sacola  para  transporte  e  acondicionaniento  dos
materiais educativos,  confeccionada em nylon com
alga   tiracolo   e   fechanento   com   ziper   de   dois
cursores.  Medidas: 66 cm x 46 cm Peso: 0,400 kg;
Semina Educativa

CLAUSULA QUINTA - D0 PAGAMENTO E FORMA DE C0BRANCA
5.I.  0  pedido  de  paganento  devefa  ser  devidanente  instruido  com  Nota  Fiscal  referente  ao
fomecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente deverd conter o niinero do Edital e assinatura
do  respousavel  pela  Secretaria  licitante  em  seu  verso,  ben  como  apresentar os  dados  bancarios
necessfrios para que o Municipio de Mercedes efetue os paganientos devidos ao fomecedor.

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

5.1.2  A mora  injustificada  sujeitard o  Municipio  de  Mercedes  ao  pagamentl  de  corree5o
monetata 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 efetivanente ocorreu.

5.2. Nenhum pagamento sera efetuado ao fomecedor, se este, a epoca correspondente, nao apresentar
comprovapao relativa a manuten9ao da regularidade fiscal exigida no Edital de Licitapao da Tomada
de Pregos n°.12/2016.

5.3  0  Municipio de  Mercedes podefa deduzir do  montante a pagar os valores  correspondentes  a
multas ou indenizap6es devidas pelo fomecedor.

5.4   0  paganento   efetuado   nao   isentard  o   fomecedor  das  responsabilidades  decorrentes   do
fomecimento.
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cLAusuLA SEXTA - DO REATusTE DE pluncos
6.I. 0 prego contratado nao sofrefa qunlquer reajuste durante a vigencia da contratapao, resalvada a
possibilidadedarecomposi¢frodoequilforioecon6mico-financeiro,naformadaLei.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA D0 CONTRATO:
7.1.EsteCONTRATOvigefapor05(cinco)meses,contadosapartirdadatadesuaemissao.

CLAUSULA OITAVA -I)IREITOS E RESPONSABILIDADHS DAS PARTES:
8.1   Constituem  direitos  do  CONTRATANTE  receber  o  objeto  deste   Contrato  nas  condic6es
avencadasedaCONTRATADAperceberovalorajustadonafomaeprazoconvencionados.

8.1.1 -Constituem obrigap6es do CONTRATANTE:
a) Efetuar o paganento ajustado, e

b) Dar a CONTRATADA as condic6es necessdrias a regular execngao do Contrato.

8.I.2 -Constituem obrigap6es da CONTRATADA:
a) Prestar o fomecimento do objeto na foma ajustada,

b)  Atender  aos  encargos  trabalhistas,  previdenciinos,  fiscais  e  comerciais  decorrentes  da
execu9ao do presente contrato;

c)ManterdurantetodaaexecucaodoContrato,emcompatibilidadecomasobrigap6esporela
assunidas, todas as condig6es de habilitacao e qualificapao exigidas na licitapao;

d)  Apresentar,   sempre  que   solicitado,   durante  a  execugao  do  Contrato,   documentos  que
comprovem  estar  cunprindo  a  legislapao  em  vigor  quarto  as  obrigap6es  assumidas  na
licitapao,    em    especial    quarto    a   regularidade    fiscal,    encargos    sociais,    trabalhistas,
previdencidrios, tributarios, fiscais e comerciais.

CLAUSULA    NONA     -     SANCOES     ADMINISTRATIVAS     PARA     0     CASO     DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL :
9.1 - Pela inexecucao total ou parcial do Contrato, o Municipio podera, garandda a previa defesa,
aplicar a CONTRATADA as sanc6es previstas no art. 87 da Lei n.a 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°/o na hip6tese de inexecucao contratual total ou parcial.

CLAUSULADECIMA-DADOTACA00RCAMENTARIA
10.1 As despesas decorrentes da presente contratapao correrao a conta das dotag6es ongamentarias
consignadas a seguir:

02.007.10.301.0006.1010 -Aquisicao de Equipamentos e Mobiliario.
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mento de Despesa:
e de recurso:

Municipio de Mercedes
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4490S2089 44905233, 44905234, 44905235, 44905242
000' 505

LAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
.1 0 atraso injustificado na prestapao do(s) servico(s) sujeitara a PARTE que der causa ao mesmo
multa de  0,5%  do  valor total  do  CONTRATO,  ap6s  apurapfro  administrativa do  fato  ocorrido,
speitado o direito ao contraditorio e a ampla defesa.

Caso  a CONTRATADA nao possa cumprir os prazos  estipulados para a prestapao,  total  ou
rcial, do(s) servieo(s),  devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos
sos  de  ocorrencia  de  fato  superveniente,  excepcional  ou  imprevisivel,  estranho  a  vontade  das
lRTES, que altere fundanentalmente as condig6es do contrato; e de impedimento de sun execugao
ir fato  ou  ato  de  terceiro  reconhecido  pela Administragao  em documento  contemporaneo  a  sua
orrencia.

A solicitapao  de prorrogapao,  contendo o novo prazo de  fomecimento do objeto,  deved ser
caminhada ao  Secretdrio de Planejanento, Administrapao e Finangas da CONTRATADA, ate o
ncimento do prazo de prestapao inicialmente estipulado, ficando a criterio da CONTRATADA a
a aceitapao.

.4. Pela inexecngao total ou parcial do compromissos assumidos pelas PARTES este CONTRATO
idera ser rescindido, conforme explicitado na legislapao a ele referente, aplicando-se a parte que der
usa a rescisfro multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO.

As multas devidas, ben como os prejuizos porventura causados pelas PARTES ser5o cobrados
rna da lei

.6. A aplicapao de quaisquer das sanc6es relacionadas neste instrumento sera precedida de regular
ocesso administrativo, mediante o qual se garantira o contradit6rio e a ampla defesa.

LAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO
i.1  Durante a vig6ncia do Contrato, a prestapao dos servigos sera acompanhada e fiscalizada por

or(es) designado(s) para este tim, pemitida a contratapfro de terceiros, mediante a adogao das
as  legais  cabfveis,  para  assisti-lo(s)  e  subsidia-lo(s)   de   informap6es  pertinentes   a  essa
igao. As decis6es e providencias que ultrapassem a competencia do(s) executor(es), deverao ser
adas ao Secretalo de Planejamento, Administrapfro e Financas do CONTRATANTE, em tempo

bil, para a adogao das medidas convenientes.

jAUSULA DficIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
.I. A CONTRATANTE podera, ao seu alvedrio, rescindir unilateralmente o presente CONTRATO,
ocorrencia das situap6es previstas mos incisos I a XII e XVII do art.  78 da Lei  8.666/93, com as
nsequencias contratuais e as previstas em lei ou regulanento.
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13.2.  A   CONTRATADA   reconhece   os   direitos   do   CONTRATANTE,   em   caso   de   rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n.a 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1.Pelopresenteinstrumento,oCONTRATANTEficaobrigadoamantersempreatualizadostodos
seus dados cadastrais, especialmente no que se refere ao enderego para envio de cotirangas/faturas e
corresoondencias.

ULADECIMAQUINTA-DAPUBLICACAO
I. 0 presente Contrato sch putilicado em foma-de extrato, no Diino Oficial do Municipio de
3rcedes, em confomidade com o disposto no Paragrafo taco, do art. 61, da Lei 8.666, de 21  de
ino de 1993 e suas alterap6es posteriores.

.AUSULADECIMASEXTA-FRAUDEECORRUPCAO

.1 0s recursos destinados a execapao do ot>jeto deste CONTRAro sao parcialmente oriundos do
Djeto   Multissetorial   para  Desenvolvimento   do   Parana,   fmanciado   por   recursos   do   Banco
;emacionalparaReconstngaoeDesenvolvimento-BIRD,I.azaopelaqual,comsupedineonoart.
§5°,daLein.°8.666/93,eart.3°,caput,daLeiEstadualn.°15.608/2007,haveraaincidenciade

3ras distintas das definidas na Lei nacional de regencia de licitap6es e contratos, por exigencia da
tidade estrangeira.

i.2 0 Banco Mundial exige que o Estado do Parana. por meio da Secretaria de Estado da Salde -
3SA,  Mutuarios  de  Emprestimo  (incluindo  beneficiarios  do  empr6stimo  do  Banco),  licitantes,
mecedores,   empreiteiros   e   seus   agentes   (sejam   eles   declarados   ou   nao),   subcontratados,
bconsultores,prestadoresdeservigoefomecedores,alemdetodofunciondrioaelesvinculado,que
antenhamosmaiselevadospadr6esdeeticaduranteaaquisieaoeexecugaodecontratosfinanciados
!lo Banco I .  Em consequencia desta politica, o Banco:

a) define, para os fins desta disposieao, os termos indicados a seguir:
(i)  "pratica  corrupta"2:  significa oferecer,  entregar,  receber ou  solicitar,  direta ou
indiretanente,qualquercoisadevalorcomaintengaodeinfluenciardemodoindevido
a agao de terceiros;
(ii) "pl.atica fraudulenta"3 :  significa qualquer ato, falsificapao ou omissao de fatos
que, de forma 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

Nesse contexto,  sera imprdpria qualquer atitude tomada no intuito de influenciar o  processo de aquisieao
ou a execueao do contrato para obter vantagens indevidas.
Para  os  fins  deste  pafagrafo,  aterceiros°  refere-se  a  urn  funcionario  ptlblico  que  atue  no  processo  de
aquisigao  ou  na  execucao  do  contrato.  Nesse  contexto,  "funcionario  ptiblicon  inclui  a  equipe  do  Banco
Mundial e os funcionarios de outras organizag0es que examinam ou tomam decis6es sobre aquisieao.
Paraosfinsdestepafagrafo,"parte"refere-seaumfuncionarioptlblico;ostermosabeneflcione°obrigagaon
saorelativosaoprocessodeaquisigaoouaexecu?aodocontrato;eouatoouomissao"temcomoobjetivo
influenciar o processo de aquisigao ou a execueao do contrato.
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gftj;?.9p¥a&ec:Vc£:rus°ivca¥:Psig::,tc°ad:Tc::bb¥#:;entredusoumaispatesvisando
alcangar urn objetivo indevido, inclusive influenciar indevidanente as ap6es de outra
parte;
(iv) "pratica coereitiva"5: significa prejudicar ou causar dano, ou aneapar prejudicar
ou  causar  dano,  direta  ou  indiretanente,  a  qunlquer  parte  interessada  ou  a  sun
propriedade, para influenciar indevidamente as ap6es de uma parte;
(v) "pritica obstrutiva": significa:

(aa)deliberadanentedestruir,falsificar,alterarouocultarprovaseminvestigap6es
ou   fazer   declarap5es   falsas   a   investigadores,   com   o   objetivo   de   impedir
materialmente  rna  investigapao  do  Banco  de  alegap6es  de  pratica  corrupta,
fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameapar, perseguir ou intimidar qualquer
parte  interessada,  para  impedi-la  de  mostrar  seu  conhecimento  sobre  assuntos
relevantes a investigapao ou ao seu prosseguimento, ou

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

a)rejeitaraumapropostadeoutorgasedeterminarqueolicitanterecomendadoparaaoutorga
do contrato, ou qualquer do  seu pessoal, ou seus agentes,  subcousultores, subempreiteiros,
prestadores de servico, fomecedores e/ou funcioninos, envolveu-se, direta ou indiretamente.
em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o
contrato em questao;

(c) declarara viciado o processo de aquisieao e cancelara a parcela do emprestimo alocada a
un contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuino ou de urn
beneficiato de qunlquer pane dos recursos emprestimo envolveram-se em praticas corruptas,
fraudulentas,  colusivas9  coercitivas  ou  obstrutivas  durante  o  processo  de  aquisigao  ou  de
implementapfrodocontratoemquestao,semqueoMutualotenhaadotadomedidasoporfunas
e adequndas, satisfat6rias ao Banco, para combater essas praticas quando de sua ocorrencia,
inclusive  por  falhar  em  informar  tempestivamente  o  Banco  no  momento  em  que  tomou
conhecimento dessas pfaticas;

(d)  sancionat  uma  empresa  ou  uma  pessoa  fisica,  a  qualquer tempo,  de  acordo  com  os

ra  os  fins  deste  paragrafo,  a  termo  "partes"u  refere-se  aos  participantes  do  processo  de  aquisigao
;;Tus'i;e''fu'nci6;a-rib-s-p-tl-blico;) que tenta.in por si mesmos ou par intermedio de outra pessoa ou entidade
ue nao participe do processo de aquisi¢ao ou selecao simular a concorrencia ou estabelecer pre9os em
lveis artificiais e nao competitivos ou ter acesso as  propostas de  pre9o ou  demais condig6es de outros
articipantes.
ara os fins deste pafagrafo, "parte° refere-se a urn participante do processo de aquisigao ou da execueao
o contrato.
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Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Contrato n° 2 3 5/2016

procedimentos    de    sancao    cabiveis    do    Banco6.    inclusive    declarando-a    inelegivel,

:n:ecfi;;[eqF,epnfos:rpdoers,P;aredoo¢est:b:#r::t:e£;,Pc%:s:,:::,ofog::cee::::ut;:e:::£:[£:::£:;:
de  uma  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,  dever5o  permitir que  o Banco
inspecione todas as contas e registros, alem de outros documentos referentes a apresentaeao
daspropostaseaexecngaodocontrato,eossubmetaaauditoriaporprofissionaisdesignados
pelo Banco.

AUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
1.FicaeleitopelaspartesoForodaComarcadeMarechalCindidoRondonparadirimirquaisquer
idas decorrentes do presente contrato, com renthcia de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinan o presente CONTRATO, em 2 (duns)
e igual teor e

de Mercedes
CONTRATANTE

_tEI I-
Noeli Pereira

RG n° 4.779.213-4

EEREra
EPP

r%#Zervicos Ltda

€\p~9?ftT+¥#|mhacou£

Umaempresaouumapessoaflsieapedeserdeclaradaineleglvelparaaoutorgadeumcontratofinanciado
pelo Banco: (i) ap6s a conclusao do processo de san¢ao conforme os procedimentos do Banco, incluindo,
/.nter a//.a,  impedimento "cruzado",  conforme acordado com outras  lnstituicoes Financeiras lntemacionais,
como Bancos  Multilaterais de Desenvolvimento e atraves da  aplicaeao de procedimentos de sancao  por
fraudeecorrupgaoemlicita96escorporativasdoGrupoBancoMundial,e(ii)emdecorrenciadesuspensao
tempofaria ou suspensao tempofaria preventiva em relaeao a urn processo de saneao em tramite.
Umsubempreiteiro,consultor,fabricanteoufornecedorouprestadordeserviconomeado(nomesdiferentes
podem ser usados dependendo do edital de licitagao especlfico) e aquele que: (i) foi indicado pelo licitante
em sua pte-qualificacao ou  proposta porque traz expenencia e conhecimento especlficos ou cruciais que
permitem ao licitante cumprir as exigencias de qualificagao para a licita9ao em tela: ou (ii) foi indicado pelo
Mutuario.
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