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Contrato n.0 229#016
ld.entiric.,agao: 3292016

0MunicipiodeMercedes,pessoajuridicadedireitopdblicointemo,comsedeadministrativanaRua
Dr. Oswaldo Cruz, n.° 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Parana, neste ato representado
pelo Exmo.  Prefeito em Exercicio,  Sr.  Vilson Martins, brasileiro,  casado,  iuscrito no  CPF  sob n.°
624.141.519-00,portadordaCarteiradeldentidaden.°4.491.835-8SSPA'R,residenteedomiciliado
na  Av.  Mario  Totta,  n°  828,  Centre,  nesta  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Paraha,  doravante
denominado    simplesmente    CONTRATANTE,    e    a   empresa   Hospitr6nica   -   Comel.cio    de
EquipanentosMedicoHospitalarLtdaME,pessoajuridicadedireitoprivado,comsedenaAv.Celso
Garcia Cid, n°  1523,  loja 08,  Centro, CEP 86.010-490, na Cidade de Londrina, Estado do Parana,
inscrita  no  CNPJ/MF  sob  n°.  17.737.428/0001-14,  Inscrigao  Estadual  n.°  90624437-39,  neste  ato
representada por sua s6cia administradora,  Senhora Silvana Pelais Pesenti, iuscrita Ilo CPF sob n.°
731.073.959-00,portadoradaCarteiradeldentidaden.04.846.113-1SspffR,residenteedomiciliada
na Av.  Paul  Harris,  n°  88,  bloco  8,  apto.  401,  Jardim  Nossa  Senhora  de  Lourdes,  na  Cidade  de
Londrina,  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 - D0 0BJET0
I.1  0 objeto do presente conti.ato diz respeito ao fomecimento de equipanentos para Unidades de
Atengao  Primdria  do  Municipio  de  Mercedes,  conforme  Programa  de  Qunlificapao  da Atengao
Primdia a Satide -APSUS.

1.2 Integi.arm e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
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partesemtodososseustemos,asdemaiscondic6esexpressasnoEditaldeTOMADADEPRECOS
N°. 12/2016, juntanente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA  SEGUNDA  -  DOS  DOCUMENTOS  INTEGRANTHS  E  DA  LEGISLACAO
APLICAVEL
2.I Integram o presente CONTRATO os seguintes docunentos:
a) Proposta Comercial da CONTRATADA de 04 de agosto de 2016;

b)Lei8.078,de11desetembrode1990,C6digodeDefesadoCousumidor,quedisp6esobreadefesa
do consumidor e di outras providencias;

c) Lei 8.666, de 21  de Junho de  1993 e suas alterap6es posteriores, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI,   da  Constituieao   da  Repdblica  de   1988,   institui   nomas  para  licitap6es  e   contratos   da
Administrapao Ptlblica e d6 outras providencias.

CLAUSuLATERCEIRA-pRAzoEcoNDlcons-DEENTREGAERECEBIMENToDo
OBJETO
3.1.  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/Servigo,
nos locais previamente indicados pela contratada, constantes do Anexo I - Memorial Descritivo do
Edital.

3.I.1.0prazodeentregapoderaserpronogadonostemosdoart.57,§1°,daLein.08.666/93.

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
4.1 Pela fomecimento do objeto e consequente prestapao dos servicos, a CONTRATANTE pagat a
CONTRATADA,ovalordeR$10.331,94(dezmi],trezentosetrintaeumreaisenoventaequatro
centavos), conforme disposig6es a seguir:

Item12 Qtd01 Descritivo do EquipamentoAutoclaveHorizontalDeMesa:  Capacidade para RS Unit RS Total

5.479,60 5.479,60

42 litros - Capacidade: 42 litros Controle totalmente
Automatico   que   deve   ser   realizado   atrav6s   de
microcontrolador  Sele9ao  de  Temperatura:   120  a
134°C Ciclo: ate 60 minutos. Tempo de secagem: ate
45 minutos. Precisao e tempo de resist6ncia: tipo PT
100.  Sistema Hidraulico  e  Bomba de Vacuo:  com
filtro   de   bronze,   elementos   filtrantes   em   aco
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Item Qtd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total
inoxidavel. Valvula solen6ide: em latao foriado tipo
diafragma.  Valvula  de  Seguranca:  construida  em
latao.  Camara:  deve  ser  em  lapo  inoxidivel,  com
garantia    de    03     anos    de    garantia    revestida
extemamente  com  material  isolante  ao  calor  que
alem  de otimizar o  seu consumo   de energia deve
conservar     a     temperatura     do     ambiente.     0
adicionanento   da   agua   na   camara   intema   da
autoclave devefa ser automatico, assim como o ciclo
devera ser autom5tico.  Bandeja:  confeccionada em
ago inoxidivel, totalmente perfurada, para permitir
uma boa circulapfo de vapor. Tanpa/porta:   em ago
inoxidavel, laminado, com garantia de 03(tres anos),
com   anel   de   vedapao   em   borracha   de   silicone
resistente     a     altas     temperaturas.     Sistema     de
fechamento   da   Porta  Dispositivo   que   impega  o
funcionamento do equipamento com a porta aberta.
Deve   ser  construida  de   forrna  robusta  e  dotada
intemamente  com  urn  rolamento  de  encosto  que
proporcione    maior    seguranca   e    suavidade    no
manuseio.     Cabos:     devem     ser     de     baquelite
(isolamento ao calor).  Resistencia:  deve ser niquel-
cromo,    blindada    em    cabo    de    ago    inoxidavel
Gabinete:   deve  ser  em  chapa  de  ago  inoxidavel
reforeado,  com  tratanento  anticorrosivo  e  pintura
eletrostatica,   extema  e   intema.   Deve   apresentar
abertura   para   ventilapao   tipo   veneziana.   Deve
possuir chave on/off, man6metro display e teclas de
controle.  Sistema    Eletr6iiico  de  Seguranca:  Deve
desligar automaticamente caso a temperatura exceda
em    3°C    a    temperatura    programada.    Sistema
Mecanico  e  Eletrico  de  Seguranga:  Deve  possuir
valvula de alivio, fusivel de protegao, termostato de
seguranga para evitar a queima das resist6ncias e dos
materiais em caso de falta de agua. Construida com
base nas Nomas ASME e  ABNT, atender a Norma
NR        13.        Dimens6es       Extemas       mckimas :
44x56x78cm. Dimens6es  Intemas Minimas: 30x60:
cm. Quantidade Minima de Bandejas: 02. Potencias
minimas:  2400  w  .  Voltagem:  110/220  v.  Garantia
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Item Qtd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total
minima    de    18    meses    para   pe¢as    e    servlgos.
Bsmieitale

34 04

Otosc6pio  -  Equipaniento  para  exame  visual  do

432,60 I.730,40

ouvido.   Otosc6pio em fibra 6ptica em material de
alta   resistencia.       Lampada   hal6gena,   1ente   de
aumentl  de  2.5x  e  05  especulos  permanentes  de
plastico    com    diametros    aproximados:    2,5mm-
3,Omm-3,5rm4,Omm-  8,Omm.  Possuir  regulador
de  alta  e  baixa  luminosidade  e  encaixe  para visor
sobressalente.     Possuir  cabo  em  ago  inoxidavel.
Possuir   visor   articulado   ao   cabegote   e   m6vel.
Acompanhar    linpada    e    visor    sobressalente.
Apresentar  cabo  em  ago  inoxidavel  de  tamanho
medio  para  pilhas.  Possuir  lupa  redonda.  Possuir
controle      de      intensidade     de      luz      desejavel.
Alimentapao       por      pilhas      medias       comuns,
Acompanha            estojo            refongado            para
acondicionanento e transporte, contendo: Lanpada
e    visor    sobressalente    e    05    (cinco)    especulos
pemanentes    de   pldstico.    Garantia   de    1    ano.
Apresentar  Registro  no  MS/ANVISA,  Manual  e
Catalogo   em   portugues.  Assistencia  Tecnica   do
equipamento devera ser no Estado do Paran4 se nao
houver,        a        empresa        vencedora        devefa
comprometer-se      a      realizar   gratuitanente      o
translado     dos    equipamentos    ate     o     local  da
Assist6ncia Tecnica.  MD

46 01

Oximetro  de pulso de  mesa -  Com tela de cristal

2.300,00 2.300,00

liquido   e   capas   de   ser   utilizado   em   qualquer
ambiente, com baterias regarregaveis que duram ate
8h,   tela  com  curva  pletismografica,   sensor  para
utilizapao    em   pacientes    adultos,    pediatricos    e
neonatais. Deve possuir griflco de barras das ultimas
24h,      deve      funcionar     funcionar      emll0/220
automaticamente. Bateria intema, recanegavel, com
autonomia minima de 3h, peso inferior a 3kg Alem
dos   acessorios   obrigatorios   fomecer   para   cada
equipamento 2 sensores -adulto de dedo, 01  sensor
-  pediatrico  de  dedo.  Limites  de  leitura  e  alarmes
minimos:      ALARMES:      1imites      aiustaveis      e
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Item Qtd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total
automaticos   para    Sp02    e    pulso,    maximos   e
minimos.  Audio:  Volume  ajustavel,  2  minutes  de
silencioso ou desligado. Visual:  Valores de  Spo2  e
pulso, e barra de alrta piscarao indicando que algum
alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm

ggif±sDig;82::L¥S8i#cifeilB¥AT%TOo_
100% PRECISAO: 2% RESOLUCAO: 1% TEMPO
DE  MEDIA:   8  segundos.  AUDIO:  os  alarmes  e
pulso  deverao  possuir  tonalidade  variavel  com  a
mudanca   no   valor   da   saturagao>   TELA:   Tipo
monocromatica de catodo frio. Tamanho da tela: 32
mm      x      27      mln      (alturaxlargura)       Curva
pletismogrifica:       cristal       liquido.       POSSUIR
REGISTRO NA ANVISA. Ge#cr¢/ Afed#ech

47 01

Oftalmosc6pio -Linpada: Minimo de 2.5 V, Xenon

82 I ,94 821,94

Hal6gena ou LED, acompanhado de 02 lampadas;
Sele95o minima de 6 aberturas,  com filtro livre de
vermelho (utilizavel em qualquer abertura);
Filtro Polarizador para eliminapao de reflexo
Minimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias;
Faixa minima de dioptrias: -25 a +22;
Marcador de dioptrias iluminado;
Saida de luz e abertura selada a prova de poeiras e
sujeiras;
Borracha de protecao para evitar riscos na lente;
Cabeca em ABS resistente a impactos;
Clipe  de  bolso  e interruptor   liga/desliga  integrado
ao cabo;
Cabo mefalico;
Alimentapao atraves de pilhas alcalinas e ou bateria
recarregavel, em caso de bateria recaregavel dove
acompanhar recarregador de bateria;
Estojo macio ou rigido;
Garantia minima de 01 ano;Manual de instnic6es em
Portugues;Apresentar registro na ANVISA. A4D

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E FORMA DE C0BRANCA
5.I.  0  pedido  de  pagamento  devera  ser  devidamente  iustruido  com  Nota  Fiscal  referente  ao
fomecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente deverd conter o ndmero do Edital e assinatura
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do  respousavel  pela  Secretaria  licitante  em  seu  verso,  ben  como  apresentar  os  dados  bancarios
necessarios para que o Municipio de Mercedes efetue os pagamentos devidos ao fomecedor.

5.I.I  0 pagamento decolTente da execugfro do objeto do presente procedimento  licitat6rio
sera   efetuado   ate   o    loo   (d6cimo)   dia   do   mss   subsequente   ao   da   prestapao   do
servi¢o/fomecimento do objeto e entrega da fatura competente.

5.I.2  A mora  injustificada  sujeitara o  Municipio  de  Mercedes  ao  pagamento  de  corregao
monetaria 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 efetivainente ocorreu.

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

53  0 Municipio  de Mercedes poderd dedurir do  montante  a pagan os valores  correspondentes  a
multas ou indeni2ap6es devidas pelo fomecedor.

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

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PRECOS
6.I. 0 preco contratado nao sofrera qunlquer reajuste durante a vig€ncia da contratapao, resalvada a
possibilidade da recomposicao do equilibrio econ6mico-fmanceiro, na forma da Lei.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA DO CONTRATO:
7.1. Este CONTRATO vigera por 05 (cinco) meses, contados a partir da data de sua emissfo.

CLAUSULA OITAVA -DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
8.I   Constituem  direitos  do  CONTRAIANTE  receber  o  objeto  deste  Contrato  nas  condie6es
avengadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

8.I.1 -Constituem obrigap6es do CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado, e

b) Dar a CONTRATADA as condi¢6es necessatas a regular execucao do Contrato.

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

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

c) Manter durante toda a execu9ao do Contrato, em compatibilidade com as obrigap6es por ela
assunidas, todas as condic6es de habilitapao e qualificapao exigides na licitapao;

d)  Apresentar,   sempre  que   solicitado,  durante  a  execucao  do  Contrato,  documentos  que
comprovem  estar  cumprindo  a  legislacao  em  vigor  quarto  as  obrigap6es  assumidas  na
licitagao,    em   especial    quanto    a   regularidade    fiscal,    encargos    sociais,   trabalhistas,
previdencidrios, tributatos, fiscais e comerciais.

CLAUSULA     NONA     -     SANCOES     ADMINISTRATIVAS     PARA     0     CASO     DE
INADIMPLERENT0 CONTRATUAL :
9.I  - Pela inexecucao total ou parcial do Contrato, o Municipio podera, garantida a pr6via defesa,
aplicar a CONTRATADA as sane6es previstas no art. 87 da Lei n.° 8.666/93, sendo que em caso de
multa esta corresponded a 0,5% do valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, e de
5% na hip6tese de inexecngao contratual total ou parcial.

CLAUSULA I)ECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
10.I As despesas decorrentes da presente contratapao correrao a conta das dotap6es orcamentalas
cousignadas a seguir:

02.007.10.301.0006.1010 -Aquisicao de Equipamentos e Mobilifrio.
Elemento de Despesa:            44905208, 4490S233, 44905234, 44905235, 44905242
Fonte de recurso:                   000, 505

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.I 0 atraso injustificado na prestagao do(s) servico(s) sujeitar6 a I'ARTE que der causa ao mesmo
a  multa de  0,5%  do  valor total  do  CONTRATO,  ap6s  apura9ao  administrativa  do  fato  ocorrido,
respeitado o direito ao contradit6rio e a ampla defesa.

11.2.  Caso  a CONTRATADA nao possa cunprir os prazos estipulados para a prestapao,  total ou
parcial, do(s) servico(s), devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, mos
casos  de  ocorr6ncia  de  fato  superveniente,  excepcional  ou  imprevisivel,  estranho  a  vontade  das
PARTES, que altere fundamentalmente as condie6es do contrato; e de impedimento de sun execue5o
por fato  ou  ato  de terceiro  reconhecido  pela Administrapao  em  docunento  contemporaneo  a  sua
ocorrencia.

11.3. A solicitacao  de prorrogapao,  contendo  o novo prazo de  fomecimento  do objeto, deveri  ser
encaminhada ao  Secretino de Planejanento, Administragao e Financas da CONTRATADA, ate  o
vencimento do prazo de prestapao inicialmente estipulado, ficando a criterio da CONTRATADA a
sua aceitapao.
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11.4. Pela inexecugao total ou parcial do compromissos assumidos pelas PARTES este CONTRATO
poderi ser rescindido, conforme explicitado na legislapao a ele referente, aplicando-se a parte que der
causa a rescisfro 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 aplicagao de qunisquer das sanc6es relacionadas neste instrumento sera precedida de regular
processo administrativo, mediante o qual se garantifa o contradit6rio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO
12.1  Durante a vigencia do Contrato, a prestapfro dos servi9os sera acompanhada e fiscalizada por
servidor(es) designado(s) para este fim, permitida a contratapao de terceiros, mediante a ado€ao das
medides  legais  cabiveis,   para  assisti-lo(s)   e   subsidia-1o(s)  de  informap6es  pertinentes  a  essa
atribuicao. As decis6es e providencias que ultrapassem a competencia do(s) executor(es), deverao ser
solicitadas ao Secret6rio de Planejamento, Administrapao e Finan9as do CONTRATANTE, em tempo
habit, para a adocao das medidas convenientes.

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

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.I. Pelo presente instrumento, o CONTRATANTE flea obrigado a manter sempre atualizados todos
seus dados cadastrais, especialmente no que se refere ao endere9o para envio de cobrangas/faturas e
correspondencias.

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

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FRAUDE E CORRUPCAO
16.I Os recursos destirmdos a execapfro do objeto deste CONTRATO sao parcialmente oriundos do
Projeto   Multissetorial   para   Desenvolvimento   do   Paran4   financiado   por   recursos   do   Banco
Intemacional para Reconstrngao e Desenvolvimento -BIRD, razao pela qual, com supedaneo no art.
42, § 5°, da Lei n.0 8.666/93, e art. 3°, caput, da Lei Estadual n.° 15.608/2007, haved a incidencia de
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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,  Mutuatos  de  Emprestimo  (incluindo  beneficiarios  do  empiestimo  do  Banco).  Iicitantes,
fomecedores,   empreiteiros   e   seus   agentes   (sejam   eles   declarados   ou   nao),   subcontratados,
subconsultores, prestadores de servigo e fomecedores, alem de todo funciondrio a eles vinculado, que
mantenham os mais elevados padr5es de 6tica durante a aquisieao e execugao de contratos financiados
pelo Banco].  Em consequencia desta politica, o Banco:

a) deflne, para os fins desta disposicao, os termos indicados a seguir:
(i)  "pritica  corrupta"2:  significa oferecer,  entregar,  recetter  ou  solicitar,  direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor com a intengao de influenciar de modo indevido
a apao de terceiros;
(ii) "pr5tica fraudulenta"3:  significa qualquer ate, 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
intengao de evitar o cunprimento de uma obrigapao;
(iii) "prftica colusiva"4: significa uma combinapao entre duas ou mais partes visando
alcan¢ar urn objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as apses de outra
parte;
(iv) "prdti€a coercitiva"5 : significa prejudicar ou causar dano, ou ameapar prejudicar
ou  causar  dano,  direta  ou  indiretamente,  a  qualquer  parte  interessada  ou  a  sua
propriedade, para influenciar indevidamente as ap6es de uma parte;
(v) "pritica obstrutiva": significa:

(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigap5es
ou   fazer   declarap6es   falsas   a   investigadores,   com   o   objetivo   de   impedir
materialmente  uma  investigapao  do  Banco  de  alegap6es  de  pratica  cormpta,

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

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

aquisicao  ou  na  execueao  do  contrato.  Nesse  contexto,  "funcionario  ptlblico"  inclui  a  equipe  do  Banco
Mundial e os funcionarios de outras organizae6es que examinam ou tomam decisoes sobre aquisieao.

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

sao relativos ao processo de aquisi9ao ou a execugao do contrato; e o "ate ou omissao" tern como objetivo
influenciar o processo de aquisigao ou a execueao do contrato.

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

(inclusive funcionarios ptlblicos) que tentam por si mesmos ou por intermedio de outra pessoa ou en{idade
que nao parttoipe do processo de aquisieao ou seleeao simular a concorrencia ou estabelecer pregos em
nlveis artificiais e  nao competitivos ou  ter acesso as  propostas de  prego ou demais condi96es de outros
partieipantes.

5. Para os fins deste pafagrafo, uparte" refere-se a urn participante do processo de aquisi9ao ou da execugao

do contrato.
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fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou amea9ar, 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  paragrafo  (e)
abaixo:

(b)rejeitaraunapropostadeoutorgasedeterminarqueolicitanterecomendadoparaaoutorga
do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes,  subconsultores,  subempreiteiros,
prestadores de servi9o, 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 emprestimo alocada a
un contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuario ou de urn
beneficidrio de qualquer parte dos recursos emprestimo envolveram-se em praticas cormptas,
fraudulentas,  colusivas,  coercitivas  ou  obstrutivas  durante  o  processo  de  aquisieao  ou  de
implementapaodocontratoemquestao,semqueoMutudriotenhaadotadomedidasoportunas
e adequadas, satisfatchas ao Banco, para combater essas praticas quando de sua ocorrencia,
inclusive  por  falhar  em  inforlnar  tempestivamente  o  Banco  no  momento  em  que  tomou
conhecimento dessas praticas;

(d)  sancionar6 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 deteminado:  (i) para a outorga de contratos financiados pelo
Banco;e(ii)paraserdesignado7subempreiteiro,consultor,fomecedorouprestadordeservico
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  servigo e  fomecedores,  deverao permitir que o Banco

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

pelo Banco: (i) apbs a conclusao do processo de sancao conforme os procedimentos do Banco,  incluindo,
/.nter a//.a,  impedimento "cruzado",  conforme acordado com outras  lnstituiedes Financeiras  lnternacionais,
coma Bancos  Multilaterais de  DesenvoMmento e atraves da aplica9ao de procedimentos de sancao par
fraude e corrupeao em licitag6es corporativas do Grupo Banco Mundial, e (ii) em decorrencia de suspensao
temporaria ou suspensao temporaria preventiva em relaeao a urn processo de san9ao em tramite.

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

podem ser usados dependendo do edital de licitacao especifico) 6 aquele que: (i) foi indicado pelo ljcitante
em sua pr6-qualificagao ou  proposfa porque traz experiencia e conhecimento especlficos ou cruciais que
permitem ao lieitante cumprir as exigencias de qualificagao para a licitagao em tela; ou (ii) foi indicado pelo
Mutuario.
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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 FOR0
17.I.FicaeleitopelaspartesoForodaComarcadeMarechalCandidoRondonparadirimirquaisquer
ddvidas decorrentes do presente contrato, com renthcia de qualquer outro.
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