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Ofício DA nº 13/2019 

 

À Excelentíssima Senhora 
VEREADORA ELIZETE MELLO DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal de Assis 
Assis – SP 
 

 Assunto:       Encaminha Projeto de Lei nº 05/2020. 

 

                    Senhora Presidente, 

 

 Encaminho, por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação e 

deliberação da Egrégia Câmara Municipal de Assis, o incluso Projeto de Lei nº 

05/2020, em que o Executivo Municipal dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 

Especial, no valor de 315.049,72 (trezentos e quinze mil quarenta e nove reais e 

setenta e dois centavos), acompanhado da respectiva exposição de motivos. 

Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência e aos Senhores 

Vereadores protestos de alta consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
(Projeto de Lei nº 05/2020) 

 

 

À Excelentíssima Senhora 
VEREADORA ELIZETE MELLO DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal de Assis 
Assis – SP 
 

Senhor Presidente, 

 

Encaminho para análise e deliberação dessa Egrégia Câmara Municipal de 

Assis, a inclusa propositura que tem por finalidade a abertura de Crédito Adicional Especial, no 

valor de R$ 315.049,72 (trezentos e quinze mil quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), 

junto a unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Esportes. 

Este projeto visa a criação de dotação orçamentária específica para ocorrer 

com os recursos a serem repassados em face do Contrato de Repasse nº 873919/2018/ME/CAIXA, 

oriundo de emenda parlamentar do Deputado Valmir Pracidelli, bem como com a contrapartida do 

município, cujo objeto é a cobertura parcial do Estádio Municipal ”Antonio Viana Silva”. 

O valor a ser repassado pelo Governo Federal é de R$ 270.476,19 

(duzentos e setenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos), e o valor da 

contrapartida R$ 44.573,53 (quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e 

três centavos). Considerando que o Município já obteve autorização da Caixa Federal para abrir o 

processo licitatório, visando a contratação da obra, é de grande urgência a abertura de crédito ora 

proposta.  

Os recursos para suportar as despesas desta lei, serão provenientes de 

superávit a ser verificado neste exercício em decorrência da transferência de recursos, bem como 

de anulação parcial de dotações para ocorrer com a contrapartida do Município, nos termos do 

artigo 2º da propositura. 

Por todo o exposto, submetemos à elevada apreciação de Vossa Excelência 

e dos Senhores Vereadores o Projeto de Lei nº 05/2020. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 24 de janeiro de 2020. 

 

 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 05/2020 
 

 

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 
Especial para os fins que especifica. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito 
Adicional Especial, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Federal 4.320 de 17 de 
março de 1.964, no valor de R$ 315.049,72 (trezentos e quinze mil quarenta e nove 
reais e setenta e dois centavos) observando as classificações institucionais, 
econômicas e funcionais programáticas, abaixo relacionadas: 

 
2. PODER EXECUTIVO 
2.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 
2.15.02. MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS 
27.812.0053.2.656 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS 
  449051  Obras e Instalações .................................................................. R$           270.476,19 
    Fonte Recurso - 05- Transf.e Conv.Federais Vinc. 
    Aplicação – 100.089 Cobertura Estádio Mun. Antonio V.Silva 
  449051  Obras e Instalações .................................................................. R$             44.573,53 
    Fonte Recurso  01- Tesouro 
    Aplicação – 100. 089 Cobertura Estádio Mun. Antonio V.Silva 
  
    Total ......................................................................................... R$             315.049,72 

 

Art. 2º -  Os recursos para atender as despesas com a execução da presente Lei serão os 
seguintes: 

 
I -  R$ 270.476,19 (duzentos e setenta mil quatrocentos e setenta e seis reais e 

dezenove centavos) provenientes de superávit financeiro, apurado no Balanço 
Patrimonial do Exercício de 2019, a ser verificado na Agência 0284-4 da Caixa 
Econômica Federal, Conta Corrente 006.0047234-0, nos termos do disposto no 
artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320 de 17 de Março de 1.964. 

II - R$ 44.573,53 (quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e três reais e 
cinquenta e três centavos) provenientes de anulação parcial e/ou total, nos 
termos do disposto no artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320 de 17 de Março de 
1.964, das dotações orçamentárias abaixo: 

 
2. PODER EXECUTIVO 
2.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 
2.15.02. MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS 
27.812.0053.2.656 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS 
(1335)   339030  Material de Consumo ........................................................................... R$ 44.573,53 
    
  
    Total .................................................................................................... R$                   44.573,53 
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Art. 3º - Ficam alterados os anexos III, IV e V do Plano Plurianual, aprovado pela Lei 
Municipal nº 6.320 de 22 de junho de 2017 e o anexo IIA da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, exercício de 2020, aprovada pela Lei Municipal nº 6.699 de 02 de 
julho de 2019, conforme especificações previstas nos artigos 1º e 2º desta Lei. 

 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Assis, em 24 de Janeiro de 2020. 

 

 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 
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Gr'ap de Sig lEo 

L#PUBLICO 	I 

CONTRATO DE REPASSE NO 8739191201 8/MEFCAXA 

.c' .CONTRATO DE REPASSE Q1JE ENTRESI 
CELEBRAM A UNIAO. FEDERAL, POR 
tNTERMEDIO DO MJNISTERIO ro 
ESPORTE, REPRESENTADO(A) PELA 
CAIXA ECONONUCA FEDERAL, E 0(A) 
MIINICIPIO DE ASSIS, OBJETIVANDO A 
EXECUcAO DE AçÔEsRELATIVAS AO 
ESPORTE IE SANtlS EvENTOS. 
:ESpop-flvos 

Par este:Instrurnento Particular_ as pattes ab.aixo hominadas é quàlifidàdas, 'te , entnsi, 
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em 
confomiidade corn este Contrato do Repasse e corn a seguinte regulamentaçao Decreto 
a° 93;872, de 23 de dezembro do 1986, e suas alteraçoes Decreto n° 6 170 do 25 de 
juiho do 2007 e cuss alteraçôes, Portaria lnterrninistenal MPDG/MF/CGU no 424, do 30 
de dezembro de 2016 Instruçao Normative MPDG N° 02 do 24/01/2018, Lei de Dretrizes 
Orçamentanas vigente, Diretrizes Operacionais do Gestor do Programs pars o exerciao 
Contrato do Prestaçâo de Serviços (CPS) firmaclo entre o Gestor do Programa e a Caxa 
EconOmica Federal e demais normas quo regutameritam a espécie, as quats Os 
contratantes se sujeitam, desde is na forms ajustada a seguw 

1GNATARoS 

I - CCNTRATANTE —A U.niâo..Federál,. pôr iñterrnédio d6 Gestor do.Pwgratna. Ministérlo 
do Esporte representada pela Caixa Economics Federal, instituição financeira sob a 
forms do empresa pubhca, dotada do personal idade juridica de direto pnvado, criada pelo 
Decreto-Lei no 759 do 12 do agosto do 1969.e consttuida pelo Decreto no  66 303, de 8 
de marco do 1970 regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto a° 7973, do 28 de marco 
do 2013 publicado no DOU do 01/04/2013, e retficaçao publicada no DOU de 
05/04/2013. e alt erado pelo Decreto n° 8 199, do 26 de fevereiro do 2014, publicado no 
DOU de 27/02/2014, corn sede no Setor Bancano Sul, Quadra 04, Late 3/4, Brasitia-DF, 
inscrita no CNPJ-MF sob ol n° 00 360 305/0001-04, na qualidade de Mandataria da Unio, 
nos termos dos instrumentos supracitados, neste sto representada por JOSE CARLOS 
SIMOES RG n° 45443116, expedido par SSP/PR, CPF no 579.050.709-30, resdente e 
domicdiado(a) em Avenida Salim Farah Maluf, 163 - Jardim das Roses - CE? 19;026-24.0 
- Presidente Pruderite/SP, conforme procuraçao iavrada em notes do 2 0  Tabeliâo de 
Notes e Protesto do BrasihalDF no hvro 3318-P, folha 042, em 07/05/2018 e 
substabelecimento lavrado em notes do 2 0  Tabehao do Notas e Protesto do BrasiJa!DF, 

SACCAIXA: 0800 726 0101.(informaçOes, red'ama S. sugestÔes.e eIogiOs' 
Para pessoas corn deficiência auditiva ou do fala 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 

27.941 vilmicrO 
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no tivro 3324-P, fotha 079, em 1310612018, doravante denorninada smpIesmente 
C.ONTRATANTE .  

U - CONTRATADO - MUN1CtPIO DE ASSIS, inscdto no CNPJ-MF sob o no 
46.179.941/,0004-35, neste ato representado peto respectivo Preferto Municipal Senhor 
JOSE APARECIDO FERNANDES, portador(a) do RG a° 10.908.01.5-4 expedido par 
SSP/SP e CPF no 004.959.018-90, residente e domicthado(a) em Rua Lu,z C Silveira, 
345 - VI Orestes- Assis/SP, doràvantè. denôminadóa) :simptesmente  CONTRATADO 

coNDlçoEs GERAIS 

- OBJETO DO CO .NTRATO DEREPASSE 
Cobertura Parcial do Estadic Municipal Antonio Viana Silva Tonicão no munictpio de 
AssIsISR 

U MUNICIPID(S) BEwEFiCl RIO(5) 
ASsIs - S.P. 

In .CONTRA —MgAo  SOB LIMINAR 
(x)Nâo 	•( )Sim. 
Apenas no caso de contrataçâo sob hmjnar, aplica-se a Clausuta Decima Sétinia desse 
Contrato de Repasse— CondicO.es.'.Gerais. 

IV - C0NTRATAçA0 SOB CONDiçAO SUSPENSIVA 
( )Nao 	(x.) Sim 
Documentacao Area de tntervençao e Tecnica de Engenharta 
Prazo para entrega da documentação pelo CONTRATADO 08 (alto) meses 
Prazo para analise pets CAM apos apresentação da documentaçäo 01 (urn) rnês 

V - DE8CRIçA0 FINANCEIRA E ORçAMENTARIA 
Recursos do Repasse cia Untäo R$ 270 476,19 (duzentos e setenta md e quatrocentos e 
setenta e seis reals e dezenove centavos). 
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU LJNIDADE EXECUTORA 
R$ 2 823 81 (dois mil e oitocentos e vinte e trés reais e ortenta e urn centavos) 
Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 273 300,00 (duzentos e setenta 
e três mil e trezentos reals). 
Nota de Empenho n° 2018NE800877 emitida em 30105/2018, no valor ae R$ 270 476 19 
(duzeritos e seterita Mil e quatrocentos e setenta e seis resis e dezenove centavos), 
Unidade Gestra 180006, Gestão 00001. 
P:rograma de TrabaIh : 278.12203554500035. 
Natureza do Despesa: 444042. 
Conta Vincutada do CONTRATADO: agenda n° 0284, conta n° 006.0072340. 

VI - PRAZOS. 
Data da Assinatura do Contrato de Repasse 18/0712018 
Termtrio da Vigéncia Contratuat 5 de Agosto de 2022 

SAC CAIXA. 0800 7260101 (infórmaes, reclarnaçäes, sugestOes e èlogios) 
Para pessoas corn deficiência auditiva ou de fafa 0800 726 2492 

Ouvldoria: 0800 725 7474 
c.g.I)r 
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CA.1 A Contrato do Rapasse -Transier  

Prestaçao de Contas: ate 60 sessenta) dias apósl o térmIno d':vgencia contratuaf ou 
concIuso da execuçäo do objeto, o que ocorrer pnmeiro 
Arquivamento 10 anos contados da apresentaçâo cia prestação de contas pelo 
CONTRATADO elou UNMADE EXECUTORA ou do decurso do prazo para apresentaçâo 
dä prestaçao de cont:as. 

VII - FORO 
Justiça Federal-,Seq4o Judici4ria do Estado de Estado de São Paulo. 

VIII - ENDEREOS 
Endereço para entrega de correspondéncias ao CONTRATADO Av. Rui.Barboaa 926 - 
Centro CEP 19814-900 - Assis - SP. 
Endereço para entrega de correspondéncias a CONTRATANTE Avenida Salim Farah 
Maluf, 163- Jardirn das Rosas -CEP 19026-240 Prskieflte Prudente/SP. 

E.NDEREçOS ELEIRONICOS: 
Endereco 	elëtrônico 	do 	CONTRATADO.: 	adrninistracaQassiELsp.gov.br ; 

pmacotab©asis.spgovbr; 
gabinetepma@assis.sp.gov.hr ,:dp psemp1os@assis sp gov br 
End.ereço eetrnico do CONTRATANTE: igOvppcaixgovbr. 

Pelo. presente mnstrurnento, as partes nonhinadas no Contrato de Repasse, pactuam as 
dãusulas a seguir:. 

CLAUSULA PRIMEWA - DO PIANO DETRABALHO E DA CONDIçAOSIJSPENSIVA. 

I - 0 Piano de Trabatho aprovado no Sisterna de Gestão de Convénlos e Contratos de 
Repasse(StC0N') é parte integrante do présente Contràto d'0 pa independente de 
transcriçào. 

I., I - A eficâciadeste Instru.rnento .estA condkionada. a. apresentacâo pe.Io .CONTRXIADO 
&ou (JNIDADE EXECUTORA de toda a documentacão reIaconada no item: IV das 
ConthçOes Geras deste Contrato, bern como a analise favorável pela CONTRATANTE, 
dentro dos prazos estabelecictos no mesmo item 

1,11, - 0 prazo fixado para ätendirnento dá condiçãO suspensiva: poderá sec prorrogado, 
urna 	 (mica 	 vez, 	 por, 	 !qua] 	 periodo. 

1.1;2 - 0 CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, désde. j6 e por éste 
Irmstrumento reconhece e da sua anuêncma clue o não atendmmento das exigências no 
prazo fixado au a nâo aprovaçao da documentaçâo pela CONTRATANTE implicarã a 
resclsãb de pleno direitb do presente Contrato de Repasse, independente. do notificação. 

CLAUSULA :SEGUN.DA - DAS OBRtGAcÔES 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacôés, reclam.açöes,  .sugestöés e élogios) 
Para pessoas corn deficsêncra audmtmva ou de fala 0800 726 2492 

Quvidoria: 0800 725 7474 
c 
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2 - Como forma 	de cooperaçao :a execuçao do objEto do Contrato de Répasse, 
são obrigaçoes das partes: 

2.1 - DA CONTRATANTE 
I anatasar e aceatar a documentação teenaca, instituconaJ e jurtthca das propostas 

setecionadas; 
IL celebrar o Coritrato de Repasse, apos atendamento dos requisatos pelo 

CONTRATADO e/ou UNIDADE EXEC1JTORA a pubhcar seu extrato no Daarao Oficiat 
da União (DOU),.e respecth,as a1teraçOes..se for o.caso; 

UI acompanhar e atestar a execução fistco-financeara do objeto prevrsto no Piano de 
TrabaIho. corn os correspondentes re.gistros floS sistetnas :da. Uhão, utilizndose 
para tanto dos recursos hurnanos a tecnoIogcos cia CONIRATANTE 

N. transferir ao CONTRATADO e/cu UNIDADE EXECUTORA as recursos financeiros, 
ha forma do cronograrna de desembolso aproado, observado o thsposo na Clausufa 
Quinta .deste Instrumento; 

V cornunacar a assanatura e hberação do recursos ao Poder Legaslativo na forms 
disposta na legi&tacao; 

VI monatorar a acompatihar a coraformidade fisica a financeira durante a execução do 
preseate instrumento; 

VII anaIsar eventusis socataçOes de reprogramação dos Projetos Teenicos, 
submetendo-as, quarido for o caso so Sector do Programs 	th meante o pagarnento 
do taxa de reanãltse, 

VIII venficar a reaItzaço do procedniiento licatatorzo petoCONTRATADO ateado-se a 
documentação no que tange a cantemporaneadade do certame aos preços do 
Ilcitante vencedor e sua compatibitidáde com os preços de referenda, a.o respectivo 
eraquadramento do objeto ajustado corn o efetivamente Iacdado so fornecimento de 
dectaraçao expressa firmada por representante legal do CONTRATADO a/au 
UN  DADE EXEC UTORA atestando o aterLdamento as dasposiçôes Jegaas aplacaveis 
ou registro no SICONV qua a substitua, 

IX aferir a execuçao do objeto pactuado, conforme pactuado no Piano do Trabalho, por 
meto da venficação da compatibihdade entre estes a a efetavamente exocutacto assim 
coma veriticar a regular apltcaço das parcelas cia recursos do acordo corn a 
disposto na Cláusu!a Quinta; 

X veraficar a existéncia da Anotaçao do Responsabibdade Teonaca - ART..quando se 
tratar do obras e serviços cia engenharia:. 

XI designar, em 10 that contados da assanatura do instrumento, os servidores ou 
empregados rospcnsãveis pefo seu acompanhamento; 

XII. divulgar em sitio eletr6nic6 instituctoaaI as informaçöes referentes a vatores 
devolvidos bern coma a causa cia devoluçao, nos casos de não execucão total do 
objeto pactuado, extiriço óu rescisão do instrumento; 

XIII fornecer,  quando requasatadas pelos orgãos cia coratrole externo a nos hrnttes do sua 
competéncia especifica, informaçOes relabvas so Contrato do Re-passe andeperidente 
de autorização judicial; 

XIV notificar previarnente o CONTRATADO a inscrição como anadimplente no SICONV 
quando det ectadas arnpropnedades ou irregutaridades no acompanhamento cia 

4 
SAC CAIXAI 0800 726 0101 (anformacâes reclamaçôes, sugest6es o elogaos) 

Pars Vessoas corn deficbncia auditiva ou do fala: 0800 726 2492 
Ouvldoria: 0800 725 7474 

27.941 vOl I micro: 	 7 
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xv: 

XVL 

xvii: 

xviu: 

execuço do objto do ibstrurnentc de ndo set induida no .aviso a respectiva 
Secretaria da Fazenda ou secretaria srnar, e o oder LegsIativo do orgäo 
responsável pelo instrurnento: 
receber e anahsar a prestação de contas encarninhada pelo CONTRATADO e/ou 
IJNIDADE EXECUTORA, born como notific640 quando da nào i apresentaçao da 
Prestaçao de Contas no prazo fxado, e/ou quando constatada a ma aphcaco dos 
recursos, instaurando, se for o caso, a .correspcndenteTomada de Contaè Especial; 
solicttar a insttuiçâo financera aibergante da conta vncuiada a devolugg imediiata 
dos saldos: remanescertes:dessa coflta especifica:do instrurnento Para a conta Unica 
do Tesouro Nacional, nos casos apiic.âveis. 
assumir au transferir a. responsabilidade. peia .execuçäo do. objOto, no caso. de 
parahsaçao ou de ocorrêncja de fato relevante, de modo a evitar sua 
descontinuidade; 
reahzar tempestivamente no SICONV os atos 61 	procedimentos reIatvos ao 
acompanhamento da execuçäo do objeto regstrando aqueles que por sua natureza 
näo possam ser reahzados nesse Sistema rnantendo-o atuahzado 

2,2 - DO CONTRATADO 

consignar 	O.rcamonto do exercIcio corrente oü, em lei que :áutorize sua inclusâo, 
Os recursos neceSsàrios para executaro objeti do Contrato de Repasse. e, no Cast) 
do investtmento quo extrapole oexerciclo, consignar no Piano Piunanual os recursos 
Para atender as despesas em exerciclos futuros qua, anualmente constarão do seu 
Orçamento; 
observar as con.diçöes para recebimento do recursos cia Un:iao e Para inscricão em 
restos a pagar estabelecidas pela Lei Compkmentar n° 101 do 04 de maio de 2000 
comprorneter-se, nos casos em quo couber a instituição da co.ntribuiçào de meihorla, 
nos termos do Codigo Tributario Naconal a no efetuar cobranca quo resulte em 
montante superior a contrapartida aportada ao Contrato do Repasse; 
definir o regime de execução do objeto. do ContratO do Repasse como indireto; 
elaborar os projetos têcnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda 
ddcuméntaçào juridica, tcriica e institutional nécéssária áceiöbraçO: do Contrato do 
Repasse, de acordo corn os normativos do programa, born cc ma : apresentar  
docurnentos do tituiardade domanial da area do Intorvenço Iicenças e aprovaçes 
de projetos emTtados polo orgão ambaental comp etente e concessonanas do servços 
pubhcos conforme o caso, nos terrnos da iegislação aplicavel, 
executar e fascalizar os trabaihos necessarios a c.onsecucâo do objeto pactuado no 
Contrato dé Repasse. observando prazos .e custos, designando profissional habilitardo 
e corn expenêncaa necessana ao aconipanhamento a coatrole das obras e serviços 
coma respectiva ART da prestaçäo de serviços de fiscalizaçao a serern realizados. 
apresentar ao CONTRATANTE dec1araço de capacidade tecnaca, indicando o 
servidor ou servidores quo acornpanharao aobra ouservico do engenharta. 
assegurar, na sua antegraladade a quandade tecnica dos projetos e da execução dos 
produtos e services contratados:, em ..ionfórmidade corn as normas brasiieiras e os 
normativos dos programas, açoes e atividades deten'iñàndd. a :OitçãO de vicios 

5 
SAC CAIXA 08007260101 (anforrnaçöes redamaçôes sugestôes e ologios) 

Para pessoas corn deficiêflcia auditiva du de fala: 0800 72-6,.24,92 
Ouvidoria: 0800 725 7474 

caxagnv.br 
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qua possam comprometer a fruiçào do benefido Pe a ,  popuaço benefiçiária, quando 
detectados pela CONTRATANTE ou pelos orgäos de contrOls, 

IX seieconar as areas do intervencâo a Os beneficanos inais em conformidade corn as 
drretnzes estabelecidas polo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que 
busquem :refltir situaçoes .de vuhierabiHdade econôrnica e social, thfdrrnando a 
CONTRATANTE sempre qua houver alteracOes 

X realizar aprocesso hcitatono sob sus inteira responsabthdade, quando optar polo 
regime de execuçäo indireta nos termos do Lei n° 8.666, do 21 de junho do 1993 a 
suas altoraçoes ou da Lei 12.462, do 04 do agosto de 2011 a sua regulamentaço a 
dernais normas pertinentes a materta assegurando a correção dos procethrnentos 
legais, a suficênc,a do projeto basco, cia planilha orçamentaria discriminattva do 
percentual de Bornficação a Despesas indiretas (BDI) utiizado a o respecttvo 
detaiharnento desua •composiçao; 

Xl apresentar declaração expressa firmada par represenante legal do CONTRATADO 
elou UNMADE EXECUTORA, ou regstro no SICONV que a subsUtua atestando a 
atendimento das dsposiçoes legais aplicaveis ac procethmento hctatono 

Al. exercer, na qualidade do contratante a fiscalizaçao sobre :0, ClEF - Contrato do 
Execuçao elou Fornecirnento do Obras, Serviços ou Equiparnentos 

11

XllL osttmular a partLcpaçâa dos beneficiãr,os fir'a;s rio elaboraçâo a irnp1ernentaço do 
objeto do Con*rato  de Repasse barn coma no manutençao ao patnrnônio gerado poi 
estds irivestinientos 

XIV no caso dos Etaoøs, Municipios e Distrito Federal, notifkar as partidos politicos, Os 
sinthcaos de trabaihadores e as entidades empresariats corn soda no murncipio ou 
Distrito Federal quando ocorrer a hberaço do recursos financeiros pets 
CONTRATANTE em conforrnidade corn a Lei n 9452, de 20 de marco do 1997 
facuitada a notificaço pot rneIo• .eletrAnico; 

XV operar, rnanter e conservar adequadaniente a patnmônio publico gerado pelos 
investirnentos decorrentes do Contrato de Repasse, apos sua execuçâo de forma a 
possibilitar a sua funcionalidade; 

XVL prestar contas dos recursos transferidos éla CONTRATANTE déstinados a 
consecuco do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse: 

XVIJI fornecer a CONTRATANTE a qusiquer tempo, informaçOes sobre as açOes 
desenvoividas para viabilizar o acompariharnento e avaliaçao do processo 

XVIII prayer no edital do hcitaçâo a no CTEF quo a responsabilidade pela quandade dos 
obras, matenats a serviços executadoslfomecidos a cia empresa contratada para esta 
finandade, inclusive a promoço do readequaçes, sempre quo detectadas 
irnpropnedades que possorn comprometer a cansecucâo do objeto contratado, 

XIX realizar tempestivamente no SICONV as atos a as procedimentos relativos a 
formalização, execucão, hcitação, acompanhamento, prestacao de contas e 
inforrnaçoes acerca de tornàdade •cdñtàsespeciat do Cbntrato do Ropasse eregistrar 
no SICONVos. atos quo par sua natureza nâo possarn set iaIizado5 nosse Sisterna, 
mantendo..os atualizados; 

XX instaurar processo admirustrativo apuratorio inclusive processo administrativo 
disctplinar quando constatado a desvio oi' malversaçao do recursos pubhcos 
irregularidade na execuçao do C rEF ou gestao financeira do COntrato de Repas5e 
cornunicarido tel fatoã CONTRATANTE; 

6 
SAC CAIXA 0800 726 0101 (informaçôes, reclamaçöes, sugestôes a eloglas) 

Para pessoas corn deficléncra auditiva ou do fate 0.8.00.726 2492 
Ouvidoria: 0800 7257474: 

v.aia.gov.br  
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XXI registrar no SICONV o extra to do ecfttat de ft ctaçao, o preço estirnado pela 
Administraçao para a execuçao do serv,co e a proposta de preço total ofertada par 
cada hc;tante corn o seu respectivo CNPJ, a termo do homologaçao e adjudicação a 
extrato do ClEF e seus respectivos aditivos a ART dos projetos dos executores e da 
fiscatizaçao do obras, e as boletins de medicOes; 

XXIL manter urn canal de comunicaçäo efetivo, so qual so clara ampla publlcfdade para o 
rocebimento pela Uniao do manifestaçoes dos crdadãos ralacionados ac convênio 
possthditando o registro do sugestôes etogios, soUritaces, reclarnaçOes e 
denuncias; 

XXIII incluw nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto cia instrumento 
se referir a execução de obras do engenhana tnformaço sobre canal pa ra a regstro 
de denuncias reclamaçoes e elogios conforrne previsto no'Manual de tJso da Marca 
do Govemo Federal Obras cia Secretaria do Comunicaçao Social da Preerdéncia da 
Repüblica; 

XXIV ao tornar créncia do qua!quer irregulandade 00 ilegalidade, dar ciêncra sos orgãos de 
controle e havendo fundada suspeita do crime ou do improbidade administrativa 
cientifacar Os Manastenos Publico Federal e Estadual e a Advocacra Geral da Unio 

XXV atenderao dispostO näs Lois n° 10.048, de..08de  nOvembro de 2000, e10.098, do 19 
do dezembro do 2000, e no Decreto n° 5296 de 02 do dezembro do 2004 a IN 
MPDG n0  02, do 24 de janearo do 2018 relattvamente a promoção de acessabiladade 
das pessoas portadoras do deficaência frsaca ou corn mobdidade reduzida 

XXVI cornpatabal;zar o objeto do Contrato do Repasse corn normas e procedamentos de 
preservaçao ambrental municipal estadual ou federal, conforme o casa, 

XXVII prever no edital de Iacitacao as composaçOes do custos unatarlos e a detaihamento de 
encargos socaaas e do BDI que antegram o orçamento do projeto basico da obra e/ou 
serviço, em curriprimento so art. 70,  §2°, inciso 11, da Lei 8666/93 c/c a SUrnula no 258 
do Tribunal de Contas da Unio, 

XXVIII. nos casos de transfer.ências a Estados, Distrito Federal a: Municipios, observar o 
disposto no Decreto n° 7 983 do 08 de abn co l cia 2013 e suas alteraes, nas 
llcitaçOes que realtzar, no caso do contrataçäo de obras ou serviços de engenharia, 
bern coma apresentar a CONTRATANTE decIaraço firmada polo representante legal 
do CONTRATAD.O. elou U.NIDADE EXECUTORAacerca do ateridirnento ao disposto 
no réferido Decreto; 

XXIX utilizar, pars aquisaço de bans e serviços cornuns, a rnodalrdade prego, nos ternios 
cIa Lei no  10 520, do 17 de juiho do 2002 e do regulamento previsto no Decreto if 
5450. do 31 de rnaao do 2005 preferencialmente a sua forma eletrOntca devendo ear 
justificada polo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a irnpossibffidade do 
sua utiliza.cao; 

XXX apresentar declaração expressa au fornecer dectaração emitida pela empresa 
vencedora cia. licitaçäo., atestando que esta não possui em seu quadra societarao 
servidor publico cia atava, ou empregado do empresa pubhca ou do sociedade do 
econornia mista condo do. sua inteira responsabiHdade a •fiscaiizaçao doses 
óbrigaçâo; 

XXXI registrar no SICONV as atas e as anformaçOes sabre as partacipantes e raspectavas 
propostas cisc iicitaçôes, bern corno as inforniaçes referentes At dispenses e 
inexigibilidades: 

7 
SAC CAIXA 0800 726 Q  1.01 (inforrnaçôes reclamaçôes sugestaes a elogaos) 

Para pessoas corn. deficléncia auditiva.ou de:fala: 0800.726:2492 
OuvidOria: 0800 725.7474 

27.941 yOU micro 
(7 
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XXXII. inserir, quando da celebraçao de 	 terceiros .paraexecuçao do objeto do 
Contrato de Repasse clausula que obngue a terceiro a permittr o hvre acesso dos 
servidores dos.. órgäos ou erdidades pUbilcas contratantes, bern come dos órgáos de 
controle interno e externo a seus documentos e registros contabeis, 

XXXIII atestar por meto do Cadastre Nacienal de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), 
a regulandade das empresas e/ou proflssionais particpantes do processo de bctaçao 
em especial ao impeatmento daquelas em contratar corn a P. oder Publico em 
atendimento ao disposto na Portana CGU n° 516  de 15 de marco de 2010, 

XXXIV consultar no Sistema de Cadastramento UnfIcado de Fornecedores - SICAF a 
regularidade das empresas eiou profss;onais participantes do processo de licitagao, 
em especial ao impedimento daquelas em contratar corn a Poder Publico sendo 
vedada a partrcipaçäo na hcaaçao ou contrataço de empresa que consta como 
impedida ou suspensa; 

XXXV consultar no Cadastro Nactonal de Condenaçôes CMs a regularidade das empresas 
éfotprofissionais participantes do processo de ttcitação, no que tange a. registro de 
ato de imp.robidade adminlstrativa e ineIeibflkIade supervisiônado pelo Consetho 
Nlaciónal de Justiça; 

XXXVI apresentar a CONTRATANTE relatorio de execuçáo do empreendimento contendo 
tnforrnaçöes sobre a execuçto fIsco-finaacetra do Contrato do Repasse, bern coma 
da integralizaçao da contrapartida em penochcidade corn pativel corn o c'ronograma 
do desembolso estabelecido; 

XXXVIL responsabthzar-se pela conclusao do empreendimento quando a objeto do Contrato 
do Repasse prover, apenas sua execução parcial e for etapa de empreenthmento 
rna.iora firn de assegurar sua funcionaIidade 

XXXVIII divulgar, em qualguer acão prornocional relacionada ao objeto elou objetivo do 
Contrato de Repasse a name do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse 
e a nome do CONTRATANTE e do Gestor do Programa como entes participantes 
obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar 
expressamerite a CAIXA a data, forma -e local onde ocorrerá a acão promocionat, corn 
antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) hares, sob pena de susperisâo da 
ltberaçao dos recursos financeiros, observadas as hrnitaçöes irnpostas pela Eleitoral 
n° 9.504, dé 30 desetembro de 1997: 

XXXIX. :comprorneterse a utilizar a assinatura do Gestor do Prograrna acompanhada da 
marca do Govemo Federal nas publicacôes decorrentes do Contrato de Repasse 
observadas as hmitaçOes impostas pela Eleitoral nO 9.504, do 30 de setembro de 
1997; 

XL responder solidanamente as entes consorciados, no caso cia execuçao do objeto 
contratual par consorcios pubhcos, 

XLL aplicar, no SICONV, as rocursos creditadosna conta vinculada ao Contrato do 
Repasse em caderneta de poupança, se o prazo previsto pare sua utihzação for igual 
au superior a urn mês, e reabzar as pagameritos de despesas do Contrato do 
Repasse tambem par intermedto do SICONV, obsorvadas as disposiçôes contidas na 
CIáusula Sétirna deste instrurnento; 

XUL autonzar a CONTRATANTE ou sue mandataria pare que solicitem junta a instrtuiçao 
financeira atbergante da conta vinculada,. a transferéncia dos. recursos financ&ros por 
ele repassadas, bern coma as seus renthmentos para a conta unica da Untào, caso 

8 
SAC CAIXA 0800 726 0101 (informaçes, reclamaçäes, sugestôes e 6.logios) 

Pare pessoas corn deflciência auditiva ou de fala 0600
.
7262492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 
caixagovJw 
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as recursos no sejam uthizdo no Obj6toth tratsfeténcia polo przo de 1.80 (canto 
itenta)dia; 

XLIII. autorizar so CONTRATANTE soicitar., a instituiçaofinanceira aibergante da coMa 
viriculada a resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver a 
devoluço dos recursos no p.razo previsto;. 

XLIV estar crente sabre a näo sujeiçào ao sigilo bancarro, quanto a Untäo e respectivos 
Orgaos de. controle, par se tratar de recurso püblico; 

XLV dar cência da ceIebraço do Contrato de Repasse ao conseiho local ou instância de 
controle a area vinculada so programs de governo que originou a 
transferência, quando houver,  

XLVI divulgar em sitio eletrOnico rnstitucional as informaçöes referentes a valores 
devolvidos, bern coma a causa da devoluçao, nos casos de näo execuço total do 
objeto pactuado, extinco ou rescisão do instrumento; 

XLVII thsponibilizar, em sitio oficial na internet, ou, na sua falta em sua seth em local de 
facri visibibdade, consults ao extrato do instrumento ou outro instrurnento utilizado 
contendo, pelo menos, 0 objeto a finalidade os valores e as datas de Iiberaçäo e 0 
detalharnento da aplicacao dos recursosI, bern coma: as contratacöes realizadas para 
a execução do objeto pactuaclo podendo sen suonda a pubhcacao ma fifiternet pets 
snserçao do bnk no pagis oficral do CONTRATADO e/cru UNIDADE EXECUTORA 
•que possibiliteacesso direto. ao Portal de:Convénios. 

:XL VIII. indicar a obngatoriedade do contabihzaço e guards dos hens remanescentes e 
menifestai comprornisso de uttbzaçao dos bone pars assegurar a contrnudade de 
programs governamenta estando claras as regras e diretnizes do utthzacäo 

XLJX responder na figura de seus titulares na medida do seus atos cometências e 
atrtbwces o CONTRATADO e solidarramente quanido for o caso, a UNIDADE 
EXECUTORA per desvio ou maversaçâo de recursos publicos, irregulandade na 
execucäa do contrato ou gestão financeira do instrumento 

L. apresentar, viai SICONV, o Piano de S:ustentabilidade do empreendimento ou 
equipamento a. sen adqUinidb e comunicar so respetivb Poder L egisIativo 0 

corn prornisso ass urnido.; 
U. observar as condicöes pars reprograraçaO do ER estabelecidas no IN MPDG n °  

0212018; 
LII. tornar outras providncias :necessâdas a boa eecuço do objeto do Coritrato do 

Repasse. 
1-11L. curnprir a disposto no art 217, incise II, cia Constituiçao Federal clue versa sabre o 

dever do Estado de fornerttar prâticas desportivasformaise  no-formais, como::direito 

de cads urn, observada a destinação de recursos publicos Para a prornoço priontaria 
do despotto edUcacional c, em cases especificos, pars a do desporto de alto 
rendimento. 

CLAUSULA TERcEIRA - DO VALOR 

3—A CONTRATANTE transferirá. so CONTRATADO e/ou UNIDADEEXECUTORA., ate .o 
lirnite do valor dot: Recursos do Repasse descrito no item V the CONDlçOES G.ERAIS e 
do acordo corn 0 cronograma de desembolso conistante do Planade Trabatha 

9 
SAC CAIXA 0.800 726 0101 (rnformaçôes reclamaçäes, sugestoes e elogios) 

Para pessoas corn deficléncia auditiva ou tie fala: 0.00 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
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11 O:CONTRATADO aportarão valor dos. Recursos de: Contrapartida descrito no.ite.rn 
V das CONDIcOES GERAIS de acordo corn os percentuais e as conthcoes estabelecidas 
na Iegstaço vigente e de acordo corn o cronograma de desembolso constante do Piano 
de irabatho.& conta del recursos alocados em seu :orçamfltO, 

32 - Os recursos transferidøs pela Unio a os recursoSdo CONTRATADO déstinadOs ao 
presente Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO obedecendo 
ao desdobramento por fontes de recursos e elernentas de despesa 

3.3 - Recursos adicionas necessários. a consecuç:o. do objêtc do presente Contrato de 
Repasse teräO o..  seu :ap19rte.sob responsabi1idde exciusi a do CONTRATADO. 

3.4 - Toda a rnovirnentaço fihanceira .deve ser efetUada, .ob. rigatoriarnente, na .conta 
vinculada a este Contrato de Repasse, em agenda da CA1XA senta de cobranca de 
tarifas bancárias. 

CLAUSULAQUARTA - DA AUTORiZAcAo PARA INICIO DO OaJETO 

4 - 0 CONTRATADO eiou UtflDADE EXECUTC.RA, por rn€.i deste instrurne.nto, 
mamfesta sua expressa concordância em aguardar a autonzaço escrita cia 
CONTRATANTE pàra o iniclo dà ..execuço doobjeto.des.teContrato de. Repasse. 

4.1 —A autorizaçäo ocorrerâ apôs a f1naiiacac.. do processo de::anâlise pôs-contratual .e .0 
credito de recursos de repasse na conta vinculada conforme diretrizes cia Portaria 
lntermir1IsteriaJ MPDG/MFICGU 42412016e doGestor do Programa. 

4.2 - Eventual eXeCUçãO do objeto realizada antes da autoiizaçâo cia CONTRATANTE 
nào será objéto de medição para libe.raçao de recursos ate:al ernissao cia, autorizaçàO 
acima disposta. 

43 - Caso, a contrataço seja lefetuada no periodo pr:-ete1toraI, 0 CONTRATADO e/su 
UNIDADE EXECUTORA declare estar ciente de que a autorizaçào de rnicio de objeto a a 
Iiberaçao dos recursos somerite ocorrera apos finahzado o processo eieitoral a se reahzar 
no mês de outubro, considerada,inclusive, a eventual ocorrência de segundo turns, em 
atendimento ao arbgo 73, incise VI, ahnea "a" cia Lei n°  9504/97 

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO., :UBERAçAO E DES8LOQUEI0 DE 
RECURSOS 

5. A execuço do objeto ser4 acompanhada e fiscaliza.a d5 fOrmä a garantir a 
reguiandade dos atos prati cadosi e a sua plans execuçao respondendo o CONTRATADO 
e/ou UNMADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros decorrentes cia culpa ou 
dolo as execuçao do ,nstrurnento, não cabendo a responsabittzaço do CONTRATANTE 

I0 
SAC CAfXA:.0800 726.0101 (inform.çô.es , reclarnaçôes, sugestO.ese&ogios) 

Pare pessoas corn deficrêncta auditiva ou de fate 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 

e;ixa.gov.br  
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par incnfortndades ou irregu1ardades praticadas pIo CONTRATADO e/ou. UN.IDADE 
EXECUTORA, svo nos casos em qua as faihas decorrerem de omissão de 
respbnsabilidade atrlbuida ao CONTRATANTE. 

51 No acompanhamento da;execuçäo doobjeta .sero verficados: 

- a comptovaçáo da boa e regular apticaçao dos.reqursos, na forma da leglsiaçao 
aplicávet; 
II - a cornpatbilidade entre a execuçao do objeto, o que foi estabeectdo no piano cia 
trabaiho os desemboisos e pagamentos conforme os cronogramas apresentados,, 
III - ,R regularidade das informaçOes registradas pelo CONTRATADO no SICONV, 
IV - o cumpnmento das metas do piano tIe trabaiho nas condtçoos estabelecidas 

* aconforrnidade .finàncetra 

52 0 CONTRATANTE comuncara ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EX ECUTORA 
quaisquer in'eguiaridades decorrentes do uso dos recusos ou outras pendências de 
ordem tecaca apurados durante a execuçäo do instrurnento suspendendo o desbioqueto 
cia recursos ficando estabelecido o prazo cia 45 (quarenta e cinco) das para sanearnento 
ou apresentaçâo do informaçes e esciarecimentos, podendo sec prorrogado pot igual 
periodo. 

5.3 0 CONTRATANTE repo:rtarã decisäo quanta a aceitaçao oi nâo das jUstificativas 
apresentadas e se for o caso, reahzara procedimento do apuraçâo de dano ao erarto, 
ensejando registro de snadtmplência no SICONV a imediata instauraçào do Tornada do 
Contas Especial 

54 - A iiberacao do's recursos financeirös obëdEcerâ ao cra.nograrna de cia 	boiso .cJ.e 
acordo corn as metas e. fases ou etapas de %execlug.4o. do objeto e sera realizadà sob 
bloquero, apos etc contratual respeitarido a dsponbdidade financetra do Gestor. do 
Prograrna e atancftdasasexigências cadastrats vigentos. 

5.4.1 - A iiberaçao do recuros devrá ocorrerda seguinte forma ,  

I - exceto nos casos de instrumento corn parcela tlflica, o valor do desembolso a ser 
reahzado polo Gestor do Programa ou pela mandatária referente a pnmera parcela, no 
poderáexcedé.r a 20% (vinte por canto) do valorgiobaI do: instrumento.; 

11 aUbaracàc.  da prirneira parcia ou parcels trica ficar. condicidnada a (ao): 

a) envio peiá rnandatáriae hornoiogacao pelo Gestor do Pragrarna da SIn tese do Projeto 
Aprovado - SPA quando o objeto do instrumento envolver a execucäo tie obras 0 servços 
e engenharia enquadrados nos incisos 31 a IIl do art. 30  cIa Portana intermintstenal 
MPDG/MF/CGU n° 424/2016; 

b) conclusão da anãtise técnica. 0: aceite do processo iicitatOrkpelo Gestor do Prcgrama 
ou mandatâtia: 

ii 
SAC CAIXA 0800 726 0101 (informaçOes rectarnacães, sugestOes a elogios) 

Para pessoas corn deffcLêncla auditiva ou tIe faia 0800 726 2492 
Ouvidona 0800 725 7474 

cuisa.gov.hr  
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c) adimptêñcia. ni CAUC do .Contratado que possai W6 50.000 hábitántés e que estava 
inadirnpente no momentoda assinatura de CR; 

lii -a Iiberação  das demais parcelas: está condicionada a. excuco tie no minino 70% 
(setenta par cento) das parceas tiberadas anteriormente 

542 - No haverâ a Iiberaço ci a primeira pamela de recursos ao Contratado que possua 
CR cern execuçao financera ha mais de 180 (cento e otenta) dies.  

5.5 - 0 cronograrna tie desembotso previsto no piano de trabaiho dever ester em 
consoriância cam as metas e faces ou etapasi de execuçàodo objetodo iflstrufleflto. 

55 - Após a .cornproaçao da homologaçao do procEsso licitatôrio. palo C.ONTRATADO, 0 
cronograma tie desembolso devera ser ajustade em observação ao grau tie execução 
estabelecido no referido processo llcitatOrio. 

57 0 instrurnento será rescindido na hipótese tie ihoixist6ncla de. eecução 
apos 180 (canto e aitenta) dies da hberaçao da prim era parcela ou cern comprovação da 
execuçäo financerra por mais cia 360 dies contados a partr do prirnero desb1oqueo tie 
reoursos oU subsequentes. 

5.8 - A auto.rizaçao de desbiOquelo dos récursôs credItadbs.. ha canta vinculada ocorrerâ 
condicionada a: 

I . a emissâo da.autorizagdo ,  pare inicio do objeto; 
II - a apresentaçâo do relatorio tie execuqäo cornpativel corn o cronograrna de 
desembolso aprovado devidamente atestado pela fiscaltzagAo do CONTRATADO 
eiou UNHDADE EXECUTORA; 
III, * :o atèndimen.to ad :dISpOStO. .nosr A.Ptigos 52 a::  54 cia Porta:rla Interministerial 
MPDG/MF1CGU fl:O 4241201.6: 
IV.-  a comprovaçao do apqrte da contrapartida pactuada paraa etapa correspandente;  
V * a comprovacâo financeira da etaga ,  anterior pejo CONTRATADO &ou UNIDA.DE 
EXECUTORA.; 
VI - apresentacäo do terme de recebirnento provis6rio da intervengo, nos termos cia art 
n° 73, inciso I, alinea cia Lei 8666193, para a desbioqueio da ultima parcela cia 
recursos; 

0 cervIdor indicado: palo CONTRATADO :responsveI  polo 
acompanharnanto e flscaflzaçaO  cia obra deverâ assiñar e carregar no SEC0NV a 
relatorio cia fiscahzaçâo referente a cada rflediçäo 

5.8:2 - 0 CO:NTRATADO devera verificar se as materials :apUcado.s e os serviços 
realizados atendern ace requisitas cia quaUdade ostabetecidos pélas 
espectftcaçôes tecnicas dos projetos tie engenharia acettos 
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SAC CAIXA: 0600 726 0101 (inforrnacoes, reclàrnacöes, sugestôes a elogios) 
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CAR Contrato de.Repas.se —Transferê.ncia Voiuntária 

5.8.3. A execuçao fisica Sf: atestada confàrrne regrarnento disp.osto no Artigo 54 da 
Porbaria interni!n isterial .MPDG/MF/CGU rL° 42412016. 

- A afericâo cia exectç•äo do objèto, suàs métase fases. ou etapas será realizada 
por meio cia venficaçao cia compatbthdade entre o efetivamente executado e a pactuado 
no Piano de Trabatho. 

CLAUStJLA SEXTA DA .CLASSIFJ.CAçAO 0R19AMENT.ARIA E FINANCEIRA 
DOS RECURSOS 

8— As despesas corn a execuçao do objeto do .presente Contrato de Repasse correro a 
conta de recursosalocados nos respe1ivos Orçâmàntos dos contratantes. 

61 - A emissäo do  empenho piUriañual, qUand for :Q caso. oorrerá cia acordo corn 
determnaç& especifica do Gestor do Programa, corn incorporaco ad presente Contrato 
cia Repasse madiarite. Apostilamento. 

6.2 A eficâcia deste Instrumento ëstá condicionada a vaildade dos emp nhos, que é 
determinada par instrumento legal findo a qua!, sem a total hberacâo dos recursos, o 
p'resente Contrato de Repasse fica automaticmente extinto, 

62.1 - No caso cia perda cia validade dos empenhos .per motive de cancelarnento de 
Restos a Pa a quanLtativo fsco4nancetro podera ser reduzdo ate a etapa do objeto 
contratado que apresente funcionandade. 

CLAUSULASETIMA—DAEXECUQAO FJNANCERA 

7—OS recursos somente poderao ser utilizados para pagarneñto cia despesasconstantes 
do Piano de Traatho ou para apiica.çäO no mércado fiflánceiro, nas hip6teses previstas 
em tel ou na Portaria Inter ministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de. dezembro. de 2016, 
vedada sua utilizaçao em finalidade dversa da pactuada nesteinstrurnento. 

71 - A prograrnação e a exectzçâo financeira deveräo ser realizadas em sèp.radd, de 
acOrdo corn a naturéza ea fonte do recursos, Se foro caso. 

7.2 - Antes da reat!±acao de cada pagarnento, o CONTRATADO ;etou UNIDADE 
EXECUTORA 'incluirá no SJCQNV, no minima, as seguirtes informaces: 

I - a destinaçâo do recurso; 
H . O name e çNPJ bu CPF do fornecedor, quando for o caso; 
III a contrato a quese  refereopagarnento realizada.; 
IV - a meta etapa ou fase do Piano cia Trabaiho relativa ao pagamento, 
V - inforrnacOes das notas fiscais oudocumantoscontâbeis. 

SAC CA1XA 0800 726 0101 (informaçöes, reclamaçOes, sugestâes e elogios) 
Para pessoas corn defxciôncia audttiva op, de fala 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 
ctix4Zoi.br 	 - 
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7.3 Os pagamentbs devem set realizados medflánte crdito na doflta bancãria de 
tit utardade...dos fOmecedOres el prestadores de .serviços, facuJtada a .dspensa ..deste 
procedimento nos casos citados abaxo, em que o credtto poderá set reatizado em conta 
bancarra de trtulartdade do proDrlo COTRATADO &ou UNIDADE EXECUTORA 
devendo set registrado no SICONV a beneficano finat da despesa 

a) pot ato daautoridade maxima do Sestor do Pro grarna; 
b) no ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA pot pagamentos 
reahzados as prOprias custas decorrentes de atrasos na liberaçao  de recursos pelo Gestor 
do. Programa e ern.vatores aém da contrapartida pactuada. 

7.31 - Excepcionairnente, poderá ser realizado, uma Anlea VeZ flO d000ffer cia vigència 
do presente Contrato do Repasse, pagamento a pessoa fisica quo não possua conta 
bancãria, desde quo permitida a identifica.ac do beneficiário peta CONTRATANIE, e 
observadó a limit de R$ 1.200,00 (urn mil e düzentas reals) pot fornecdor ou prestador 
do: serviços 

74 -Os recursos. transferidos . pela . CONTRATANTE nào poderao ser utilizados para 
despesas efetuadas em perrodo anterior ou posterior a vrgêncta do presente Contrato d 
Repasse, pecrnttido o pagamento do ciespesas postenormente descie quo 
comprovadamente reazaias  na vigêncra descrita no Iteni VI das CON DIQOES GERAIS 

7.5 - Os recursos transferidos, enquanto no utIlizados, serac apticados em caderneta do 
Poupangal so a prazo previsto Para sua utihzaçao for- , igual ou superior a urn rnês ou em 
fundo de aplicaçao financeira ciê curto prazo ou operaçao do mercado abertol lastreada 
em titutos da thvida publica federal, quando a sua utilização estiver preista para prazo 
monet quo urn més. 

7.5.1 - A apticaçao dos recursos, creditados na conta vincutada ao:Contrato de. Repasse, 
em fundo do curto prazo sera automatica apos assinatura polo CONTRATADO e/ou 
UNMADE EXECUTORA do respective. Terma de Adesâo ac fundo no ato de 
regularizaçâo da conta ficando a CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA 
responsavel pole aphcaçäo em caderneta de poupança pot intermecho do 81C 014W, so a 
prazo p-evisto pare utilrzaçao dos recursos transferidos for igual cii superior a urn mês 

7,62 	Tod'os Os rendirnentos prove nientes da aplicaçao dos recursos das contas 
vinculadas devem set devolvidos a conta unrca do Tesouro ao final da execuçáo do objeto 
contratado dovendo constar do demonstrativo especifico quo integrara a prestacao do 
contas, vedada a sua utilizaçâo. 

7.5.3 - Na ocorréncia de perdas financeira: decdrrentés da: apilcàçao dos recursos, que 
comprometani a execuçao do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte 
adicional dc contrapartida. 

7.6 - Eventuals saldos tinanceiros verificados quando da corc1usâo, denUncia, resciso 
cu extincaodo: Contrato do Repasse, inclusive as provenientes das receitas. auferidasem 

14 
SAC CAIXA 0800 726 0101 (informaçes, reclamaçôes sugestôes e elegies) 

Para pessoas corn deficiência auditiva ou do fats: 0800 726 2492 
Ouvidoria:0800 725:7474 
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A 	:Contrato de Repasse - CAI .1  
apiicacOes financeiras i  deverao ser restituidos ..à UNIAO FEDERAL, no prazo 
improrrogavel de 30 (tnnta) chas do evento, na forma rndicada pela CONTRATANTE na 
opoca da restitucäo, sob pena cia inediata instauraçao de Tomada cM Contas Especial do 
resp:onsavel. 

7.6.1 A devoluçao pevistacirna• sera reaii2•ada oberVando-se a p.roporcionafidade dos 
recursos transferidos e da contrapartda prevista andependente da epoca em que foram 
aportados, devendo, nos casos em que incada exciusivamente sobre o repasse ou a 
contrapartida, sér devolvidO apenas ao ente titular do valo.rremunerado.. 

7.62 . Nos casos de descurnp.rime.nto do prazo previsto no item 1.6, o CONTRATANTE 
solicitara a instituaçao financeara abergante da conta vanculada a devoluçâo amethata dos 
saldos reñianescentes a conta ünica do Tesouro .NacionaJ. 

7.7— Deverão s.er restituidas, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos cM juros 
leais e atualzados monetariamente a partir da data do recebimento, na forma da 
legislaçâO apfl.cavel, nos seguintes 03805:: 

a) quando no houver quiquer eye cução: tisiC3 referente ao obje.to pa1uado neste 
Instrumento norn utilizaço cM recurs.os; 
b) quando for exec,  utado percialmente a objeto pactuado neste instrumento, 
c) quando náo for apresentada no prao regularnentar, a respectiva prestaço de contas 
parcial ou fihal; 
o} quando Os recursos forem utdizados em desconformidade corn a pactuado neste 
instrurnento; 
e). quando houver utilizaçäa dos valores resultantEs: cM aplicaç3es financeiras em 
desacordO corn o estabélecido no item , 75.2; 
f) quando houver impugnaça.o cM despesas, se realizadas em desacordo corn as 
disposicôes do contrato celabrado.. 

7.7.1 - Na hipôtese prevista no item 7.7, alinea "a", os recursos que permaneceram na 
conta: vinculada, sem terem sido desbloqueadOs Em favor do CONTRATADO: eiou 
UNIDADE EXECUTORA, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicacao 
financeira nos termos do. item .7.5, no prazo do ate. 30 (trinta) cuSs  do vercfrnonto cia 
vigêhciá do Contrato de Rcipassé. 

772 - Na lpotesa prevista no item 7.7, alinêa 'b", em qUe a parte executada apresente 
funcionalidade, a devoIuçci dos recursos jã credtados em santa e não apilcados no 
objeto do Piano, do Trabaiho acrescados do resultado da apkcaço tinanceira nos termos 
do item 7 5, ocorrerS no prazo do ate 30 (trinta thas do vencamnento da vigéncta 
contratual 

7,7,3 - Na hipôtese prevista no iten 77 'anea "b", em que a parte executada nâo 
apresente funcionandade, a totalidacie dos recursos Itberados devemn ser devolvtdos 
devidamente atuahzados coriforme exigado Para a quataçáo de débitos para corn a 
Fazerida Nactonal, corn base na variaçao da Taa Reerencial do Sistema Especial do 
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Liquidaçao e de Custódia - SELIC, acurnulada nie.nsalrnente, ate .0 iltirno dia do rnês 
anterior ao da devolucao de recursos acrescido a esse montante de 1% (urn por cento) 
no rnès. de efetivacao da devoluçao de recursos a conta 4nica do Tesouro. 

7144 - Para apflcaço dos:itenS 7.72 e 7.73,a funcionandade di parte executada sera 
venuicada pela CONTRATANTE 

77.5: Vencidos os prazos de dsvolução .descritos ños dens., 7.7.2 1  e 7.7.3, os vatores 
devern ser devolvidos devidameate atualizados, conforme exigido pars a quitaçäo de 
débitos pars corn a Fazenda Nacional, corn base na variaçao da Taxa Referenda! do 
Sistema Especial de Lquidaçäo e de Custodia SELIC acumulada mensalmente, ate o 
U!tirno dia do mês anterior ao da dévoluçao de recursos acroscido a esse montante de 
1% (urn por cento) no més do efetivaçao da devo!uçâo de recursos a conta uruca do 
lesouro. 

7.7.6 - Na hipótese prevista no item 7.7. alinea G' os rectrsos devem set .devolvidos 
incluindo os rendirnentos cia aplicacao no mercado financeiro, atualizados pea Taxa 
Referencial do Sistema Especial de Liquidaço e de Cutodia — SELIC 

77.7 - Na hipótese prevista no item 7,7,. afineas. 'd", será instaurada Tornada. de Contas 
Especial, alem da devolução dos recursos hberados devidamente atuahzados, conforrne 
exigido pars a qultação de debitos para corn a Fazenda Nacional, corn base na vartaçâo 
da Taxa Referenctal do Sistema Especial do Liquidaçao e de Custodia - SELIC 
acumutada mensalmerite ate a ultirno dia do mês anterior so da devotuçao dos rocursos 
acrescido esse montante do T% (urn pot cento) no mês de efetivaçao cia devoluçâo dos 
recursos a Conta Unica do Tesouro NacionaL 

7.8 —Pars finsde efetivacào da devOlucaodos recursos Uniáo, a. parcels do atuatizacao 
referento a variaçäo da SELIC será calculada prOporcionalti êñte a quantidade do dias 
compreendida entre a data da hberaçao da pamela para o CONTRATADO e a data do 
efetivo crédito do montantedevido  na conta cinica do Tesouro, 

CLAUSULA OITAVA — DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA 
CONTRATUAL 

8— Os bens remanesqentes decorrentes do Contrato do Repasse serâo de propriedade 
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quando cia sua extincao, desde que 
vinculados a finandade a quo so destinam 

9 0 Gestor do Prograrna e a autoridade competente para coordenar dfinir as 
diretrizes do Programs, cabendo a CONTRATANTE o acompanharnento e avahaçâo das 
açOes constantes. no Piano de Trabaiho.. 

SAC CAIXA 0800 726 0101 (nformaçöes reclamaçOes, sugestäes e elogios) 
Pars pessoas corn deficiência áuditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 7257474 
ca.üv,br 
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91 -, Sempre que ju.Igar conveniente, o Gestor do Prograrna poderá prornover visitas in 
loco corn o propOsito do ac.ornparthamento e avallaçao dos. resultadcs das atividades 
desenvOMdas em razäo do COntrato do :Repassé, observadas as ñormas légais e 
reguiarnentare:s pertiflente's. ao assun:to. 

prerro:gativa da lJnio, par interrn6d4o do (3estor do Prograrna e do 
CONTRATANTE, promover a fiscalizao. 'fisico.fiñanceira das atMdades réferentes so 
contrato de Repasse,. barn coma, cone.rvar, em.. qualquer hipótese, a. faculdade do 
assumir ou transfenr a iesponsabihdade da execuçâo do objeto, no caso de sua 
pal au de fato relevante  qua venha: a ocorrer. 

9.S - As informaç0es relativas a celebraçao, execuço, aconpanhamento. fiscalizaçao e 
deprestacao de contas, inclusive aquelas refererites a movtmentacâo financeira dos 
instrurnentos sero :pCJbIjcas exceto nas  hipôteses legais de sigilo fiscal e baricário e nas 
situacOes classiflcadas comó do acesso restrito, consoante a ordenahentO juridico. 

CLAUSULA DECIMA DOS DOCUMENTOS E DA CONTASIL1ZAçAO 

1.0 -. Obiigase a CONTRATADO e/oU: UNIDADE EXECUTORA. a registrar, em sua 
contabihdade analttica, em conta especifica do grupo vinculado ao atsvo financeiro, os 
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo coma contrapartida conta adequada no 
passivo finance' corn subcontas iiientiftcando o Contrato de Re passe e a especificaço 
da despesa. 

10.1 .- As faturas recibos notas fiscais e quaisquer outros doáu.mentos. comprdbatôrios 
de despesas serão emitidos em name do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA 
devidamerite !dentrficados corn-,o name do Programa e a numero do Corttrato de Repasse, 
e mantIdos em arquivo, em órdem cronOlÔgica, no prôpño local em que forem 
contabilizados, a thsposiçäo dos orgâos de controls interno e externo, pelo prazo fixado 
no Contratô de Repasse. 

10.1.1 —0 CONTRATADO eiou UNIDADE EXECUTORAdever6 disponibilizarcápiasdos 
comprovantes de despesas ou de outros documentos a CONTRATANTE sempre que 
sotiitado. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -. DA PRESTAçAO. DE CONTAS: 

11 - A Prestação de Contas referente ads: recursos financeiros deverá ser apresentada a 
CONIRATANTE no prazo descrito no item VI des C0N0.OES GERAIS. 

11.1 - Quando a prestaçâa do contas nao for encaminhada no prazo lixado, a 
CONTRATANTE estabelecerá o prazo  maximo de 45 (quarenta è cinco) dias pare sue 

I? 
SAC GA1XA; 0800 728 0101 (informaçöes, rectarnaç€s, sugestóes e elbgios) 

Pare pessoas corn deficiència auditiva ou de fala; 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
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apresentaçâo. cu recothirnento dos récursos, inclutdos os rendirnentos da apUcacäo no 
rnercado financeiro, atuahzados pela taxa SEL1C 

11.2 . Caso a CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECLITORA não apresente a prestação 
de contas nem devoh,a os recursos nos termos do item anterior ao termino do prazo 
estabetecido a CONIRATANTE registrara a anadtmplêncra no SICONV pot omissão do 
clever de prestar contas e comunicara o fato ao orgao de contabthdade analitica para . fins 
de instauraco de Tomada do Contas Especial sob aquele argumenta e adoçâo de outras 
medidas para reparaçâo do dano ao erario sob pena de responsabthzação solidaria 

11.3 	Cabe pp. prefeito: e ao govetnador :sLCeSSOI'eS prestar cons dos re.cursôs 
provenientes dos Contratos do Repasse firmado polo seu antecessor 

11 .1—Na1possibilidade: dE .atende:r 46 disposto no item antenor, deve apresentar. a 
CONTRATANTE, e inserir no SICONV documento corn justificativas qua demonstrern o 
impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimOnio publico 

11.3.2 Quando a impossibilidade do : prestar coñtas. décorrer do ação ou omissào do 
antecessor a novo administrador sohcitara a instauraçâo do Tornada de Contas Especial 

11.3,3 - Os casos fortuitos ou de força rnaor quo impeçarn o cONTRATADO e/ou 
UN! DADE EXECUTORA do prestar co as dos recursos recebidos e apkcados ensejarao 
a juntada de docurnentos e justificativas, a serem entregues a CONTRATANTE para 
análise e rnanifestaçâo do Gestor do Prograrna. 

CLALJ.SULA DECIMA SEGUNDA - DO RECOLHIMENTG DE TARIFAS 
EXTRAORDINAR?AS 

12 - Haverá a cobrança de t-adfaextraordindria do CO.NTRATADO elöu UNIDADE 
EXECUTORA nos seguintes casos emquo esse(s) der(em) causa 

a) reanálisedo Piano do Trbalho: 
b) emissão do: VRPL iflapto: 
c) manutencao do contrato cobrada mensatmente apos 180 dias sem execução 
finar,cira; 
0) rèabertura de: PCF ouTCE.; 
e) alteragâo do cronograrna 
f) àtualizaggo do orçamento; 
g). exclusâo do meta; 
h) ajustes no projeto; 
i) roprogramação do remanftcented4 obra 
J) inclusäo do meta, 
k) alteraçào  no escopo; 
I) publicacöes no DQU; 
rn) fotocopias. 

LE 
SAC CAIXA,: 0800 726 0101 (infOrmaçöes. reclamaçoes, sugestôes e elogios) 

Para pessoas corn deficiéncia auditiva ou de fala 0800 726 2492 
Ouvidoria; 0800 725 7474 
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12. 1 - Os valores ci seMços acima constam 	tabela disponiv& no SICQNV.. 

122 * 0 comprovante de pagamento da tarifaetràordinria é apresentado a 
CC NTRATANTE previamente a reaHzação do serviço. 

CLAUSLJLA DECIMA TERCEUA .- DA.AUDITORIA 

13 - Os serviços de auditoria s.erão rea!izados.pelos &gaos de: controe intemo eextemo 
da Uniâo sem eldtr a competêncta dos orgos de controle nterno e externo do 
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em 000formfdade corn o Capituto Vi do 
Decreto n° 93 872, de 23 de dezembro de 1986 

13.1: E 0V9 P aCSSSO, aqualquer tempo, de •servidôres do Sisterna de Controle intérno 
ao q.UaI esteja .subordlnada a CONTRATANTE é do Tribunal de. Conias dà Uniô a todos 
os atos a fatos relaoonados threta ou ndsretamente corn o Instrument  pactuado barn 
comb aos locals do execuço das obras, quando em rnissâo de fiscalizaçao ou .jftj 

13.2. Em sendo evidenciados. 	Orgâos de 0,ontrols ou Ministério PObliqo :vicos 
insanaves que impfiqqem nulidade da Jioatacäo reatizada o CONTRATADO devera adotar 
as medidas administrativas necessaries a recomposiçäa do era no no montant atuatizado 
da parceta id aplicada a que p  incluir a reversOo da aprovaçäo cia prestaçâo de 
contas a a tnstauraçao do Tomada do Contas Especial, independentemente cia 
comunlcaçao do fato ao Tribunal de Contas cia União a ao Mmtsténo Pubhco 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ID 
I 

ENTIFICAqAO .DAS OBRAS E PAS AcOES 
PROMOCIONAIS 

14 - E obrigatôria a identificaçao do ernpréendimento corn piaca Segundo niodelo 
fOrnecido pela CONTRATANTE. durante To periodo do duracao  cia obra, devendo set 
afixada no prazo de ate 15 (quinze) dias contados a partir do autonzaçao cia 
CONTRATANTE Para a inicio dos trabaihos, sob pena de suspensão da liberaçâo dos 
recursos financeiros, observadas as bmitaçOes impostas pela Eleitoral n° 9504, de 30 cia 
setembro de 1997. 

141 - Em qualquer acãO p.romocio.nai relacionada corn a objeto  doContrato. de REpasse 
sera obrigatariamente destacada a parttcipacâo cia CONTRATANTE do Gestor do 
Prograrna, born coma o objeto de apUcacâO.dos recursos, observado a disposto no § 1° 
do art 37 da Constttuiçäo Federal, sob pena cia suspensao da iiberaçao dos recursos 
financéiros, observadas as limitaces impostas. pete Eleitoral n° 9.504, do. 30 de setembro 
do 199.7. 

CLAUSULA DEC.1MA QUINTA.— DAVIGENCIA 
19 

SAC CAIXA 0800 726:0101 (nformaçôes, reclamaçaes, sugest6es a elogios) 
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15 A Vigência :deste Instrurnento inciar-se-ã na data de  sUa :ssihatutà e ert rrar-seá 
no prazo descnto noitem VI das CONDIOES c3ERAJSpossibditada a sua prorrogacao 
mêdiaflto TerrnO Aditivo a aprOvaçàO dàCONTRATANTE., quando. cia ocorrêhcia de. fato 
superveniente qua iflipeç. .a consecuçäo do objoto: no , prazo acord.ado.. 

1541 * A vigénda contratual poderá ser :prorrogada no máxm.c: 2 (duas) vezes, por 
periodo cornpathiel corn ocronograma fio-fnanciro. 

CLAUSULA PEC.IMA SEW - .DA RESCISAO E DA DENONCtA 

18 - OConfrató de. Repasse poderá ser denunciado per qualquer dàs pates : rescindido 
a quaquer tempo', ficando - ot participes rsponsthels pelas obrigacoes:assumidas na sua 
vlgência creditando.se-lhes, igualmente, os beneficios adquin m m aos no eso penodo 
aplicando, no que couber, a Portaria intermnisteriaf MPD.G/MF/CGtJ :flG  424. .de 30 cia 
dezemoro cia 2.016 a demas norrnas pertinentes a matena 

161 - Contitui motivo: para rescisâo do Cantrato. de Repasse 0 descumprimento de 
qua Iquer das C16usulas. pactuadas, particularmente quando constatada pela 
CQNTRATANIE: 

- a utitiza.çâo dos recursos rn: desacordo.com:  o Piano. de Trabathó; 
fl - a inexistência do execução financeira .apôs 180 (canto  a oitenta) dias cia!iberaço d.a 
primerra parcela, a exemp!o do descnto na Clausula Quinta item 5.8;  
III a falsidade ou• incorreção de informaçao.de docurnento.apresentado; 
IV - a venficaçao de qua!quer circunstância que enseje a rnstauraço do Tomada d ,§ 
Contas Especial. 

18.11 —A:. rescisào do Coñtrato de:Repasse, na forma acirna prevista esern quetenham 
sido as valores restituidos a União Federal devidamente corrigidôs, ensejarâ a 
Instauraço de Tomada cia Contas Especial. 

CLAUSULA DECIMA SEI1MA.— 00 PROV1MENTO JUDLCtAL LIMINAR 

1.7 - A existência de. restrição do CONTRATADO .e/ou UNIDADE EXECUTORA não fol 
considerada Obice it cefebracao do presente instrumento em razâo cia decisão lirninar 
co.ncedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a 
cetebraçao deste instrurnento, condicionada a decisao final, 

17,1 	Ainda quo posteriormente regularizada a 	tñçã apontada no Contréto do 
Repasse, a desistência da acão ou a decisão judicial desfavorável so CONIRATADO 
e/o.0 UNMADE EXECUTORA irnplicarã a desconstituIcao  dos efeitos darespectiva 
hminar, corn a rescisão do presente contrato a a devoIuco do todos as recursos que 
eventualmente tenha recebido, atualizado:s na forrna da legisfag.äo em vIor 

20 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaçóes, reclama.ç.Oes, sugestóes e elogios) 

Para pessoas corn deficléncia auditiva ou de fats 0800 726:2492 
Ouvkloria:0800 725 74:74 

caixa.gucbr 
21941 vOl 1 micro 
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CAI A Contrato de Repa3se - Transferência Vountana 

CLAUSULA DECIMA OtTAVA - DA ALTERAçAO 

18 - A alteraçao deste ln6trum6nto, nos cas o da necessidade: de ajustaméntô da sua 
programaçäo do execuçâo fisica e financeira, tnclusve a alteraçAo do prazo do vigéncla 
fixado no Contrato de Repasse, sera feifa par mero do Termo Aditivo e sera provocada 
pelo CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA, methante apresentação das 
respectivas justificativas, no prazo minima de 60 (sessenta) dies que antecedem a 
termtno da sua vigencra, sendo necessana, pare sue implementação, a aprovaçäo da 
CO NTRATANTE. 

'18.1 - .A alteraçao do prazô de vigênc:Ia do Confrato de: Repasso, :em  déco.rre 
atraso na hberaçao dos tecursos por responsabthdade do Gestor do Prograrna sera 
promovida 'do of icrcf peia CONTRATANTE limitada ao periodo do atraso verificado, 
fazendo disso imethato comunicado ao CONTRAT ADO e/ou UNIDADE EXECUTORA 

18,2 - A alteräçao contratual re.ferente ao valor do. C orgr 'Itb de, Répasse sérâ. f&tá .por 
meio de Termo Athtivo, ticando a majoraçäa dos recursosr do repasse sob deerso 
unilaterat exclusive do Gestor do Programa 

183 —São vedadas as ãlteraçOes doobjeto do Contrato do Repasse e da Cofltrapartida: 
quo results em ,alores inferiores ot superiores aos limites imnirrios e rnaximos definidos 
na Lei de Diretnzes Orçamentanas 

CLAUsULA DtOlMA NOA— DAS VEDAçÔES 

19 AoCONTRATADO é vedado: 

I:. 	reformutar os projetos: de engharIa däs Obras e s:rviços j aceitos peto 
CONTRATANTE 

IL reprograniar os projetos de engeahana dos instrumentos enquadrados no Inciso I do 
Artigo 30  da Portana Inferministenal  MPDG/MFICGU n0  42412016, exceto pare os 
casos previstos na lnstruçao Normativa MPDG a °  02/2018, 

UI 	realizer despesas a titufo de taxa de adniinistração cu simtfar, 
IV pager, a qualquer tituto, servidor ou erripregado pubhco, integrante de quadro do 

pessoal do orgão ou entidade pubhca cia Administraçäo Direta ou Inthreta, salvo nas 
hipoteses previstas em lees federars especificas e na Let do IDiretrizes 
Orçamentanas, 

V utrkzar, ainda quo em carater emergencial, as recursos pare( finaudade diverse da 
estabelecida no iristrumento, 

Vl realizer despesa em data anterior Alvigência do instrumento 
VII efetuar pagamento em data posterior a vrgência do instrumento salvo so a fato 

gerador cia despesa tenha ocorrido durante a vigencia do instrumento pactuado 

21. 
SACCAJXA : 0800 726:010 (inform aöés, reel

. 
 amaçoes. i stOesé eIogios 

Pare pessoas corn deflciênc,a auchtsva ow de fate 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 7257474 

cai.xagovJw 
-')7,()41 V0  1 miio 



AM 

	"LA 	Contrato de Repasse.– Transferncia VoluntAfta 

VIII. realizar despesas corn taxas bancárias, muitas, juros ou correçao rnonetâria, 
tnctuswe referentes a pagarnentos ou recoihimentos fora dos prazos, exceto no que 
se refere as multas e aos juros decorrentes de atraso na transferéncia de recursos 
peto CO NTRATANTE, e desde qUé ôs prazos parapägamentO. el Os percentuals 
sejam os mesmos apitcados no mercado. 

IX transfenr rcursos pars clubes, assoctaçOes de servidores ou quasquer entdades 
congêneres, exceto para creches e escolas Para o atenthrnento pre-escotar, quando 
for o caso; 

X 	realtzar despesas corn pub bcidade, salvo a de carater educattvo informative ou de 
ortentaçao social da qual não ronstem nomes, smboios ou imagens qua 
caracterizes promoço pessoat e desde qua previstas no piano detráhaIhó; 

XI pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societano 
servidor pubtico cia ativa ou empregado de empresa publica, ou cia sociedade de 
economia mista, do Orgo celebrante, per servicos prestados, inclusive consultoria, 
assistência técnica ou sse.meihados; 

Xli. aproveitar rencimentos.dos recursosdo Contrato cia Repasse; 
XIII computar rec-eitas onundas dos rendimentos do apticaçOes no mercado financeiro 

como contrap.artida; 
XIV. adotar Orèirite de exeIcUçào: dir?ta. 

CLAUSULA VIGESIMA - DOS REGISTROS DE OCORRENCJAS E DAS 
COMUNICA91 ES. 

20,1 -  Os documentos instrutOriosou comprobatórios reitiVbs a .execuçab do Gontrato cia 
Repasse deverào ser apresentados em original cu em cpia autenticada. 

20,1: As cornu.nicacöes defatos ou ocorrèncias relativas ao Contrato.serâo consideradas 
CQniO regularrnente feitas se entregues per cata protocolada, telegrams, féx ou 
correspondência eletrô.nica, .com comprovante de recebirnento, nos endereços descritos 
no item VIII dasCONDIçQES. GERAIS. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO 

21 - Pica  eléitob.foroda Justiça Federal, de .scritô no item At 	:c:cNotcEs GERAiS, 
pars dirirnir as conflitos dCcorrentes desté instrumonto, corn .ronUncia exp.ressa de 
qualquer outro, par mais privUèg.iado quo séja.. 

E, par estàrém assim justos é pactuados firrnäm eats instrumento, qué asia. assinado 
pelas partes e poles testernunhas abaixo, para qua .surta seu.s efetos juridicos a legais, 
em juizo a fora dole, sendo extraidas as respectivas coptas, qua teráo o macmo valor do 
original. 

Assis 	 ,16 	do Juiho. . . 	—de .201.8 

SAC CAIXA: 08007260101 (in forma0efa i  reclamacoes, sugestöes a elogios) 
Pare pessoas cam deficiência audttwa ou de fala 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 
ciXa4fJv.br 
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Local/Data 	/ 
1' 

Assinatu 
Nome: J 

1 '  

Contratod Repasse - 

TANTE 
SIM.ES 

1ransf0hcia Voiuntárla 

TADO 
APARECI DO 

CPF:. 579.050.709-30' 

T' 
Jdato m unhas 

, 

NoIt- ( AD2t'US PAVANELLO 
BORIM 
CPF: 295.i15.64803 

004939.Q8-90 

aT 
Nórne: BE1 	GOIIçALVES FRAN9A.' 

•Ci'F: 325.3'9O78-37 

23 
SAC CAIXA: 0800 76 0101 (informacães, redmçes, suge5töes 

I

e efogios) 
Para pessoas óorn deficiêAcia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800:7257474 
c2nxLgo%.br 

2794.1 v6  I micro 
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