
CA',HA ôontrato de Repasse

CONTRATO DE REPASSE NO 9O9539/2020/MTUR/CAIXA

CONTRÀTO DE REPA§SE QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UMÃO FEDERÂL, POR
INTERMÉD|o DO Tfilil§TERIO DO
TUR}§['O, REPRESENT.ÀBO PELÀ CAIXÂ
ECONÔMICA FEDERÂL, E O ilIUNICíPIO
DE V.lTÓRlA DA CONQUISTA,
OBJETIVAI.IDO A EXECUçÃO DE AçOES
RELATIVAS AO TURISMO.

Por este lnstruÍnento Partieular, as partes abaixo nominadas ê qualificâdas têm, êntre si,
justo e acordado o Contrato de Repasse de recrlrsos orçamentários da Uniâo, em
conÍoímdadê coÍl êste Contrato de Repasse e com a seguiúte regulamentaçáo: Dêcreto
no 93.872, de 23 de dêzembro dê 1986, e suas âtteÍações, Decreto no 6.t70, de 25 de
.iulho de 2007, e suas aherações, PortarÍa lnterministeriâl MPDGIMF/CGU no 424, de 30
de dezembro de 20í6 e suâs altêrãçõês, lnstrução Normativa MPDG ND 02, dê 24 de
janeiro de 2018 e suas ãltêrações, Lei de Dhetrizes Orçãmêntáriãs vigente, Dketrizes
Operacioaâis do Gestor do Programa parâ o exercício, Contrato de Prestação de Serviços
(CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econômica FedeÍal e demais
normas que regularnentarn a espécie, as quais os contíâtantes se sujeítiam, desde já, na
Íorma ajustada a seguir:

SIGNATÁRIOS

I - CONTRATANTE - A União Federal, por intêrmédio do Gestor do Programa
MINISTERIO DO TURISMO, representada pela Caixa Ecanômica Federal, institüição
linanceira sob a Íorma de êmpresa pública, dotada de personalídade jurÍdica de direito
privado, cÍiâdâ pêlo Decreio-Lei no 759, de 12 dê agosto de 1969 e constituida pelo
Decreto n'66.303, de 6 dê março de 1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na
Assembleia Geral de 19 de janeiro de 20í8, em conformidade com o Decrelo no 8.945, de
27 de dezembro de 2016, e suâs alêraçÕes; com sede no SetoÍ Bancário Sul, Quadra O4.
Lote 314. Erasília-DF, ínscrita no CNPJ-MF sob no 00.360.30510001-04, na quafidade de
Mândatária dâ União, nos teÍmos dos instrumentos ôupracitados, nesle ato representãda
por ANTONIO SÉRGIO BENTO MOREp,q CPF an 477.268.?35-15. residente e
domiciliado em Rua Hormindo Banos, 803, Casa 76, Vitoria da Conquista-8â, CEP
45429-094, conforme procuÍação lavrada em notãs dÕ 2o Tabelião dê Notâs ê Prôlestos
da Comarca de Brasília-DF, no liwo 3408-P, fl 008, em 07111f2cí9, dorâvante
denominada simplesmente CONTRATANTE.
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Contrato de Repasse

II - CONTRATADO - MUNICíPIO DE UTÓRN DA CONQUISTA, iNSCÍitO NO CNPJ.MF
sob no 14.239,578fiN,fl1{0, nesie ato repre.}erúado peta respecfiva Prefeih Municipal em
exerdcio, Senhora IRMÀ LEMOS DO§ §ANTOS ÂNDRADE, CPF ne 359.0ô4.13663,
residenie ê domiciEada ern Av. PornpÍlio Neto, 55, Caminho do Parque, Baino RecreÍo,
Vrtória da Conquisb/BÂ, CEP 45.020.410, doravante denomínado simplesnrente
CONTRATÂDO.

coNDçÔÉs GERAI§

I- OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Reforma e Reyltrlização do Mirante no MunicipicdêVifôrb da CooquistdBA.

rt - MuNrciPro BENEFIctÁRto
YrtóÍb dâ Corquistâ - BÀ

m - CoNTRATAçÃO §OB LI!ilNAR
( x) Náo ( )Sâm
Apenas no caso de oontrâiação sob liminar, aplica-se a Cláusuh Décima §étima desse
Contrato de Repasse - Condkpês Gerâís,

rv- CoNTRATÂçÃO §OB CONDIçÃo SUSPENSIVÂ( )Não {x}Siln
DoffÍnentaçâo: Lrea de lnteÍvençâo, T&nica de Engenharia e LÍce*rça ÂmbbntaL
Prazo final para entrega da docuííentação pelo CONTRATAOO i. WnAftA?J .
Prazo linal para análise peh C,A0(A após âFíeserhçáo da dooxnentagâoi3ül11fÀOfl.

v - DÊscRlÇÃo FINAN0EIRÂ E ORçÂMENIÁRn
RecuÍses dô Repasse da União R$ 3296.382,m Gês mühõe§, dúêfltos e rouenta e sêis
mil e tezentc6 e ê'têntê ê d6h rêâb).
Resuísos da ContrapaÍtida aportada p* CONTRÂTÁDO EIOU UNIDÀDE EXECUTORA
R$ 15.0t10,0O (quinzê mil Íêâb).
Vabrde lrwstimento (Repíssê + Contapar&a) R$ 3.3Í1.392,00 (fiês milhões, trezentos
e onze rnil e têzerbs e oitenb e dois reab).
Nota de Êmpenho no 2020NE800811, emitlda sn 311121202ü. no rntor de R$
3.296.382,00 (três mihõês, dqzentos ê nôrênu e sêis mil e tÍezenlos e oiftenta e dois
reab), Unidade Gestorã 54O0O7, G€§t lo OgO01.
Prcgrama de Trabatho: 23695222310V(xx)O1.
Natureza da Despesa: 444G41.
Corrta Mncirlâda do COhII.RATADO: agência no 0079, conta no 006.6472W2.

VI-PRAZO§
Datâ dâ Assinâfura do Cühkato de Repsse:31/121?020.
Término da Vigência Conhatual: 31fi?ftü?I3-
Presta@o de Conlas: até @ d're apoo o lÉÍmino dâ vgênrh confraUal or coíldusão da
execuÉo do obieto, o que ocoÍÍer pritneiro.

SÀC CÂDG: 0800 726 g101 (inÍoÍÍtuçoes, tedaínâçõ*. sugesr6es ê êlogiôs)- S
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&pry 7,.\. i§r{.\



|-HN Contrato de Repâssê

Arquivâmento: 10 ânos conlados da apresentação da prestração de contas pelo
CONTRATADO e/ou UNIBADE EXECUTORA e encerÍamento da operaçáo do CR; ou da
Tomda de Contas Especial, após julgamento das contas pelo TCU; ou após deaonido o
prazo legat de guarda, o que ocorrer por último.

vil - FoRO
Justiça Federal, Seção Judiciáriâ do Estâdo da Bahia.

vm - ENDEREÇOS
Endereço pam êntÍêgâ de correspondências ao CONTRATADO: PraÇâ Joaquim Coneia,
55, Centro - CEP 4504S040 - vitóÍia dâ Conquista - BA.
Endereço para entrêga de corespondências à CONTRATANTE: Av. Juracy Magalháes,
3405, 10 ANDAR, Baino Boa Vista, Vitória da Conquista€a, CEP:45.026-090.

ENDEREÇOS ELETRÔNíCOS:
Endereço elelrônico do CONTRATADO: gepro_§mtc@pmvc.bâ.gov.br;
gabinetedopreÍeito@pmvc.ba. gov. br
Endereço ehtrônico da CONTMTANTE: gigowc@caixa.gov.br.

Pêlo presenle instrumênto, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
cláusulas a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA- DO PLANo DE TRABALHO E DA CONDçÃo SUSPENSIVA

I - O Plano de Trabalho aprovado no §istema de Gestiio de Convênios e Contratos de
Repasse (PLATAFORMA+BMSIL) é paÍte integrantê do prêsente Contrato de Repasse,
independente de transcriçâo.

1.1 - A eficácia deste lostrumento está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA dê toda a documentâÉo relacionada no item lV das
Condições Gerais deste Contrato, bem como à análise Íavorável pela CONTMTANTE,
dêntro dos prazos estabelecidos no mesmo Ítem.

1.1.1 - O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUIORA, desde já ê por e§te ln§tÍLsnento,
reconhece e dá sua anuência que o não atendirnento das exigências no prazo Íixado ou a
náo aprovaçâo da documentação pela CONTRATANTE implicará a:
a) Extinção do presente Contrato de Repasse indepêndentê dê notificaçáo, quando náo
hou\rer liberaçáo de rêcursos de repasse;
b) Rescisão imediata do presênte Contralo de Repa§se, com o ressâÍcimento de
eventuais despesas para ehboraçáo do projeto básico ou teÍmo dê reÍerência custeadas

recursos inslrumenlo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamaçôês, sugcstóês e elogios)
Parâ pessoas com déÍicíência auditivâ ou dê fâlâ: oEOO 726 24
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GA'X'A Conkato de Repasse

CLÁUSULA SEGUNDÂ - DAS OBRTGAçÔES

2 - Çonro brma mútua de cooperaçâo ila exêcução do objeb do Contrato dê Rep6§e,
são obÍ(,âçôes das par&s:

2.1-OA CONTRÂTÂNTÉ
l. Ana§sar e aceítar a dorumentaçãc tecnica, inetiiucional e juridica das pr@ostas

selecionadas;
ll. Celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos rcquisitos pelo

CONTRATÀDO dou UNIDÂDE EXECUTORII e pubEcar sêu exkato, no Diárh OÍicial
da Uniáo (OOU), e respectivas alteraçÕes, se for o caso;

lll. ÂcompanhaÍ e atestaÍ a execuçáo Íisíco-ÍinanceiÍa do objeto previslo
Trabalho, com os conêspondentes registros nos sistemas da União,
parâ tianto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRATANTE:

lV. Tránsferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursôs financeiros,
na Íorma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula
Quinta deste lnstrumento;

V. Comunicar a assinatura e liberaçáo de ÍecuÍsos ao Poder Legislativo na forma
disposta na legislação;

Vl- MonitôÍar ê acompânhaÍ a coníormÍdade Íisica e Ínanceira durante a êxe61lçáo do
presente instrurnento;

Vll. Analisêr eventuais solicitações de repÍogÍamação dos Projetos Técnicos ou Termos
de Re{erência, submeiendo-as, quando íor o caso, ao Gestor do Programa, mediânte
o pagamenlo de taxa de rearálise;

Vlll. Verificar a realiafio do procedimento licitãtóÍio pelo CONIRATABO, atendo-se à
documenlação no que tangÊ: â contêmpoÍaneidade do certame, aos prêços do
licitante venedor e sua compatibilidade com os preços de referência, ao respectivo
ênquádÍaíflento do objeto ajustado com o eÍelivamente licitado, ao Íomêcimeflto de
declaraÉo exprcssa írmada por íepresentante legal do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA atestando o atêndimenio às disposiçôes legais aplicáveis,
ou registro na PLÂTÂFORMÁ+BRA§IL que a substitua;

lX. Aferir a execüçâo do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por
meio da veÍificaçáo da compatibílkiade êntre estes e o eíetivamente executado, assim
como verificar a regular aplicaçáo das parcelas de recursos, de acordo com o
disposto na CláusuÍa Ouinla;

X. VeriÍicar a existência da Anotaçáo de Responsabilílade Técnica - ART, Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT ou, quando aplicáveí, TêÍmo de Responsabilidade
Técnica - TRT, quando se tratar de obras e servíços de engenharia;

Xl. Designar, em 10 dias contados da assiEafura do instÍumeÍ}to, os seruidores ou
empregados responsáveis peÍo seu acompanftamento;

Xll. Divu§ar êm sítio eletdnico instituciona[ .as informaçóes íeferentes a valores
devoMdos, bem como a causâ da devofuçáo, nos câsos de não êxecução total do
objeto pâctuado, extinçáo ou rêscisâo do instrumênto;

Xlll. Fcrnecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo ê nos limites de sua
compelência especíÍica, informações relativas ao Contralo de Repasse independente
de autorhação judicial;
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CA'"HA Contrato de Repasse

XlV. NotiÍicâr previamente o CONTRATADO â inscriçâo como inadimplente na
PLATAFORMA+BRASIL, guândo dêtectadas ímpropriedades ou inegularidades no
acompanhamerto da execuçáo do obieto do instrumento. devendo ser incluida no
aviso â reâpêctiva Secretaria dâ Fâzênde o{ sêêÍetaria similar, e o Poder Legistâtúo
do óÍgáo responsável pelo insfumento;

XV. Reoeber e analisar a píestação dê contas encaminhada pelo CONTRATADO elou
UNIDADE EXECUTORA, bem como notiíicá-lo quando da não apreseniação da
Prestação dê Contas no prazo Íixado, e/ou qüando constâtada a má aplicação dos
recursos, instâurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especíal:

XVI- Efetuar a devolução imediata dos saldos remanescentês da conta vinculada ao
insirumento pãra a conta única do Tesouro Nacional, nos c.lsos aplicáveis;

XVll. Ter a prerogãüvê de assumÍr ou tÍansferir a responsabiíidade pela êxecução do
obieto, no caso de pârâlisação. ou de oconência de faio Íêlêvânte, de modo a êyitar
sua desconlinuidade;

XVlll. Realizar tempêstivânEnte na PLATAFoRMA+BRASIL os alos e os pÍocêdimentos
Íelatiyos ao acompanhamento da exêcuÉo do objeto, registrando agueles que por
sua nâtueza náo possam seÍ realkados nesse Sistema, manlendo-o atualizado;

XtX. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou êxtinçáo do presenie instrumento,
providenciâr o cancêlamênto dos saldos de empenho nô ptazo rnáximo de 60
(sessenta) dias.

2.2*DO CONTRATADO

l. Consignar no Orçamento do exercício corêntê ou, em lei que autorize sua inclusão,
os reeursos necessários pârâ exeqltaÍ o objeto do Cootrato de Repasse e, no caso
de investímento gue extrapole o êxêrcício, consignar no Plano Plurianual os recursos
para atênder às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do seu
Orçâmento;

ll. ObseÍvaÍ âs condições para recebimenlo de Íêcursos dâ União e para inscriçáo em
restos a pagar estabelecidãs pela Lei Complernentrar n" 101, de 04 de maio de 2000;

lll. Comprometer-se. fios casos êm que 6uber â instituíçáo da contribuição de melhoria,
nos têÍmos do Código Tributário Nacional, a não eÍetuar cobrançâ que resulte em
montante superior à contrapartida aportada ao Contrato de Rêpasse;

lV. De,inir o regime de execuçáo do objeto do Contrâto dê Repasse corno indiÍetoi
V. Elaborar os projêtos técnicos relacionados ao objeto pâctuâdo e apresentaÍ toda

documentação jurídica, técnica e institucional necêssária à celebraçâo do Contrato de
Repassê, de acoÍdo com os normativos do pmgrama, bem como apÍesentaÍ
documentos de tÍtulâridâde dominial da árêa de intervenção, lícenças e aprovaçÕes
de proletos emitidos pelo órgáo ambiental competente ê coícessionárias de serviços
públicos, conforme o caso, nos leÍmos da legislaÉo aplicávêli

V[. Executar e fiscalizar os trabalhos necessários â consecução do objeto pactuado no
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, dêsignando píoíissioflal habilitado
e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços
com a respec,tiva ART, RRT ou, quando aplicável, TRT da prestação de serviços de
fiscalizaçáo a serem realizados;

SÂC CATXA: m0 726 010'l (inÍornaçôes, Íêclâmaçõês, sryestões ê êlogios) 
5

. Fsrâ pssoas com dellclêncla audtttua ou dê tâla: 08OO 726 2492 rn
ouvirtoda:0800?257474 -n íl Áítllgb

27.e41ro20Ínicro caixa'gov'br Xy {/zrHWJ



GA'HA Çonkato de Repasse

Ml. Apresentar à CONTRATANTE dêclaração de capacidade técnica, indicando o
seÍviroÍ ou seÍvidor* que acompanharâo a obra ou serviço de engenhada;

Mll. Apresentar dedara@o e)Çressa aêstaÍdo que possui setoÍ espêcÍrico coríl
atribuições deÍnidas para gest io, celêbreção, execüção e prestaçâo de contas dos
instrumentos cebbrados com a União, com lotâção de, no mínimo, um setvidor ou
empregado públioo efetivo e quando náo possuir setor específico pare êssa íunÉo,
poderá atÍibuiÍ as competências a setor iá exislente na sua estÍutura administrativa,
desde gue tal setor contê com a btaÉo de, no minimo, um se{\ridoÍ ou eÍnpregado
público eíetivo (PORTARIA INTERMINISTERÍAL Ne 114, DE 7 DE MAIO DE 2018).

lX. Assegunr, na sua iniegralidade. a qualidade técnica dos proietos e da exêÇução dos
produtos e seÍvil:os conlÍatados, em conbrmidadê com as normãs bÍásileiÍas e o§
normativos dos programa§, açóes e atividades, determinando a coregão de vícix
que possam cornproÍneter â fruição do bêneício pela popuhçao beneficiária, quando
deteciados peh CONTRATANTE ou pelos órgãos de controb;

X. Selecíonar as áÍees de inteÍvenção e os beneÍiciários linais em conformilade com as
diretrhes $tabêlêcidas pelo Gêstor do PÍograma, podendo eshbelecer outras que
busguern refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando à
CONTRATANTE sêmpre que houvêÍ alleraçÕes;

Xl. Realizar o proeesso licitatóÍio, sob sua inteirâ rêsponsabÍlHãde, as€egúraÍdo a
coneção dos prooedÍm€ntos legab, a suÍiciêncÍa do projeto básico ou do iermo de
referência, da phnilha orçamentáría diesiminativa do percentual de Encargos Sociais
BoniÍcaçáo e Despesas lndiÍêlas (BDl) utilizados, cade qual com o Íespeclivro
detalhamerúo de sua coÍnposiÉo, por item de orçamento ou conjunto deh.s, aÉm da
disponibíizaçáo da conhapartiJa, quando for o caso;

Xll. Apresentar declaraçáo à\pressa firmada por representante legal do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registr, na PI*{IAFORMA+ERASIL gue a
substitua, atestaÍldo o atendhnento das disposiçôes legais aplicáveis ao procedimeilto
lícitatório;

Xlll. Er(erceÍ, na qualidade dê contratante, a Íiscalizaçâo sobre o CTEF - Contrato de
Execuçáo e Fomecímento de Obra otr Serviços ou Equfuramentos;

XlV. Estimular a participação dos beneficiáÍios finais na elaboração ê imphrnefttaçáo do
otrieto do Contrato de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio çrado por
estes investimentosi

XV. No caso dos Estados, Municípioc ê DhlÍito Federal, noliírcâr m parliJos pollticos, os
sindicatos de tÍâbalhadores e as entidades empresariais coÍn sêde no municipio ou
DbtÍito Federal quãndo ocoÍrer a liberação de recursoc finâneiros pêla
CONTMTÂNTE, em confurmidade com a Lei no 9.452, de 20 de março de 1997,
Íacultada â notificação por meio eletrônico;

XVl. Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos
ínvestimentos deconentes do Contrato de Repasse, epós sua execução, de ÍoÍma e
passibilitaÍ a sua funcioflalidadê;

XVll. Prestar oontas dos recuÍso3 transferidos peh CONTRATANTE desiinados à
consecução do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

XVll[. Fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informag6es sobre as açõ€s
desenvolvidas parà ytabtliuâr o acompânhamento e avalieção da prcoesso;

SÂC CAIXA: ffi00 726 0101 (hÍormações, rêclâma@s, sugestões ê elogios)
Pâra pêssoas coÍn dêficiêncaa auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvídoria: M007257474
caixa-gov.br
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,-,8A Conlrato de Repasse

XlX. Prever no edital de Íicitaçáo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das
obras, maleriais e serviços executadosffornecidos é da empresâ contÍatada para esta
finalídade, indusive a promoção de readequa@es, sÊmpíe que detectadâs
impropriedades gue possam comp«xneter a consecução do objeto contÍatado;

XX. RêâlizaÍ Êmpêstivaftente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos
rehtivos à Íormalização, execução, licÍtação, acompanhamento, prestaçáo de conta§
e ínÍoÍmaçÕes acercâ de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e
regbEar nâ PIáTAFORMA+BRASIL os atos gl.e por sua natureza não possam sêr
realizados nesse Sistema, rnarobndo-os atuafzados:

XXl. lnstâurâr pÍocesso administrativo apuratôrio, inclusive prooesso adminbtrativo
disciplinâr, guando constatado o desvio ou malversaçáo de recursos públicos,
inegularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do Conlrato de Repasse,
comunicando tal Íato à CONTRAÍÀNTE;

XXll. Regislrar na PIáTAFORMA+BRASIL o exttsto do edital <le Írcihção, o preço
estimado pela Administração pâÍn a exêcuÉo do serviço e a pÍoposta de prêço total
ofertada por cada licitante com o seu respêctivo CNPJ, o termo de homologaçáo e
adiudicaçâo, o êxtratô do CTEF e seus respec{irros aditiyo§, a ART, RRT ou, quando
aplicâvel, TRT dos pÍoietos. dos execulores e da fScalizaçáo de obras, e os boleÍins
de mediSes;

XXlll. Manter um canal de comunicação efetiro, ao qual se dará ampla publhidade, para o
rêcebimento pêlâ União dê manifestaç6es dos eidadãos Íe[acionados ao convênio,
possibilitândo o registro de sugestõês, elo€íos, solicitações, reclamaçôes e
denúncias:

)O(V. lnduir natr placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumênto
se ÍêfeÍir à execuçâo de obras de engenhaíâ, informaçáo sobre canal para o registro
de denúncias, reclamaçÕes e elogios, conÍorme previsto no 'Manual de Uso da Marcâ
do Governo Fderal - Obras' dâ Secretaria de Comunicação §ocÍâl da Presüiência da
Rêpública;

XXV. Ao tornar ciência de qua§uer irregularilade ou f,egalidade, daÍ ciência aos órgáos de
conüob e, havendo fundada suspeÍta dê cÍime ou de impÍoblrade adminbfiliva,
cientifrcar os Ministérios Público Federal e Estadual e a Advocacia Geral da União;

XXVI. AtenderaodispostonâsLeisno10.048,de08denoveÍnbÍode2000,e10:098,de19
de dezembro de 2000, e no Decreto no 5.296, de 02 de dezernbro dê 2004 e lN
MPDG no 02, de 24 cte ianeiro de 2018, Íelativamente à promoção de aoessibifidade
dm pessoas poÍtadoras de cteficiência fisica ou com mobilidade rcduzkla:

XXVll. Compâtibilizar o obieto do Contrâto de Repassê corn notmas e procedimentos de
pÍêsêÍvaçáo ambie[tal municbal. estaduâl ou fedeÍâl, @nforme o caso;

XXVIII. Prever no êdital de licitaçáo as composíçôes de cuctos unitários e o detalhamenlo de
encargos sociais e do BDI que integram o o{çamento do pÍojeto básico da obra e/a.r
serviço, eín cumpÍimento ao art.70, §2o, inciso ll, cla Lei no 8.686, de 21 de iunho de
1993 cíc a Súmula no 258 do Tribunâl de Contas da União ou quando aplicável. da Lei
Federal no í3.303, de 30 de junho dê 2016, vedada a utilÍzação da modâli.lade
contratação integrada e de orçamento sigiloso;

XXIX. Nos casoe de transfêrências a Estado§, Dbtdto Federal e Municípios, observar o
disposto no Decreto no 7-983, de 08 de abdt de 2013, e §uas alteÍaç@§, nâs
licitaçôes que reakzar, no caso de contrâtaÉo de obÍas ou §endços de engenhaÍia,

7

SAC CAI)G: 0800 726 0101 (inÍormaç6ê§, têclãmaçóes. sugestóê§ e elogios)

Orryidoria: ú@7257474
caixa.gov.br

27.€41 vO2O mi:ro w



XXX.

xxxilt.

xxxtv.

CÂ'HA Contrato de Repasse

bem como apresentar à CONTRATANTE declaraçáo ftrmada pelo represêntante bgal
do CONTRATADO dou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimênto ao disposto
no reêrido DecÍedo;
tltilizar, para aquisíção de bens e serviços @rnuns, a modalidade prêgáo, nos tennos
da Lei no 10.520, de t7 de julho de 2O02, e do regulamento previsto no Decreto no
10.024, de 20 de setembro de 2019, obrigatodamenle a sua forma elehônica,
devendo ser justifrcda peb CONTMTADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a
impossibilfolade de sua utilização. vedada a uülização de orçamento sbiloso;
lnhiaÍ o pÍocedimento lbitatório ern até 60 (sessenta) dias, pronogável uma única
vea desde gue motivado pelo CONTRATADO e aeito pêla CONTRATANTE,
@ntados:
a) Da data dê assinatura do presente instumerüo, caso nâo possua ctáusula

suspensiva; cx.r

b) Do aceite do termo de referência ou da emissão do Laudo de Análise Téenice,
caso o presentê instrumênto possua dáusula suspensiva.

Apresentar declaÍaÉo expressa ou Íornecer declaração emitida peh empíesa
vênçedora da licitaçáo, aêstando quê esta nâo possui em seu quadro societário
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia mista, sendo de sua inteiÍa rêsponsabilidade a fiscalização clessa
obrigaçao;
Registrar na PIáTAFORMA+BRASIL as atas e as informaçóes sobre os participantes
e respectivâs píopostas das licitaçôes, bem como as inÍomações reblentes às
dispensas e inexígibilidades;
lnserir, quando da oebbração de contratos corn ter@iíos para execuÉo do objeto do
Contrato dê Repasse, cláusula que obrigue o tereiro a peímitiÍ o livÍe âcesso do§
servidores dos órgãos ou enlidades giblicas conkatantes, bem como dos órgáos de
controle intemo e externo, a seus documentos e regístros contábeis;
Atestar, por meio do Cadastro Nac'pnal de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS),
a regularídade das empreses e/ou pÍofissíonais partiçipantes do processo de lícitação,
em êspeciat ao impedimento daguelas em coÍrtrataÍ oom o Poder Púb§co, em
atendimento ao disposto na Poriaria CGU nD 516. de í5 de março de ?010;
Consultar no §istema de Cadastramento Unficado de FoÍnecedoÍes - SICAF a
regularidade das ernpresas e/ou profesbnais partlipantes do processo de lícitação,
em especial ao impediÍÍEnto daquebs em conlratar com o PodeÍ Púbúco, sendo
vedada a participaÉo na licíaÉo ou contÍataÉo de empresâ gue consta coíro
impedida ou srrspensa:
Consultar no Cadastro Nacbnal de Condenaçóes Civis a regularidade das empresas
e/ou profissbnaís paÍticipantes do procêsso de lidtagâo, no gue tange a registro de
ato de Ímproblrade administBtiva e inelegibilídade supervisiorlâdo pelo Conselho
Nacional de Justiça;
Apresentar à CONTRATANTE retatório de execução do empreendimento contendo
inÍoÍmaçôes sob,re a e)(ecução fisiefnanceira do Conhato de Repasse. bern como
da uiilizaçáo da contrapaÍtida, conforme o aÍt. 18 da Portaria Inbrministerial
MPDG/MFICGU no 424, de 30 de dezembro de 2018 e suas alterações;

xxxv.

XXXVI!,

xxxvilt.

§ÀC CAIXÂ: 0800 726 0101 (informaçÕes, reclamaçóes, §ugestÕes e elogioe
Para pessoas corn deficiência auditiva ou de hla: O80O 726 2492

Owidoria: @ctrJ7257474
caixa.gov.bÍ

27.941 vgzo mlcÍo

)\

§,\

M



xxxtx.

xL.

xLlr.

xLilt.

XLIV.

XLV.

XLVI.

xLvil.

xLVilt.

xux.

CAl,XA Contrato de Repasse

xlt.

Responsabílizar-se peh conclusáo do empreendimento guandô o objeto do Contrato
de Repasse prever apenas sua execuÉo parcial e for ebpa de empreendirnento
makx, a Íim de assegurar sua fuDcionalidad€;
Divulgâr, em qualquer açáo prornocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do
Conkato de Repasse. o nome do Programa, a oíigêm do recurso, o valor do Íepasse
e o nome da CONTRATANTE e do Gestor do PÍograma, corno êntês participantes,
obr{Tandose o CONTRATADO eíou UNIDADE EXECUTORA a coírunicar
expressanrentre à CAIXA a data, forma e local onde ocorreÉ a açáo prorDocional, com
aniecedência mínima de 72 horas, sob pena de suspensáo da liberaçáo dos ÍecuÍsos
ftnaneiros, observadâs as limítaÇões impostas peta Eleitoral ní 9.504, de 30 de
setembro de '1997;

Comproreter-se a úilizar a assinatura do Gdor do Programa aoompenhade da
marca do Govemo FedeÍal nas publicaçõe dàcoÍrentes do Contrâio de Repasse,
observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral no 9.504, de 3() de setembro de
1997;
Responder solidariamente, os êntes consorciàdos. no caso da execuçáo do obieto
conlrâtuâl poÍ consórcios públicm;
Aplicar, na PIÁTAFORMA+BMSII- os recuísos creditados na oonte vincslada ao
Conlrato de Repasse em cadeÍneta de poupança, se o pÊlzo previsto para slra
ÍdilizaÉo fur §ual ou superior a um mês, e íealizâr os pagamentos de despesas do
Conlrato de Repasse lambêÍn por intermédio da PLÂTAFORMA+BRASIL,
observadas as disposições contidas na Cláusula Sétiína deste lnstÍumento;
Eslar cbnte de que a CONTMTÂNTE está aútorizada a efietuar a transferência dos
recuÍsos financeirm por ela repassados para a aonta vinculada ao Ínstrumento, bêm
como os seus rendimentos, para a c..on[â única da União, caso os Íecursos não sêjam
utíizados no objeto da tÍansferência pelo prazo de 180 dias;
Estar ciente de que a CONTRATANTE está autoÍizada a eÍêtuaÍ o resgate dos saldos
remanescentês da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que náo houvêr a
devolução dos recuÍsos no prazo prevbto:
Estar ciente sobre a náo srr.ieiÉo ao sigilo bâncário, guanto a Uniáo e respectivos
órgãos de controle, poÍ se trâlaÍ de recuÍEo públ'rcô;
Dar ciência da celebraçâo do Conkato dê Rêpasse ao c,onsêlho local ou instâocia de
cohlrole sochl da árêâ vinculâdâ ao progrâma dê governo que oÍigÍnou a
transferência, quando houver:
Divu§ar em sítio eletrônico institucbnal as ihfoÍmaçÕes referentee a vabres
deyohridos, bem como a causa da devoluçáo, nos cesos de não êxêcução total do
obieto paduado. extinçáo oü rescisão do instÍumento;
Disponíbilizar, em síüo oírcial na intemet, ou, nâ sua ÍaÍta; em sJâ sêde, eín íocâl dê
Íácit v'rsbitdade, consutta ao extÍâto do ínstrumento ou oulro instrumento utilzado,
cordendo, pelo menos. o objeto, a finalidade. os valores e as datas de líberaçâo e o
dêtalhamênto da aplicação dos recursos, bem como âs contÍatâçóes Íeâlizadas parâ
â execução do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicação na intemet pela
inserção de link na página ofeiâl do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUIORA
que pos§bilite acesso díreto ao Portal de Convênios;

SÂC CÂXA: 0800 726 0í01 (informações, redamações; sr.rgestõe e dogios)
Perâ pê3soas com dêriciôhcie âuditfuâ ou de fala: OA00 726 2492.

OwldoÍie: 0800 725 7474
caixa.gov.bÍ
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Contrato de Repasse

L. lndicar a obrQatoriedade de êonbbilizâÉo e guâfdâ dos bens reflranês@ntes E
mailÍfestaí comprcmisso de uüizaso dos bêns paÍa a§§egurar a conlinuidadê de
progrluna goêmamêntd, estando dârs âs regrâs e dilekizes de uÍilização;

Ll. RespoÍrdêÍ, na figura de seus titülares, na medida de seus atos, competênciae e
atrÍbuiçôes o ÇONTRÂTADO e solidariamente, guardo for o caso, a UNIDÂDE
EXECUTORÀ, por desvio ou rfiãlrÍêÍsação de recursos $iblico§, iregubridade na
ê)(êülção do contrata ou gestão financeiÍa do instrumento;

Lll. Âpresenüar, via PIÁTAFORMA+BRASIL, o Pbno de §usleÍltabilidade do
empreendimento ou equipaÍneÍ*o a ser adquirido e comunicar ao respectÍvo Poder
Legislalivo o Bmpromisso assumido;

Llll. Observar as condiçõês paftr rêpísgramação êstabelecidâs *a PsÍtaÍia lntêfmiíbteÍÉl
MPDGTMFTCGU 4?4, de 30 de deambro de 2016 e suas alteraçÕes, e [N HPDG n§
02, dê 24 de ianeiro de 2018 e suâs alterações;

LIV- Tomar outra6 píovirências necessárias à boâ exeução do objeto do Contrato de
Repasse.

LV. Tomar outras providêncías nece6sáriâs à boa êxecução do obieto do ConFato de
Repasse;

LVl. lrstâlar plae de inâugurâçáo quando de c$nclusâo da obra, co*furme padrão
fomecido pela CONTRATANTE.

CúUSULÁ TERCEIRA * Do vALoR

3 _A CONTRATANTE Transferirá, ao CONTÊATADO e/ou UNIDADE EXECUTORÂ, até o
limite do vabr dos Recursos de Repasse d*crito í!o item V das CONDIçÔES GERAI§ e
dê acordo @Ín o cÍonogErma de desembolso constãntê do Plano de Trabalho.

3.1 - O CONTRATÂDO aportara o yalor dos Recucos & Conúaparüda dêscíito no iteÍn
V das CONDIÇÕES GERÂIS, após o desbloqueb do$ Rêcürsos de Rêpâsse ê
pr$riamente ao pagarnenio dos Íomedores ou presEdores de serviços, de acords com
os pêroenfi,rais e as condições êsiabelêc.Has na bgislação vigêÍrte à eonta de ÍecüÍso§
alocados ern seu orçamento.

3.2 - Gs recuÍsos lransferÍdos pela União e os reorrsos do CONTRATÂDO desiiradoo âo
píesenle Contrâto de Repasse, figurarão no OÍçamento do CONTRATADO, oüedecendo
ao desdoôrâmento por fontes de rêcuÍss ê elê rentos de despêsa.

3.3 - Reorsos adicionais neoessários à consecução do objeto do prêsenle Contrato de
Repasse terão o seu aporte sob responsahflidade exclusim do CONTRATÂDO.

3-4 * Toda a rnoviíneÍúação ânaneeira dere ser eêtuâda, obrigatorianrente, na conia
vineubda â 6tê Contrãto de Repasse. em âgência da CAIXÁ, isentâ de cobrança de
tariÍas bancárias

§AC CAD(A: 0800 726 0'101 {inÍormaçôes, reclamâçôes, sugêstões e etogios)
Para pessoas com deÍiciência auditiva ou dê Íalal O80A 726 2452

Oüvidoria: W@7257474
caixagov.br
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CAIXA Contrâto de Repasse

cúusulA QUARTA - DA AUToRtzÁ.çÃo pARÁ Níclo Do oBJETo

4 - O CONTRATADO elou UNIDADÊ EXECUTORA, por meio deste lns&umento,
manÍfêsta sua êxpressa concordância em aguardar a autoÍizaçáo escrita da
CONTRATANTE para o início da execução do obfeto deste Contrato de Repasse.

4.1 -A autorizaçáo ocorrerá após a finalizaçáo do prooesso de análise pós contratual e,
para Contrato de Repasse enquadrado no Nível I ou l-4, o crêdito de recuÍsos de repasse
na conta vinculade, conÍorme diretrizes da Poúaria lnterministerial MPDG/$IF/CGU
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteraÇóes.

4.2 - Eventual êxecuçâo do obieto realizada antes de autoÍizaÉo da CONTRATANTE
náo seÍá objeto de mediçáo para liberaçâo de recursos até a êínissão da aütorÉâção
âcima dispostâ.

4.3 - Caso a conlrataçáo seja efetuada no periodo pr&eleitoral, o CONTRÂTÀDO e/oit
UNIDADE EXECUTORÂ dêclâra êstar ciente de gue a autoÍizaçáo de início de obieto e a
tiberação dos reclrsos somente ocorreÉ após finalizado o processo eleitoral a se realizar
no mês de outubro, considerada, indusive, a evenfual monência de segundo tumo, em
atendimento ao aÍtigo 73, inciso Vl, alínêa "a" da Lei no 9.504, de 30 de setembro de
1997.

CúUSULA QUINTA _ Do AcoiiPANHÂMENTo, LIBERAçÃo E DESBLoQUEIo DE
RECURSOS

5. A execuçâo do objeto será acnmpanhada e fiscalizada de foma a gaÊrntií a
regutaridade dos âtos pratirados e a sua plêna execução, respondendo o CONTRATADO
e/ou UNIDÀDE EXECUTORA pelos danos causedos a teroehos, decoÍrentes de cuha ou
dolo na exêcuçâo do inslrumento, não cabendo a responsabilizaçao da CONTRATANTE
por inconformidades oü irÍegulaÍidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de
responsabilidade atribuída à CONTRATANTE.

5.í No acompanhamento da execuÉo do obieto seÍâo verificâdosl

I - A comprovação da boa e regular aplicaçâo dos recursos, na forma da legislaçáo
aplicável;
It - A compatibilidade entre a execução do objeto, o quê Íoa estabelecido no plano de
trabalho, os desembolsos ê pagamentos, conforme os cronogEmâs apresentados;
lll - A regularidade das inÍormações registradas pelo CONTRATADO na
PLATAFORMA+BRASIL;
lV - O cumprimento dâs metas do plano de trabalho nas condiçóês estabelecidas,
V - A conformidade fi nanceira.

§AC CATXA: O&0 72ô 0101 (informaçôes, reclama$es, sugestões e elogios)
Para pessoas com deÍiciência eüdiliva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 08Co7257474
caixa.gov.br
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CA,TA Conkato de Repasse

5.2 A CONTRATANTE comuni'eará aa CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
quaisquer inegulâÍidades deconentes do uso dos recursos ou outÍas pendências de
ordem técnica apurados durante a execuÉo do instrumenlo, suspendendo o desbloqueio
de recursos, Íicando estabelecido o pt'azo de 45 (quarenta e ciÍrco) dias para
safleamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser pÍorrogado
por iguaí período.

5.3 A CONTRATANTE reportará decisáo quanto à acêitaçáo ou náo dãs jusüficaüvas
aprêsentadas e, se foÍ o caso, realizâÉ procedimênto de apuragão de dano ao erário,
ensejando registro de inadimplência na PLÂTAFORMA+BRASIL e imediata instaurâçâo
de Tomada de Contas Especial.

5.4 - A liberaçâo dos recursos financeims obedecerá Írc cronogÍama de dêseínbolso
previsto no Plano de Trabalho e será Íealizada sob bloqueio, respeitando a
dísponibilidade Íinanceira do Gestor do Programa e atendllas as exigências cadastrais
vigenles.

5í.1 - A liberaçáo de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

| - Para instrumentos enguadrados nos:
a) Níveis I e l-4, preferenciaknente em parcela única; e
b) Níveis ll e lll, em no mínimo 3 (três) parcelas, sendo que a primeira não podeÉ
exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumenlo.

ll - A liberaçáo da primeira parcêla ou parcela única ficará condicionada à:
a) ConÇlusão da análise técnica e aceite do processo licitatôÍio pela CONTRATANTE;
b) Adimplência no CAUC do CONTRATADO guê possui até 50-000 habitantes e gue
estava inadimplente no momento da assínatura do presente Contrâto de Repasse, caso a
operaÉo sela vinculada ao exercício financeiro de 2018 ou 2019.

lll * Para a liberaçáo das demais paroelas o CONTRATADO deverá estar em situaÉo
regular com â execuçáo do Plano de Trabalho, com execução de no mÍnimo 70% das
parcelas liberadas antêriormênte.

5.4.2 - Náo hãverá a liberação da píimeka parcela de recursos ao contratado que possua
instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execuçáo fnanceira há
mais de 180 dias.

5.5 - o Çronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em
consonância com as metas ê fases ou êtapa§ de execuçâo do obieto do in§trumento.

5.6 - Apos a cornpmvação da homologaçâo do processo licilatório pelo CONTRATADO, o
cÍonograma de desembolso deveÉ ser ajustado un observação ao grau de execução
estabelecido no refeÍido processo licitatório.

12

l\
Qr

§\
-Àv

SAC_CAI)G: 0800 726 0í01 (informações, reclamaçôes, sugestôes e elogioo)
Para pessoas com deficiêncla auditiva ou de fala: 0800 726 2492-

Ouvidoria: 08OO 7 25 7 47 4
caira-gov,br

__*ÁD27.941 v020 micro



CAIHA Contrato de Repasse

5.7 - A autorização de desbloQueio dos recuÍsos creditados óa conta vinculadâ ocorrerá
coírdicionada a:

I - Emissáo da autorizâçáo paÍâ inicio do obiêto;
ll - Apresentação do relatório de execuçáo compatível com o cronograma de
dêsembolso aprovado, devidamênte atestado pelâ fiscalização do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA;
lll - Âtendimento ao disposlo nos Artigos 52 e * da Portariâ lnterministerial
MPDG/MF/CGU n§ 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteÍaçõês;
lV - Comprovação Íinanceira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA;
V - ApÍesentação do teímo de recebimento provisório da intervenção, nos termos do aÍt.
no 73. ínciso l, alínea "a" da Lei 8,666, de 21 dê junho dê 1993, para o desbloqueio da
última parcela de recursos,

5.7.1 - O servidor indícado pêlo CONTRATADO responsável pelo
acompanhamento e Íiscalizaçâo da obra deverá assinar e carÍegâr na
PLATAFORMA+BRASIL o relatório de fiscalizaçáo referente a cada rnedição.

5.7.2 - O CONTRAÍADO deverá veríficar se os materiais aplicados e os serviços
realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecido§ pelas
especificaçôes técnicas dos projêtos dê ensênharia acêitos.

5.7.3 - A exeorçáo fisica seíá atestada confonne regramentc di§posto no Artigo 54 da
Portaria lnterministerial MPDG/MF/CGU n" 424, de 30 de dezembro de 2016 e
suas alteraçôes.

5.7.4 - A aferiçâo da execuÉo do ohjêto, suas metãs e fases ou etapas será Íêâlizadã
por rneio da verificaçáo da compatibilidade entÍe o efetivamente executado e o pacÍ.uado

no Plano dê Trebelho.

5.8 - O inskuÍnento seÍá Íescindido na hipotese de inexistência de execuçáo Íinanceira
apos 18O dias da liberaçáo da pimeira parcela ou sem comprovação da execução
financeira por mais de 360 dias contados a paÍtrÍ do Úliimo desbloqueio dê reçur§o§.

5.9 - Os prazos de que tratam os itens 5.4.2 e 5.8 da Cláusula Quintra do presente
Contrato de Repasse:

| - deverão seÍ suspensos nos cãlsos em que a inexecução financeirâ for devida a atraso
de liberaçâo de parcelas peÍo Concedente ou pela CONTMTANTE, ou no§ ca§os êm que
a paÍalisaçâo da execução se der por deteÍminação iudicial ou por recomerdação ou
delerminação de ôrgãos de controb; e

ll - poderão ser proÍrogados. desde que seiam devklamenle motivados, quê não Írque

caracterizada culpa ou inércia do CONTRATADO, nos Gr§os de que trata o inciso lll do §

SAC CAIXÀ: 0800 726 0101 (infonnaç0es,

Ouvidoria: @ffi7257474
cairca.gov.br
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GAl,,l.â Contrato de Repasse

30 do art. 27 da Portâriâ lntêministerial MPDGIiÍFíCGU rro 424, de 30 de dêzembro dê
2016 e suas âlterâções, e que seja autotizado pelâ CONTRATANTE.

5.10 - Câbe ao repÍesêntanie legal do CONTRATADO dar continuidade à êxecução dos
Contrâtos dê Repasee frmados pelos seus antecessores.

5.11 - A utilizâção de recursos do cofitrato de Íepâsse paÍa pagamento da rêííHlnerâçâo
variável. coníonre previsio na Lêi das Esbtai$ (Lei no 13.303, de 20'16), é pennitido
somênlê nos ôãsos eÍn que os pteços dos itens da Planflha OrçamehtáÍia do CTÊF,
aceÍta na VRFL - Yerifcaçáo do Reultado do Proceeso Lbitalrorio, Brrespondarn aos
limites máximos, incluindo a remuneração radável.

cLÁusuLA sExrA - Dâ cLAsstFlcÂçÃo oRÇAIúENTÁRIA E FINANCEIRA
oo§ REcuRsos

6 - As despêsas com â êx@ução do obieto do pÍe§êntÊ Contrato de Repasse conerão à
conla de recuísos alocados nos respctÍvos orçamentos dos contratarts.

6.1 - A emlssâo do empenho plurianual, quando Íor o caso, omrerá de âcor& corÍl
determinação especÍÍrca do Gestor do Programa, com incorporaÉo ao prê§eíte Gontrato
de Re{âsse mediante Aposlilãmenb.

6.2 - Â eficácb deste lnstrumerúo está condícionada à valkiade dos empênhos, gue e
determinada por insbumenb bgal, fndo o gual, sem a tobl liberâÉo dos recursos, o
presente Conkato de Repassê frca automat*ameúe êxtinto.

6.2.1 - No Êaso dê pêrdâ da validâde dos empenhos por motivo de cancelamento de
Rêstos a Pagar, o quantitaiivo fisio-fnanceiro poderá ser reduzklo até a êrâpa do ohieto
contratado que âpresente fu nciooãlidade.

CLÁUSULA SÉTMA. BA EXECUçÃO FII{ANCÊIRA

7 - Os ÍeqjÍsos someole pderâo ser utÍlizados para pagarento de de6pêsEs coílstânte§
do Plano de Trabalho o{r paÍa aplicação no mermdo ftnanoeiro, nas hípoteses previstas
em lei os na Porlaria lntermhís&erbl MPDGIMFTCGU no 424, de 3G de dezêmbÍo dê 201ô
e suas alteraçÕes, rredada sua utiHzação em finalidade diversê dâ pa6&râda nestê
lnstÍumento.

7.1 - À programação e a exeüJção financeira deverâo sêr Íealizâdas em sêparado, &
acordo com a natureza ê a íonte de re(trse, se for o caso.

7.2 - Anhs da realização de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDAOE
EXECUTORA induirá na PLATÀFORMA+BÊASIL. no mínirno. as seguhtes inbrme@s:

I - A destinação do recurso:
ll - O nome e GNPJ ou CPF do fornecêdor, quardo fur o caso;

SÂC CÀil(Â: 0800 72Íi 01ü (ÍnbÍmâ@s, redamações, sr.rgesiôes e dogior)
Parã pêssoas csn dêficiênclâ auditiva ou de hla: W 726,2492
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CÂIXA Contato de Rçasse

lll - O contrato a que sê refere o pegamento realizado;
lV - A meia, elapa ou fase do Plano de TÍabalho relativa ao pagaínento;
V - [nformaçóes das notas Íiscais ou documentos contábeis.

7.3 - Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancáría de
titularidade dos Íomecedores ê pÍêstiâdoÍes de serviços, facultada a dispensa desle
procedimento ôos Grsês citados abaixo, êm que o crédito poderá ser realizado em conta
bancária de titularidade do próprio CONTRATADO etou UNTDADE EXÊCUTORA,
devendo ser registrado na PLATAFORMA+BRASIL o beneficiário final da despesa:

a) Por ato da autoridade máxima do Gestor do Programa;
b) No ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagãmentos
realizados às próprias custâs decorÍêntes de atrasos na liberaÉo de recuÍsos pelo GestoÍ
do Programa ê em valores alé,Ín de contrapartida pacluada.

7.3.1 - ExcepcionalÍnente. podeÍá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência
do presente Contrato de Repasse, pagamênto a pessoa fisica que não possua conta
bancária, desde que permitidã a identíficaçáo do beneficiário pela CONTRATANTE. e
observado o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzeÍúos reais) por íornecedor ou preslador
de serviços.

7.4 - Os Íeqrrsos lÍânsferídos peh CONTMTANTE não poderáo ser utilizados para
despesas efetuadas em período anterior ou posterior à v§ência do presente Contrato de
Repasse. permitido o pagamênto dê dêspêsas posteÍioÍmênte desde que
comprovadamente Íealizadas na v§ência descrita no ítem Vl das CONOIÇÕES GERAT§.

7.5 - Os Íecursos transferidos, ênquanto não utilizados, serão aplicados em cadernela de
poupança sê o prâzo previsto para sua utilização foÍ igual ou supeÍírr â 1 mês, ou em
fundo de aplicaçâo financeira de clrto prurzo ou operaçâo de mercado aberto lastreada
em tÍÍulos da dlvua púbtica fêdeÍal, quando a sua utilizaçâo estiver previslâ para prâzo
menor que 1 mês.

7.5.1 - A aplicação dos recursos, crêditados na conta vinculada eo Contrato de Repasse,
em fundo de curto prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA do respeclivo Termo de Adesâo ao fundo no ato de
regularizaçáo da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
Íesponsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio da
PLATAFORMA+BRASIL, sê o prazo prevísto para utilização dos recursos tÍãnsÍeíidos Íor
igual ou superior a I mês.

7.5.2 - Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das conlas
vinctladas devem ser devofuidos à conta única do Tesouro ao Íinal da execuçâo do objeto
contraledo, dwendo constaÍ de demonstrativo especifico que integrará a prestação de
contas, vedada a sua utilização.

SAC CAD(À: OEOO 726 01Ol (informaçôes, reclamaçôes, sugêstÕes e elogios)

27.941 ú»O micÍo

Ouvidoria: 080Í}7257474
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GAI'"4 Contrato de Repasse

7.5.3 - Na ocô.lÊncia dê pêrda6 linanceiras dêôorenbs da âpliryão dos recursos, gue
compromêtam a execuÉo do obiEto contat al, fi6 o COr,ITRATÂDO obtdldo ao aporte
adicionaÍ d€ con{râpÊrtida.

7.6 - Eventuâis saHos ímaneiros treriÍrcados quando da condusâo, deBúncÍe, rescisáo
ou exfmção do Cqnhato de Repasse, indusiw os proveníentes &s receitas âuêridâs em
aplicaçôãs kranceiras, deverão ser restituldos integraknênlê à UNIÃo FEDÊRAL, no
prazo impronogâvet de 30 dias do evênto, na Íorma indicada petâ CONTRATANTE na
época da restihrição, soh pena da ímediata instauraÉo dê Tcínada de Cortas Especial ds
responsável-

7.6.1 - Nos casos de desqrmpíimento fu prazo previsto ,ro itsn 7.§, a CONTMTANTÉ
solicitará à instituição fi*anceira aberganle da coilta vincuhda a danolução imediâta dos
saldos remanescêntes à conta únlca do Te§luÍo Nacional

7.7 - Deveráo ser restituidos, aínda, todos os lralorÊs tranrfaddos, acrescitÍos de juros
l4ais e atualiaados moíretaÍiaÍnente, a partir da data do rcçebÍmento, na Íormâ da
hsislaçao aplicável, ÍÉ6 seguinbs casos:

a) Quando não houver quâlquer e)êqJção fisica referente ao obiêtô pacfuado n€ste
Insbumento nem utiEzaçâo de Íêcursosl
b) Quando for e:«ecutado pat§ielmente o objêto pactuado neste lnstrumer*o;
c) Quando nãü Íor âpresentada, no prazo regutamenhr, a r*pectÍva prestação de contas
parcaal ou final:
d) Quando os recürsos forem utilizados ern deconformidade com o pactuado nêste
lnsbumento;
e) Quando houver dilização dos valoree resultãntês de apEcaçôes fimnceiras em
desaoordo çom o esúabebcido no ítem 7.5.2;
fl Quando hourcr ímprgnãção de despesas, se Íealizadas êrn desa€oÉo coín a§
disposiçÕee do contrato celebÍado.

7.7.1 - Na hipótese prevista no item 7.7, alinea "a", os reürrsos que pêírbanecerâm na
6onta vinqrlada, sem terem sido dêsbloquêâdoe em favor do CONTRÂTÂDO e/ou
UNTDADE EXECUTORA, seráo devofoirlos acrescidos do resultado da aplimção
financeira nos teÍmos do iteín 7.5, no prazo de aé 30 dias do vencimento da vigência do
Contrâto de Repasse.

7.7.2 - Na hipotese prevista no item 7.7, alínea .b", êm que a paúe êxeêuade apresentê
funcionalidade, a delroluÉo dos recuísss iá creditados em conh e não aplioados nô
obieto do P*âno dê Trabatho, acrescidos do Íesultado da aplicãçáo finenceita nos têrmo,s
do Ítem 7.5, oconerâ no prazo de até 30 dias do yeficimeúo da v[;ência contratual.

7.7.3 - Na hipóEse prevista no itêm 7.7, alinea "b', em que â parle êr(ecutada nãê
apÍesênte funcionatlÍade, os recursos liberados devem ser devolvídos devidamêniê
atualizados. eonÍoÍmê exigido para a quitação de débitoE p€lra com a Fazenda Nacional,
com base na vâriaçáo da Ta:a Referencial do §istema Especial de LÍquidação e de

SÂC CÂIXA:0800 726 0101 (infoÍmaçóes, rêclameçóes, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência audiliva ou de Íala: OSAA 726 24s2

Ouvidorís:08m 725 7474
caixa.gov.br
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GÂ'HN Contrato de Repasse

Custódia - SELIC, âcumülada ínensahnente, até o último dia do mês anteÍior ao da
devolução de recuÍsoq acrescido a esse montante de 1olo no mês de eíetivaçáo da
devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicaçâo dos itens 7 .7 -2 e 7.7,3, a íuncionalidade da paíe executada será
vêÍificada pele CONTRATANTE.

7.7.5 - Vêncidos os prâzos de dêvoluÉo descrilos nos Ítens 7.7.2 e 7.7.3, os valores
devem ser devolüdos devídamente atuâlizados, conforme exigido para a guitãção dê
débitos para com a Fazenda Nacional, com base nâ vaÍiaçáo da Taxa Referenciaí do
Shtema Especial de LiquidaÉo e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o
último día do mês anteÍior ao da devolução de recursos, acresciíb a e6se montante dê
1% no mês de eÍetivação da devoluçáo de recuÍsos à conta única do Tesouro.

7.7.6 - Na hipótese pÍeyista no item 7.7, alinea "C, os recursos devem ser devolvidos
incluindo os rendimêntos da aplicaçâo no mêÍcado financeíro, a{ualizados pela Taxâ
Referencial do Sistema Especial de LiquidaÉo e de Custódia - SELIC-

7.7.7 - Na hipótese prevísta no ítem 7.7, alínea "d", seÉ instaurada Tornâda de Contas
Especial, além da devolu@o dos recursos liberados devidamenle afualizados, conforme
ex'Ígido para a quitaçâo de debitos parâ com a Fâzenda Nacional, com base na variaçáo
da Taxa Referencial do Sistema Especiat de LQuidaçáo e de Custódia - SELIC,
acumulada mensaknente, até o últímo dia do mês anterior ao da devolução dos Íecursos,
acrescido essê montante de 1% no mê6 de eGtivaÉo da devoluçáo dos ÍecüÍsos ã Conla
Única do Tesouro Nacional.

7.8 - Para Íins de efetÍvaçáo da devoluçáo dos recursos à Uniáo, â parcela de atualizaçáo
reÍerentê à variação da SELIC será calculada propoÍcionalmente à quantidâde dê dias
compreendida entre a data da liberação da parcela para o CONÍRATADO e a data dê
efetivo crédito do montante devido nã contâ única do Tesouro.

cúUsuLA olTAvA - Dos BENS REMANESGENTES Ao TÉRMINo DA VrcÊNGIA
CONTRATUAL

I - Os bens reÍÍranescentes decorrentes do Contrato de Repasse serâo de propriedade
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua eltinçáo, desde que
vinculados à finalidade a que se d€stinam.

CúUSULA NONA -DAS PRERROGANVAS

I - O Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definií as
diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliaçâo das
aç6ês constantes no Plano de Trabalho.

SAC CAI)(A: 08@ 726 0101 (infoÍmaÉes, reclamaçóes. sugestões e dogios)
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CAITA Contralo de Repasse

9.1 - Sempre que ju§ar conveoiente, o Gestor do Programa poderá promover visitas rn
/oco com o propósito do acompanhamenlo e avaliação dos resultados das atividades
desenvofuidas em hzâo do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes ao âssunto.

9.2 - Ê. prerrogativa da União, por intermédio do Gestor do PÍograma e da
CONTRATANTE, promover a fiscalizaçáo Íisico-fmanoeira das atiyidades refeÍentes ao
ContÍato de Repasse, bem coÍno, conserver, ern qualquer hipótese, a facuÍdade de
assumiÍ ou transfeÍir a responsabilidade da execuçâo do objeto, no caso de sua
paralisação ou de fato r€levante que venha a ocoíÍeÍ"

9.3 - As informaçÕes relatívas à celebraçáo, execuÉo, acompanhameoto, fiscalização e
de prestaçáo de contas, inclusive àquelas referentes à moviÍnentiaÉo fnanceira dos
instruíÍEntos, seráo públicas, exceto nas hipóteses legais de sigilo fiscal e bancário e nas
situaçÕes c[assiÍicadas como de ecesso restriüo, @nsoanle o ordenamento jurídico.

cúusuLA DÉctMA - Dos DocUMENToS E DA coNTABrLtzAÇÃo

10 - Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a Íegistrar, em sua
contabilidade analitica, em conta específica do grupo vinculâdo ao at[vo frnanceiro, os
recursos recebidos da CONTRATANTE, têndo como coíÍÍapaÍtida aonte adequâdâ no
passivo Ínanoeiro, com subcontas idenüÍicando o Contrato de Repasse e a especificaÉo
da despêsa.

10.1 - As futuras, recibos, notas tiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios
de despesas sêrâo emilidos êm nomê do CONTRATADO e/ou UNIDADE ÉXECUTORA,
devídamente idêntíficados com o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse,
e mantidos em arquivo, em oÍdem cronológica, no póprio loaal em que forem
contabtlizado§, à disposição dos óÍgáos de controb intemo ê extemo, pelo pÍazo Íb€do
no ContÍato de Repasse.

10.1.1 - O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deveÉ disponibilizar cópias dos
comprovantes de despesas ou de outros documentos à CONTMTANTE sempre que
solicitado.

cLÁusULA oÉcIMA FRIMEIRA _ DA PRESTAÇÃo DE coNTAs

í I - A Prestação dê Contas refeÍente aos recursos Íinanceiros deverá ser apresênlada à
CONTRATANTE no prâzo descdto no item Vl das CONDIçÕES GERAIS.

't í.'l - Quando a prestaÉo de contas não for encaminhadâ no pftlzo fxado, a
CONTRATANÍE estabêlecêrá o prazo máximo de 45 dias parâ sua apresentação. ou
íecolhimento dos recusos, incluidos os rendimentos da aplicação no nrercado financeiro,
âtualizados pela taxa SELIC.
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GA'*WA Contrato de Repasse

í1.2 - Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação
de contas nem devolva os recuÍsos nos lermos do item anterioÍ, ao término do prazo
estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimplência na PLATAFORMA+BRASIL
por omissão do dêver de pÍêstar eontas e comunicará o fâto ao órgáo de contabilidade
anatítica, para ,ins de ínslauraçáo de Tomâda de Contas Especial sob aqueh argumento
e adoção de outras medidas para reparação do dano ao eráriro, sob pena de
responsabilizaçáo solidáÍia.

í1.3 - Cabe ao repÍesentante hgal do CONTRATÂDO prestar contas dos Íecursos
provenientes dos Contratos de Repasse Íirmados petos seus antecêssores.

11.3.1 - Na impossibilidade de atendeÍ ao disposto no item anterior, deve apresentar, á
CONTRATANTE, e inserf na PIáTAFORMA+BRA§IL docuÍnento com justificâtivas que
demonstrem o impedirnento e as medkJas adoüadas para o resguaÍdo do pâtrimônio
público.

11.3.2 - Quando a Inpossibilidade de pÍestar contas decoíÍer de açáo ou omissáo do
antêcessoÍ, o novo adminislrador solicitará a instauraçáo de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 - Os casos fortuitos ou de força maior quê impêçam o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recürsos recebidos e aplicâdos ensejarão
o envio de documentos e justifrcativas à CONTMTANTE, para análise e manifestação do
Gestor do PÍograma.

Cúu§ULA DÉCIMA SEGUND.A - DO RECOLHIÍúENTO DE TARIFAS
EXTRAORDNÁRlA§

12 - Haverà a cobrança de tarifa extraordinária do CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA nos seguinles casos em que essê{s) der(em) causa:

Reanálise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00
Verificaçáo do Resuttado do Processo Licitatório
inaota ou reoeüda

RS 9.200,00

Manutençáo de contÍato, cobrada rnensalmente após
180 dias sêm execucâo financeira

R$ 1.000,00

Visitâ ou vistoÍia rh roco em quantidadê supêrior à
prevista no Art. 54 da Portaria lnteÍministerial
MPDG/MF/ CGU tf 4241?016 e suas alteraÇóes

R$ 8.300,00

Reabertura de PCF ou TCE R$ 4.000,00

AlteraÇão de cronograma R$ 2.400,00

Atualizaçáo de orÇamento R$ 4.200,00

Exclusáo de meta R$ 5.500,00
19
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Descrição Custo Unitário - NÍvel:ll

Aiustês no proieto R$ 6.500,00
ReproqramaÇão de Remanescente de obra R$ 7.500.00
lnclusão de meta R$ 8.500,00
Alteracão de êscopo R$ 14.900,00

GAIãA Contrato de Repâsse

12.1 - Os valores dos serviços acima constam em tabela disponível em
http://olâtaformamaisbrasil.qov.br/images/SEl_ME - 970370 -
Termo Aditivo ao Credenciamento.odf.

12.2 - O comprovaate de pagamento da tadfa extraordinária é apÍesentâdo à
CONTRATANTE previamente à Íealizaçáo do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMÀ TÉRCEIRA - DA AUDITOR]A

13 - Os seÍviços de auditoria seÉo realizados pelos órgãos de controle interno e e)derno
da Uniáo, sem elidir a compêtência dos órgáos de controle interno ê extemo do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA. em confonnidade com o Capítulo Vl do
DecÍelo no 93.872, de 23 de dezembro dê 1986-

13.1 - É livÍe o acêsso, a qualqueÍ tempo, de servidores do Sístema de ContÍole lnterno
ao qual estêjâ subordinada a COHTRATANTE e do Tribunal de Contas da União â todos
os atos e Íatos relacÍonados direta ou indiretamente com o lnskumento pactuado, bem
como aos locais de execuçáo das obras, quando em missáo de fiscalizaçâo ou audítoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelos Órgãos de Controle ou MinistéÍio Público vicios
insanáveis que implQuem nulldade da licitaçâo Íeeltzada, o CONTRATADO deverá adotar
as medidas administratívas necessárías à recomposiçáo do erárlD no ínontante afualizado
da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação de
contas e a instauÍaçáo de Tomada de Contas Especial, independentemente da
crmunicaçáo do Íato ao Tribunal dê Contas da União e ao Ministério Público.

cúusuLA DÉcrrrrrÂ eUARTA - DA tDENTtFtcÂçÃo DAS oBRAS E DAS AçÕEs
PROMOCIONAIS

14 - í obrigatoria a idêntificaçáo do êmpreendimento com placa segundo modelo
iornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obrâ, devendo ser
aÍixada no prazo de até 15 dias, contados â paÍtir da autorizaÉo da CONTRATANTE
pâÍa o início dos tÍebalhos, sob pena de suspensão da libêração dos recursos Íinan@iros,
observadas as limitaçôes impostas pêle Lêi Eleitoral no 9.504, de 30 de setembÍo de
1997.

SAC CAIXA: 08C[} 726 0101 (iníormaçóes, redamações, sugestões e elogios)
Para pessoâs com dêÍiciênclâ âuditiya ou de Íala: W 726 2492

Owidoriâi 08A47257474caixa.gov.br y) D-_--fr-27.981 vú20 mlcÍo
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14,1 - Em guatqueí açáo promocional relâcionadâ com o objêto do Coúrato de Repasse
§êrá obrigatoriâínente destã€da â pãrthipação da CONTRATANTE, do Gêstor do
Programa, bem como o objeto de aplicação dos ÍecuÍsos, observdo o disposto no §1o do
art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão dã liberação dos recürso§
fmaneiros, obeeÍ\'adas as knitaçÕes inpostâs peta Lei Elêitorâ, no 9.504, de 30 de
setembro de 1937.

cúU§uLA DÉctMA QUINTA - DA vIGÊHGn

15 - Este lnstrumênto produzirá e{êitês â paítir da âssinefura de todas as partês e $ra
vigêúcia inieiar-s-+à na dah dê sua assinâtura e encerrar-se-á no pÍitz6 descrito no item
Yl das CONDiçÔE§ GERAIS, possibilitada a sua pÍorrogação rneúíane Termo Aditivo e
aprovâção da COhITRÁTÂNTÉ, conforÍne o díeposto no ArL 27, lnciso V e § 3o, dâ
Portaria lntêrminisêÍial MPDGTMFICGU io 4U. de 30 de dezernbro de 20í6 e suas
alterações.

cúrrsuLÀ oÉcrm*srxrA- DA REsctsÃo Ê DÂ DENúNCIA

16 - O Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qua§{reÍ das pârtes e rescindido
â quahuer ternpo, fcando os pârtlcipes responsáreie'pehs obriga@s assumidas na sua
vigênciê, creditârdc.se-lhes, igualmente, os beneficios adquüítÍos no mesmo pêríodo,
apticando, no que muber, a Portada lnterministeÍial MPDG/MF/CGU no 424, de 30 de
dezembm de 2016 e suas alierações, e dêmab normas peÍtioefites à matêÍh.

í6-1 - Constifui rnotivo para rescisão do Contrato de Repesse o des{ilmpÍiÍrcnúo de
qualguer das cláusolas pâc{uadas, pârtidlâíÍilêste quando constâtadâ peh
CONTRATANTE:

I - A umizaçâo dôs Íecursca em desacordo com o Phno de TEbâlho:
ll - A inexistênch de execuçáo franceira aÉs 180 db da liberaçâo da primeira palcela
ou após 3ÊO dias da último desblogueio de rectrsos. à exemph do descrito na Cláusüh
Quinta, item 5.8, desdê qlre âãô se enquadre nas hipóteses de suspneâo ou de
pronogaÇâo do prâzo, Íros termos do itê{ft 5.q
tll - A fBlsidade ou incoÍreção de informação de documento apresêntado;
lV - A verificação de gua§uer circunstância quê e$§eiê â instauração de Tomada de
Contas Especial;
V- Não etêndimêntô ao disposto no inciso XXX do itêm 2.2 do pÍesênte instruÍnêato.

16.1.1 - A Íescisáo dô Conüato de Rêpasse, na forma a€ima pÍêvista e sêm quê tenham
sHo os valorês re$ituídos à União Federal devidamente corigidos, enseiaÍá a
instauÍação de ToÍÍrâdâ de Contas Especial-

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (inÍormaçÕes. reclamações, sugestões e eloEios)
Para pêssoas com deficiência auditiva ou de fala: O800 726 2492
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cLÁusULA DÊclMA SÉTIMA - DO PROVIMENTO JUDICIAL U*IINAR

17 - A existênch de restrição do CONTMIADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não foi
considerada óbicê à celebraçáo do pÍesente instrumento, em razâo da decisão liminar
concedida nos tennos especificados no Contrato de Repasse, ã qual auloÍizou a
celebraçáo deste insirumento, condicionada à dêcisáo finel.

17.1 - Ainda guê posterÍcrrÍÊnte regutarizada a restrilÉo apon{ada no Conhato de
Repasse, a desistência da açáo ou a decisão rudicial desfavoÉvel ao CONTRATADO
ê/ou UNIDÀDE EXECUTORA implicará a desconstituiçáo dos êfeitos da respecüva
liminar, com a rescisâo do presente contrato e a devolução de todos os rêcursos que
evenluaknente tenha recebído, atualizados na forma da legislação em v§or.

CúUSULA DÉCIMA oITAvA - DA ALTERAçÃO

í8 - O presente Contrâto dê Repâsse podeÍá sêr alterado mediante proposta,
devidamente formalizada e justiftcâda, a ser apresentada á CONTRAIANTE, em no
mínimo 60 (sessente) dias antes do têrmino da vigência. vedada a alteraçâo do objeto.

í8.1 - A alteraçáo do prazo de v(7ência do ContÍato de Repasse, em decorrência de
atraso na liberaçao dos recursos por responsabilidade do Gêstor do Programa, será
promovida 'de oíicio" pela CONTRAÍANTE. limitada ao período do atraso verificado,
fazendo dísso imêdíato comunicado ao CONTMTADO eJou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 - A alterâçáo contratual referente ao valor do Conirato de Repasse será feita por
meio de Termo Aditivo, ficando a majoraçâo dos recursos de repasse sob decisão
unilateral exclusiva do órgáo respon$ável pela concêpçáo da políiica pública êm
execuçáo.

18.3 - São vedadas as alteÍações do objeto do Conlrato de Repmse e da Contrapartída
gue Íesulte em valofes inferioÍes ou superiores aos limiles rníninre e máximos definidos
na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

cúusulA oÉcrrun NoNA- DAS vÊDAçoEs

í9 -Ao CONTRATADO é vedado:

l. ReformulaÍ os pÍoiêtos de engenharia das obras e serviços já eêeitos pela
CONTRATANTE, inclusive para os casos êm que tenha sido aplicada a Lei no.
13.303, de 30 de junho dê 2016;

ll. Rêa!ízar ÍepograÍnações dêcoÍrentês de ajustes ou edequações nos projetos de
engenheíia ou nos tennos de reÍerência de serviços de engenhaÍia dos inslrumentos
ênquâdrados nos Níveis I e l-4. conlorme o disposto no §4o e no §8o do Aí. 60 da
Portaria lnterministerial MPDG/MFICGU no 4?4, de 30 de dezembro de 2016 e suas
altêraçôes;

Ill. Realizar despesas a título de taxa de administração ou similar;

SAC CAIXA: 08m 726 0101 (infoÍmações, reclamaçóes, sugestões e etogiôs)
Para pessoas com deficiência auditiva ou dê falâ: 0800 726 2402

Ouvidoria: 0800 725 7474
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lV. Pagar, a qualquêr titulo, servidor ou êmprêgado público, integrante de quadro de
pessoal do órgáo ou entidade púbfica da Administração Direta ou lndirêtâ, satuo nas
hipóteses previstas em leis ,ederais específcâs e oa Leí de Diretrizês
Orçamentárias;

V. Utitizar, aÍnda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da
estabelecida no instíumento;
Realizar despesa em data anteÍior à vigência do instrumento:
EÍetuaÍ pagamento em data posteÍioÍ à v§ência do inslrumenlo, salvo se o fato
gêrâdor da despesa tenha ocorrido durante a vigêncb do inskumento pactuado;
RealÍzar despesas com taxas banérias, multias, juro8 o correção mônetária.
inckJsive rebrentes a pagamêntos ou recolhimentos fora dos prazos, êxcêto no que
se refere às multas e aos juros decorrentes dê atraso na transferência de recursos
pe}a CONTMTANTE, e desde gue os prazos para pagaílento e os percenfuais
sejam os mesmos aplicados no mercado;

lX. Transferir Íecursos para clubes, associaçóes de servidores ou quaisquer entidades
congêneres, exceto para creches e êscolas pâÍa o atendimento pré-escôlar, quando
for o caso;

X. Realizar despêsas com publicidade, sâlvo a de saráter educativo, inÍoÍmativo ou de
oriêntação social, da qual não constem nomes. símbolos ou imagens que
caracterízem pÍomoção pessoal e desde gue previstas no plano de trabatho;

Xl. Pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro sociêlárío
servidor público da ativa ou empÍegâdo de empÍesa pública, ou de sociedade de
economia mista, do órgáo celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria,
assistência técnba ou assêÍÍlelhados;

Xll. utilízar os recursos do presente ContÍato de Repasse pâra construçáo de bem que
desobedeça a Lei no 6.454, de 197?',

Xlll. Aproveitar rendimentoo dos recursos do Contrato de Repasse;
XlV. Computrar receitas oriundas dos rêndimentos de aplicações no mêrcado ftnanceiro

como mntrapartida;
XV. Adotar o regime de execução dirêtia;
XM. Utilizar licitaçáo cuio edital tenha §do publicado antes dâ assinatura do presente

Conlrato de Repasse ou da emissão Laudo de Análise Técnir:a, que consubstancia a
análise técnica de engenharia e â análise documental de objeto que envolva obra.

XVll. Utilizar CTEF exclusivo para aquisiçáo de eguipamento§ ou pata execução de
custeio, que não atenda ao dísposto no art. 50-A da Portaria lnteÍministêrlal ío 424,
de 30 de dezêmbro de 2016 e suas aftera@s.

cúUsULA VIGÉSIMA - DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS
coMuNlcAçÕEs

20 - Os documêntos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de
Repasse deverão ser apresentados em original ou em copia autenticade.

20.1 - As comunicâçõês de íatos ou ocorrênoias relativas ao Côntíàto seráo consideradas
como Íegularmente feítâs se inseridas na PLATAFORI'/IA+BR^SIL ou entregues por carta

SAC CAD(A:0800 726 0101 (inÍormaçóes, reclamaçÕes, sugestões e elogios)
Para peesoas eom deficiância âuditive ou dê Íela: 08OO 726 2492

Ouvidotiâ: 08@7257474
caixa.gov.br
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protocolada, telegrama. fax ou conespondência eletrônica, cotn @mpÍovante de
iecebimento, nos endereços descritos no item Vlll das CONDIÇÕES GERAI§.

CLÁUSULA VrcÉSIMÀ PRIMEIRA - DO FORO

21 - Fica eleito o foro da Justiça Federal, descrito no rtem Vlt das CONDIÇÔES GÊRAIS,
para dirimir os conflitos de@rÍentes deste lnstrumento, com renúncia expressa de
qualguer outro, poÍ mais privilêgiedo quê seja.

E, por estarem assim justos e pacâredo6 firmam este lnstrumento, que §eÉ as§inado
pelas partes e pelas testemunhas abaixo. pare gue surta seus eÉÍtos juridicos e lêgais,
em juízo e fora dele. seÍdo extraidas a§ respeclivas cÓp^las, que terão o mesmo valor do
original.

Viiória da Conquista ,31 de legern&rq_de lgaQ_
Local/Data

MOREIRA
CPF: a77.268.73*15

Testemunhas

t*b,""uí tl/-alob, ,írm 9,^j"'-
Nome: ADEMIR NOVAE§ DOS SANTOS

(ContÍatq em
Nome: ROQUE
OLIVEIRA
CPF: 161.674.145-72

Nome: IRMA LEMOS DOS SANTOS
ANDRADE
CPF: 359.0&1.135-53

SÂC CAIXÂ: 0800 726 0101 (informações, reclamaçÕes, sugêstões e elogiors)
Para pessoas com deficiência auditiva ou dê fala: 0800 226 2492

Owidorla: 0A0Ú1257474
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i-ratura da CONT RATANTE
Nome: ANTONIO SÉRGIO BENTO

Nome: |rIÔNICA DE OLIVEIp4
CPF: 050.í41.91$25
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