
MINISTERIO DA DEFESA
SECRETAR1A GERAL-SG

DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE-DPCN

CONVENIO PLATAFORMA +BRASIL N°
927267/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIAO, POR INTERMEDIO DO
MINISTERIO DA DEFESA, E O
MUNICIPIO DE SAO VALERIO DA
NATIVIDADE/TO.

A UNIAO, por intermedio do Ministerio da Defesa-MD, Departamento do Programa Calha Norte-
DPCN, inscrito no CNPJ sob no 14.665.070/0001-73, com sede em Brasflia-DF, Esplanada dos
Ministerios, Bloco “Q”, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato representado pelo
Diretor do Departamento do Programa Calha Norte, UBIRANTAN POTY, portador do CPF n°
569.290.567-15, e Carteira de Identidade n° 109.682.061-6 MD/EB, nomeado pela Portaria n°
3.743 MD, de 05/09/2019, publicada no Diario Oficial da Uniao de 09/09/2019, com fundamento
no art. 9°, II, e art. 23, X, do Anexo VII da Portaria Normativa n° 12/GM-MD, de 14 de fevereiro
^ 2019, e o MUNICIPIO DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE/TO, inscrito no CNPJ sob

doravante
representado pelo Excelentissimo Senhor Prefeito OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES,
portador do CPF n° 123.929.281-34 e da Carteira de Identidade n° 583155 PC/GO, RESOLVEM
celebrar o presente Convenio, registrado na Plataforma +Brasil, regendo-se pelo disposto na Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei de
Diretrizes Or9amentarias do corrente exercicio, no Decreto Federal no 93.872, de 23 de dezembro
de 1986, no Decreto Federal n° 6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado pela Portaria
Interministerial MP/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e atualizagoes e Portaria
Normativa n° 115/GM-MD, de 26 de dezembro de 2019, consoante o processo administrativo no
60414.000369/2022-04 e mediante as clausulas e condi^oes seguintes:

denominado CONVENENTE,25.043.449/0001-68,n^

CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
O presente Convenio tern por objeto AQUISipAO DE VEICULO DE CARGA, conforme

etalhado no Plano de Trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA-DA VINCULApAO DAS PECAS DOCUMENTAIS
Integram este Termo de Convenio, independentemente de transcrifao, o Plano de Trabalho e o
Termo
pelo CONCEDENTE na Plataforma +Brasil, bem como toda documenta^ao tecnica que dele
resultem, cujos termos os participes acatam integralmente.
Subclausula Unica. Eventuais ajustes realizados durante a execuqao do objeto integrarao o Plano
de Trabalho, desde que sejam submetidos e aprovados previamente pela autoridade competente
do CONCEDENTE e que nao haja altera?ao do objeto.

de Referenda, pelo CONVENENTE aceitospropostos e

CLAUSULA TERCEIRA-DA CONDipAO SUSPENSIVA
A eficacia do presente Convenio fica condicionada a aprova^ao pelo CONCEDENTE dos
seguintes documentos a serem apresentados tempestivamente pelo CONVENENTE:



I - Termo de Referenda, nos termos do art. 1°, § 1°, XXXIV, da Portaria Interministerial n° 424,
de 2016;
II - cadastro do CONVENENTE atualizado na Plataforma +Brasil no momento da celebragao;
III - piano de sustentabilidade do equipamento a ser adquirido, conforme art. 21, § 13 da Portaria
Interministerial n° 424, de 2016; e
IV - ...(outra(s) condigao(goes) porventura indicada(s) no parecer tecnico de aprovagao do Plano
de Trabalho).
Subclausula Primeira. O CONVENENTE devera apresentar o(s) documento(s) referido(s) no
caput desta clausula, antes da liberagao da primeira parcela dos recursos, ate o dia XX/XX/XXXX.
Subclausula Segunda. O(s) documento(s) referido(s) no caput sera(ao) apreciado(s)
pelo CONCEDENTE e, se aceito(s), ensejara(ao) a adequagao do Plano de Trabalho, se
necessario.
Subclausula Terceira. Constatados vicios sanaveis no(s) documento(s) apresentado(s),
o CONCEDENTE comunicara o CONVENENTE, que devera providenciar o seu saneamento
ate o prazo previsto na Subclausula Primeira.

jbclausula Quarta. Caso o(s) documento(s) indicado(s) no caput desta clausula nao seja(m)
entregue(s) ou receba(m) parecer contrario a sua aceitagao, proceder-se-a a extingao do Convenio,
nos termos dos arts. 21, § 7°, 24 § 3° e 27, XVIII, da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.
Subclausula Quinta. Quando houver, no Plano de Trabalho, a previsao de transference de
recursos para a elaboragao do Termo de Referenda, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total
do instrumento, a liberagao do montante correspondente ao custo do servigo se dara apos a
celebragao do instrumento, conforme cronograma de liberagao pactuado entre as partes.
Subclausula Sexta. A rejeigao pelo CONCEDENTE do Termo de Referenda, custeado com
recursos da Uniao, enseja a imediata devolugao dos recursos aos cofres da Uniao, sob pena de
instauragao de Tomada de Contas Especial.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAQOES GERAIS
Sem prejuizo nas demais clausulas deste Convenio, sao obrigagoes dos Participes:

I - DO CONCEDENTE:
a) realizar na Plataforma +Brasil os atos e os procedimentos relativos a formalizagao, alteragao,execugao, acompanhamento, analise da prestagao de contas e, se for o caso, informagoes acerca deTomada de Contas Especial, sendo nele registrados os atos que, por sua natureza, nao possam serrealizados no sistema;
b) transferir ao CONVENENTE os recursos financeiros previstos para a execugao deste
Convenio, de acordo com a programagao orgamentaria e financeira do Govemo Federal e o
estabelecido no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;
c) acompanhar, avaliar e aferir, sistematicamente, a execugao fisica e financeira do objeto deste
Convenio, bem como verificar a regular aplicagao das parcelas de recursos, condicionando sua
liberagao ao cumprimento de metas previamente estabelecidas, na forma do art. 41, caput e inciso
III, da Portaria Interministerial n° 424, de 2016, comunicando ao CONVENENTE quaisquer
irregularidades decorrentes do uso dos recursos publicos ou outras pendencias de ordem tecnica
ou legal, com fixagao do prazo estabelecido na legislagao pertinente para saneamento ou
apresentagao de informagoes e esclarecimentos;



d) analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de altera9ao do Convenio e do seu Plano de
Trabalho;

e) dispor de cond^oes e de estrutura para o acompanhamento, verifica9ao da execu9ao do objeto
e o cumprimento dos prazos relativos a presta9ao de contas; e
f) divulgar atos normativos e orientar o CONVENENTE quanto a correta execu9ao dos projetos
e atividades.

II - DO CONVENENTE:
a) executar e fiscalizar o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho e o Termo de
Referenda aceitos pelo CONCEDENTE, adotando todas as medidas necessarias a correta
execu9ao deste Convenio;
b) aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho exclusivamente no objeto do presente
Convenio;
c) assegurar, na sua integralidade, a qualidade tecnica dos projetos e da execu9ao dos produtos e
servi90s conveniados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas,

,.oes e atividades, determinando a corre9ao de vicios que possam comprometer a frui9ao do
beneficio pela popula9ao beneficiaria, quando detectados pelo CONCEDENTE ou pelos orgaos
de controle;
d) submeter previamente ao CONCEDENTE qualquer proposta de altera9ao do Plano de
Trabalho aceito, na forma definida neste instrumento, observadas as veda9oes relativas a execu9ao
das despesas;
e) manter e movimentar os recursos fmanceiros de que trata este Convenio em conta especifica,
aberta em institu^ao financeira oficial, federal ou estadual, inclusive os resultantes de eventual
aplica9ao no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os,
na conformidade do Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto,
observadas as veda9oes constantes neste instrumento relativas a execu9ao das despesas;
f) proceder ao deposito da contrapartida pactuada neste instrumento, na conta bancaria especifica
vinculada ao presente Convenio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de
^esembolso do Plano de Trabalho;
g) realizar na Plataforma +Brasil os atos e os procedimentos relativos a formaliza9ao, execu9ao,
acompanhamento, presta9ao de contas e informa9oes acerca de Tomada de Contas Especial do
Convenio, quando couber, incluindo regularmente as informa9oes e os documentos exigidos pela
Portaria Interministerial n° 424, de 2016, sendo nele registrados os atos que, por sua natureza, nao
possam ser realizados no sistema;
h) selecionar as areas de interven9ao e os beneficiarios finais em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pelo CONCEDENTE, podendo estabelecer outras que busquem refletir situa9oes
de vulnerabilidade economica e social, informando ao CONCEDENTE sempre que houver
altera9oes;

i) estimular a participa9ao dos beneficiarios finais na implementa9ao do objeto do Convenio, bem
como na manuten9ao do patrimonio gerado por estes investimentos;
j) manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da
data em que foi apresentada a presta9ao de contas ou do decurso do prazo para a apresenta9ao da
presta9ao de contas;



k) manter atualizada a escritura9ao contabil especifica dos atos e fatos relativos a execufao deste
Convenio, para fins de fiscaliza9ao, acompanhamento e avalia9ao dos resultados obtidos;
l) facilitar o monitoramento e o acompanhamento do CONCEDENTE, permitindo-lhe efetuar
visitas in loco e fomecendo, sempre que solicitado, as informa9oes e os documentos relacionados
com a execu9ao do objeto deste Convenio, especialmente no que se refere ao exame da
documenta9ao relativa a licita9ao realizada e aos contratos celebrados;
m) permitir o livre acesso de servidores do CONCEDENTE, e dos orgaos de controle intemo e
extemo, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informa9oes referentes a este
Convenio, bem como aos locais de execu9ao do respectivo objeto;

n) apresentar a presta9ao de contas dos recursos recebidos por meio deste Convenio, no prazo e
forma estabelecidos neste instrument;
o) apresentar todo e qualquer documento comprobatorio de despesa efetuada a conta dos recursos
deste Convenio, a qualquer tempo e a criterio do CONCEDENTE, sujeitando-se, no caso da nao
apresenta9ao no prazo estipulado na respectiva notifica9ao, ao mesmo tratamento dispensado as
despesas comprovadas com documentos inidoneos ou impugnados, nos termos estipulados neste
Termo de Convenio;

r ) assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participa9ao do CONCEDENTE em toda e qualquer
a9ao, promocional ou nao, relacionada com a execu9ao do objeto descrito neste Termo de
Convenio e, obedecido o modelo-padrao estabelecido pelo CONCEDENTE, apor a marca do
Govemo Federal nas placas, paineis e outdoors de identifica9ao dos projetos custeados, no todo
ou em parte, com os recursos deste Convenio, consoante o disposto no Manual do DPCN,
disponivel em www.defesa.gov.br/arquivos/programa calha norte/manuais/convenios-contratos-
repasse-normas-instrucoes.pdf e na Instru9ao Normativa SECOM-PR n2 2, de 20 de abril de 2018,
da Secretaria de Comunica9ao Social da Presidencia da Republica, ou outra norma que venha a
substitui-la;
q) operar, manter e conservar adequadamente o patrimonio publico gerado pelos investimentos
decorrentes do Convenio, de modo a assegurar a sustentabilidade do projeto e atender as
finalidades sociais as quais se destina;
r) manter o CONCEDENTE informado sobre situa9oes que eventualmente possam dificultar ou
'nterromper o curso normal da execu9ao do Convenio e prestar informa9oes, a qualquer tempo,
oObre as a9oes desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avalia9ao do processo;
s) permitir ao CONCEDENTE, bem como aos orgaos de controle intemo e extemo, o acesso a
movimenta9ao fmanceira da conta especifica vinculada ao presente Convenio;
t) dar ciencia aos orgaos de controle ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade
ilegalidade, e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar
Advocacia-Geral da Uniao, o Ministerio Publico Federal, o respectivo Ministerio Publico
Estadual;
u) instaurar processo administrative apuratorio, inclusive processo administrative disciplinar,
quando constatado o desvio ou malversa9Jio de recursos publicos, irregularidade na execu9ao do
contrato ou gestao fmanceira do convenio, comunicando tal fato ao CONCEDENTE;
v) manter um canal de comunica9ao efetivo, ao qual se dara ampla publicidade, para o recebimento
pela Uniao de manifesta9oes dos cidadaos relacionadas ao Convenio, possibilitando o registro de
sugestoes, elogios, solicita9oes, reclama9oes e denuncias;
w) disponibilizar, em seu sitio oficial na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de facil
visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo

ou
a



menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de libera?ao e o detalhamento da aplicafao dos
recursos, bem como as contrata^oes realizadas para a execu9ao do objeto pactuado;
x) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizasao sobre o Contrato Administrativo de
Execu9ao ou Fomecimento - CTEF;
y) observar o disposto na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, e nas normas estaduais, distritais
ou municipais vigentes, nos casos em que a execu9ao do objeto, conforme prevista no Plano de
Trabalho, envolver parcerias com organiza9oes da sociedade civil; e
z) apresentar declara9ao expressa firmada por representante legal do orgao ou entidade
convenente, ou registro na Plataforma +Brasil que a substitua, atestando o atendimento as
disposi9oes legais aplicaveis ao procedimento licitatorio, observado o disposto no art. 49 da
Portaria Interministerial n° 424, de 2016.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
Este Termo de Convenio tera vigencia de 1080 (um mil e oitenta) dias, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogada por solicita9ao do CONVENENTE mediante termo aditivo,

vidamente fundamentada, formulada, no minimo, 60 (sessenta) dias antes do seu termino.
Subclausula Unica. A prorroga9ao alem dos prazos estipulados no art. 27, inciso V, da Portaria
Interministerial n° 424, de 2016 (seja “de oficio”, seja mediante termo aditivo), somente sera
admitida nas hipoteses de que trara o art. 27, § 3°, da mesma Portaria, e desde que o novo prazo
estabelecido seja compativel com o periodo em que houve o atraso e viavel para a conclusao doobjeto pactuado.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
Os recursos financeiros para a execu9ao do objeto deste Convenio, neste ato fixados em R$535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais), serao alocados de acordo o cronograma dedesembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classifica9ao or9amentaria:
I - R$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais), relativos ao presente exercicio, correraoa conta da dota9ao alocada no or9amento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei n° 14.303, dede janeiro de 2022 (LOA/2022), publicada no DOU de 24/01/2022, UG 110594, asseguradopela Nota de Empenho n° 2022NE000011, vinculada ao Programa de Trabalho n°05.244.6011.1211.7018, PTRES 205601, a conta de recursos oriundos do TesouroNacional, Fontede Recursos 188, Natureza da Despesa 444252; e
II - R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais), relativos a contrapartidado CONVENENTE, de que trata o art. 82 da Lei n2 14.194, de 20 de agosto de 2021 (LDO/2022),estao consignados atraves da Lei O^amentaria n2 938, de 12 de janeiro de 2022 do Municipio deSao Valerio da Natividade/TO.
Subclausula Primeira. Em caso de ocorrencia de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativedas metas constante no Plano de Trabalho podera ser reduzido ate a etapa que nao prejudique afuncionalidade do objeto pactuado, mediante aceita9ao do CONCEDENTE.
Subclausula Segunda. O CONVENENTE obriga-se a incluir em seu or9amento ossubprojetos/subatividades contemplados pelas transferences dos recursos para a execu9ao desteConvenio.

CLAUSULA SETIMA- DA CONTRAPARTIDA



Compete ao CONVENENTE integralizar a(s) parcela(s) da contrapartida fmanceira, emconformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho,mediante deposito(s) na conta bancaria espedfica do Convenio, podendo haver antecipa9ao deparcelas, inteiras ou parte, a criterio do CONVENENTE.
Subclausula Primeira. O aporte da contrapartida observara as disposifoes da lei federal anual dediretrizes orgamentarias em vigor a epoca da celebragao do Convenio ou eventual legisla^aoespedfica aplicavel.
Subclausula Segunda. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicagao dos recursos nomercado financeiro nao poderao ser computadas como contrapartida.
Subclausula Terceira. A comprova9ao pelo proponente de que a contrapartida proposta estadevidamente assegurada, devera ocorrer previamente a celebra9ao do instrumento.

CLAUSULA OITAVA-DA LIBERAQAO DOS RECURSOS
Os recursos financeiros relativos ao repasse do CONCEDENTE e a contrapartidado CONVENENTE serao depositados e geridos na conta espedfica vinculada ao presente"’onvenio, aberta em nome do CONVENENTE exclusivamente em institu^ao fmanceira oficial,iederal ou estadual.
Subclausula Primeira. A conta corrente espedfica sera nomeada fazendo-se men9ao aoinstrumento pactuado e devera ser registrada com o numero de inscri9ao no Cadastro Nacional daPessoa Juridica - CNPJ do orgao ou da entidade CONVENENTE ou da unidade executora.
Subclausula Segunda. A libera9ao de recursos obedecera ao cronograma de desembolso previstono instrumento e para os instrumentos enquadrados nos niveis previstos nos incisos IV e V do art.3° da Portaria Interministerial n° 424, de 2016, preferencialmente em parcela unica.
Subclausula Terceira. A libera9ao da primeira parcela ou parcela unica ficara condicionada a(o):
a) cumprimento das cond^oes suspensivas constante neste instrumento; e
b) conclusao da analise tecnica e aceite do processo licitatorio pelo CONCEDENTE.
Subclausula Quarta. Os recursos financeiros, enquanto nao utilizados, serao aplicados conformedisposto no art. 116, § 4°, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
subclausula Quinta. Exceto no caso de libera9ao em parcela unica, a libera9ao das demaisparcelas ficara condicionada a execu9ao de no minimo 70% (setenta por cento) das parcelasliberadas anteriormente.
Subclausula Sexta. Apos a comprova9ao da homologa9ao do processo licitatoriopelo CONVENENTE, o cronograma de desembolso devera ser ajustado em observa9ao ao graude execu9ao estabelecido no referido processo licitatorio.
Subclausula Setima. Na hipotese de inexistencia de execu9ao fmanceira apos 180 (cento eoitenta) dias da libera9ao da primeira parcela, o instrumento devera ser rescindido, salvo sepresente alguma hipotese que autorize sua suspens2o ou prorroga9ao motivada, conforme previstono art. 41, §§ 19 e 20 da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.
Subclausula Oitava. A execu9ao fmanceira mencionada na Subclausula Quinta sera comprovadapela emissao de Ordem Bancaria de Transferences Voluntarias - OBTV.
Subclausula Nona. E vedada a libera9ao da primeira parcela de recursos parao CONVENENTE que tiver instrumentos apoiados com recursos do Govemo Federal semexecu9&o fmanceira por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias e que nao tenham sido



motivadamente prorrogados, conforme autoriza o art. 41, §§ 19 e 20 da Portaria Interministerial
n° 424, de 2016.
Subclausula Decima. Os recursos serao liberados de acordo com a disponibilidade or^amentaria
e financeira do Govemo Federal, em conformidade com o numero de parcelas e prazos
estabelecidos no cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho aprovado
na Plataforma +Brasil, que guardara consonancia com as metas, fases e etapas de execu9ao do
objeto do Convenio.
Subclausula Decima Primeira. Para recebimento de cada parcela dos recursos, devera
o CONVENENTE:
I - comprovar o aporte da contrapartida pactuada, que devera ser depositada na conta bancaria
especifica em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano
de Trabalho, podendo haver antecipa9ao de parcelas, inteiras ou parte, a criterio
do CONVENENTE; e
II - estar em situa9ao regular com a realiza9ao do Plano de Trabalho, com execu9ao de no minimo
70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente, quando nao se tratar de libera9ao em
parcela unica.
subclausula Decima Segunda. Nos termos do § 3° do art. 116 da Lei n° 8.666, de 1993, alibera9ao das parcelas do Convenio ficara retida ate o saneamento das impropriedades constatadas,quando:
I - nao houver comprova9ao da boa e regular aplica9ao da parcela anteriormente recebida,constatada pelo CONCEDENTE ou pelo orgao competente do Sistema de Controle Intemo daAdministra9ao Publica Federal;
II - for verificado o desvio de finalidade na aplica9ao dos recursos, atrasos nao justificados nocumprimento das etapas e fases programadas, praticas atentatorias aos principios fundamentals deAdministra9ao Publica nas contrata9oes e demais atos praticados na execu9§o do Convenio, ou oinadimplemento do CONVENENTE com rela9ao a outras clausulas conveniais basicas; e

o CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadaspelo CONCEDENTE ou por integrantes do respectivo sistema de controle intemo.
Subclausula Decima Terceira. Os recursos deste Convenio, enquanto nao empregados.malidade, serao obrigatoriamente aplicados pelo CONVENENTE em cademeta de poupan9a deinstitui9§o financeira oficial, se a previsao de seu uso for igual ou superior a um mes, ou em fundode aplica9§o financeira de curto prazo ou opera9ao de mercado aberto lastreada em titulos da dividapublica, quando a utiliza9ao desses recursos verificar-se em prazos menores que um mes.
Subclausula Decima Quarta. Quando da conclusao, denuncia, rescisao ou extin9ao doinstmmento, os rendimentos das aplica9oes financeiras deverao ser devolvidosao CONCEDENTE e ao CONVENENTE, observada a proporcionalidade prevista na celebra9ao,sendo vedado o aproveitamento de rendimentos para amplia9ao ou acrescimo de metas ao Planode Trabalho pactuado.
Subclausula Decima Quinta. A conta bancaria especifica do Convenio sera preferencialmenteisenta da cobran9a de tarifas bancarias.
Subclausula Decima Sexta. O CONVENENTE autoriza desde ja o CONCEDENTE para quesolicite junto a institui9ao financeira albergante da conta corrente especifica:
I - a transference dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos,para a conta unica da Uniao, caso os recursos nao sejam utilizados no objeto da transference pelo

III

na sua



prazo de 180 (cento e oitenta) dias e nao haja motivada suspensao ou prorrogagao deste prazo, nos
termos da Subclausula Setima; e
II - o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que nao houver a devolu?ao dos recursos,
no prazo previsto no art. 60 da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.
Subclausula Decima Setima. O CONCEDENTE devera solicitar, no caso da Subclausula
Decima Segunda, junto a institui9ao financeira albergante da conta corrente especlfica, a
transferencia dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a
conta unica da Uniao.
Subclausula Decima Oitava. No caso de paralisaijao da execu9ao pelo prazo disposto na
Subclausula Decima Sexta, inciso I, a conta corrente especlfica do instrument© devera ser
bloqueada pelo prazo de ate 180 (cento e oitenta) dias.
Subclausula Decima Nona. E vedada a libera^o de recursos pelo CONCEDENTE nos tres
meses que antecedem o pleito eleitoral, nos termos da alinea “a” do inciso VI do art. 73 da Lei n°
9.504, de 1997, ressalvadas as exce9oes previstas em lei.
Subclausula Vigesima. O sigilo bancario dos recursos publicos envolvidos neste Convenio nao
«era oponivel ao CONCEDENTE e nem aos orgaos publicos fiscalizadores.
Subclausula Vigesima Primeira. Os recursos deverao ser mantidos na conta corrente especlfica
do instrumento e somente poderao ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano
de Trabalho ou para aplica9ao no mercado fmanceiro, nas hipoteses previstas em lei ou na Portaria
Interministerial n° 424, de 2016.

CLAUSULA NONA- DA EXECU^AO DAS DESPESAS
O presente Convenio devera ser executado fielmente pelos participes, de acordo com as clausulaspactuadas e a legisla9ao aplicavel.
Subclausula Primeira. E vedado ao CONVENENTE, sob pena de rescisao do ajuste:
I - utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos em finalidade diversa da estabelecidaneste instrumento;
II - realizar despesas em data anterior a vigencia do Convenio;
ill - efetuar pagamento em data posterior a vigencia do Convenio, salvo se o fato gerador dadespesa tenha ocorrido durante a vigencia deste instrumento;
IV - efetuar pagamento, a qualquer titulo, a servidor ou empregado publico, integrante de quadrode pessoal de orgao ou entidade publica da Administra9ao direta ou indireta, inclusive por servi9osde consultoria ou assistencia tecnica, salvo nas hipoteses previstas em leis especificas e na Lei deDiretrizes Or9amentarias;
V - realizar despesas com taxas bancarias, multas, juros ou corre9ao monetaria, inclusive referentesa pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere as multas e aos juros, sedecorrentes de atraso na transferencia de recursos pelo CONCEDENTE e desde que os prazospara pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;
VI - realizar despesas a titulo de taxa de administra9ao, de gerencia ou similar;
VII - realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou de orienta9ao
social, da qual nao constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promo9ao pessoal e
desde que previstas no Plano de Trabalho;



VIII - transferir recursos para clubes e associa9oes de servidores ou quaisquer outras entidades
congeneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pre-escolar;
IX- transferir recursos liberados pelo CONCEDENTE, no todo ou em parte, ou a conta que nao
a vinculada ao presente Convenio;
X - celebrar contrato, convenio ou outro tipo de parceria com entidades impedidas de receber
recursos federais;
XI - pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societario servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica, ou sociedade de economia mista, do orgao
celebrante, por servifos prestados, inclusive consultoria, assistencia tecnica ou assemelhados,
salvo nas hipoteses previstas em leis especificas e na Lei de Diretrizes Orgamentarias;
XII-subdelegar as obriga9oes assumidas por meio do presente convenio, salvo se permitido neste
instrumento e em norma correlata, bem como se houver anuencia expressa por parte
do CONCEDENTE;

XIII - realizar o aproveitamento de rendimentos para amplia9ao ou acrescimo de metas ao piano
de trabalho pactuado; e
~'TV - utilizar os recursos do instrumento para aquisi9§o ou constru9ao de bem que desobede9a a
Lein06.454, de 1977.
Subclausula Segunda. Os atos referentes a movimenta9ao dos recursos depositados na conta
especifica deste Convenio serao realizados ou registrados na Plataforma +Brasil e os respectivos
pagamentos serao efetuados pelo CONVENENTE mediante credito na conta corrente de
titularidade dos fomecedores e prestadores de servi9o, facultada a dispensa deste procedimento
nos seguintes casos, em que o credito podera ser realizado em conta corrente de titularidade do
proprio CONVENENTE, devendo ser registrado na Plataforma +Brasil o beneficiario final da
despesa:
I-por ato da autoridade maxima do CONCEDENTE;
II- na execu9ao do objeto pelo CONVENENTE por regime direto; e
III - no ressarcimento ao CONVENENTE por pagamentos realizados as proprias custas
decorrentes de atrasos na libera9ao de recursos pelo CONCEDENTE e em valores alem da

"•ntrapartida pactuada.
Subclausula Terceira. Antes da realiza9ao de cada pagamento, o CONVENENTE incluira
na Plataforma +Brasil, no minimo, as seguintes infoima9oes:
I - a destina9ao do recurso;
II - o nome e CNPJ ou CPF do fomecedor, quando for o caso;
III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - informa9oes das notas flscais ou documentos contabeis; e
V - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento.
Subclausula Quarta. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identifica9ao do
beneficiario do pagamento pela institui9ao fmanceira depositaria, podera ser realizado, no decorrer
da vigencia do instrumento, um unico pagamento por pessoa fisica que nao possua conta bancaria,
ate o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Subclausula Quinta. No caso de fomecimento de equipamentos e materials especiais de
fabrica9ao especifica, o desbloqueio de parcela para pagamento de respectiva despesa far-se-a na
forma do art. 38 do Decreto n° 93.872, de 1986, observadas as seguintes cond^oes:



I - esteja caracterizada a necessidade de adiantar recursos ao fomecedor para viabilizar a produgao
de material ou equipamento especial, fora da linha de produ?ao usual, e com especifica^ao singular
destinada a empreendimento especifico;
II - o pagamento antecipado das parcelas tenha sido previsto no edital de licita9ao e no CTET dos
materiais ou equipamento; e
III - o fomecedor ou o CONVENENTE apresentem uma carta fian9a bancaria ou instrumento
congenere no valor do adiantamento pretendido.

CLAUSULA DECIMA - DA CONTRATAQAO COM TERCEIROS
O CONVENENTE devera observar, quando da contrata9§o de terceiros para execu9ao de servi90s
ou aquisi9ao de bens com recursos da Uniao vinculados a execu9ao do objeto deste Convenio, as
disposi9oes contidas na Lei n2 8.666, de 1993, e na Lei n° 10.520, de 2002, e demais normas
federais, estaduais e municipals pertinentes as licita9oes e contratos administrativos, inclusive os
procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de licita9ao.
Subclausula Primeira. Os editais de licita9ao para consecu9ao do objeto conveniado serao

lblicados pelo CONVENENTE, apos a assinatura do presente Convenio, devendo a publica9§o
ao extrato dos editais observar as disposi95es da legisla9ao especifica aplicavel ao respectivo
processo licitatorio, obedecido o disposto no art. 49 da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.
Subclausula Segunda. O prazo para imcio do procedimento licitatorio sera de ate sessenta dias,
contados da data de assinatura do Convenio e podera ser prorrogado uma unica vez, desde que
motivado pelo CONVENENTE, e aceito pelo CONCEDENTE.
Subclausula Terceira. Excepcionalmente, quando o objeto envolver a aquis^ao de equipamentos
ou a execu9ao de custeio, em casos devidamente justificados pelo CONVENENTE e admitidos
pelo CONCEDENTE, poderao ser aceitos, desde que observadas as condicionantes previstas no
art. 50-A da Portaria Interministerial n° 424, de 2016:
a) licita9ao realizadas antes da assinatura do instrumento;
b) adesao a ata de registro de pre90s, mesmo que o registro tenha sido homologado em data anterior
ao imcio da vigencia do instrumento; e

contrato celebrado em data anterior ao imcio da vigencia do instrumento.
Subclausula Quarta. Nos casos de que trata a Subclausula Terceira, somente serao aceitas as
despesas que ocorrerem durante o periodo de vigencia do instrumento de transference voluntaria
e a libera9ao dos recursos esta condicionado a conclusao da analise tecnica e ao aceite do processo
licitatorio pelo CONCEDENTE.
Subclausula Quinta. Para aquisi9ao de bens e serv^os comuns, sera obrigatorio o uso da
modalidade pregao, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002 e de seu regulamento, na forma
eletronica, exceto nos casos em que a lei ou a regulamenta9ao especifica que dispuser sobre a
modalidade de transference discipline de forma diversa as contrata9oes com os recursos do
repasse.
Subclausula Sexta. Na contrata9ao de bens e serv^os com recursos do presente Convenio,
o CONVENENTE devera observar os criterios de sustentabilidade ambiental dispostos nos arts.
2° a 6° da Instru9ao Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, no que couber.
Subclausula Setima. As atas e as informa9oes sobre os participantes e respectivas propostas
decorrentes das licita9oes, bem como as informa9oes referentes as dispensas e inexigibilidades,
deverao ser registradas na Plataforma +Brasil.



Subclausula Oitava. O CONCEDENTE devera verificar os procedimentos licitatorios realizados
pelo CONVENENTE, atendo-se a documenta^ao no que tange aos seguintes aspectos:
I - contemporaneidade do certame ou subsurupao a uma hipotese do art. 50-A da Portaria
Interministerial n° 424, de 2016;
II - compatibilidade dos pre90s do licitante vencedor com os pre?os de referenda;
III - enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente licitado; e
IV - fomecimento de declaragao expressa firmada por representante legal do CONVENENTE ou
registro na Plataforma +Brasil que a substitua, atestando o atendimento as disposifoes legais
aplicaveis ao procedimento licitatorio.
Subclausula Nona. Compete ao CONVENENTE:
I - realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execu?ao indireta de serv^os,
o processo licitatorio nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, e demais normas pertinentes a materia,
assegurando a correfao dos procedimentos legais, alem da disponibiliza^ao da contrapartida,
quando for o caso;
II - registrar na Plataforma +Brasil o extrato do edital de licitado, o pre^o estimado pela

dministra?ao Publica para a execu^ao do servigo e a proposta de pre90 total ofertada por cada
licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologa9ao e adjudica9ao, o extrato do Contrato
Administrative de Execu9ao ou Fomecimento - CTEF e seus respectivos aditivos;
III - prever no edital de licita9ao e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade dos materiais eservi90s executados ou fomecidos e da empresa contratada para esta finalidade, inclusive apromo9ao de readequa9oes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer aconsecu9ao do objeto conveniado;
IV - exercer, na qualidade de contratante, a fiscaliza9ao sobre o CTEF, nos termos do art. 7°, incisoIX da Portaria Interministerial n° 424, de 2016; e
V - inserir clausula, nos contratos celebrados a conta dos recursos deste Convenio, que obrigue ocontratado a conceder livre acesso de servidores do CONCEDENTE, bem como dos orgaos decontrole intemo e extemo, aos processos, documentos, informa9oes, registros contabeis e locaisde execu9ao, referentes ao objeto contratado, inclusive nos casos em que a institui9ao fmanceira
'ficial nao controlada pela Uniao fa9a a gestao de conta bancaria especlfica do Convenio.
Subclausula Decima. E vedada, na hipotese de aplica9ao de recursos federais transferidosmediante o presente Convenio, a participa9ao em licita9ao ou a contrata9§o de empresas queconstem:
I - no cadastro de empresas inidoneas do Tribunal de Contas da Uniao e da Controladoria-Geralda Uniao;

II - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fomecedores - SICAF como impedidas oususpensas; ou
III - no Cadastro Nacional de Condenacoes Civis por Ato de Improbidade Administrativa eInelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Just^a.
Subclausula Decima Primeira. O CONVENENTE deve consultar a situa9ao do fomecedorselecionado no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, por meio de acessoao Portal da Transparency na internet, antes de solicitar a presta9ao do servi9o ou a entrega do
bem.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA ALTERA£AO DO CONVENIO



Este Convenio podera ser alterado por meio de termo aditivo, mediante propostado CONVENENTE, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentadaao CONCEDENTE para analise e decisao, no prazo minirno de 60 (sessenta) dias antes do terminoda vigencia, vedada a altera<?ao do objeto aprovado.
Subclausula Primeira. Nos eventuais ajustes realizados durante a execufao do objeto, devera
o CONVENENTE demonstrar a respectiva necessidade e os beneficios que se pretende agregar
ao projeto, cuja justificativa, uma vez aprovada pela autoridade competente do CONCEDENTE,
integrara o Plano de Trabalho.
Subclausula Segunda. No caso de aumento de metas, a proposta devera ser acompanhada dos
respectivos ajustes no Plano de Trabalho, de or9amentos detalhados e de relatorios que
demonstrem a regular execu9ao das metas, etapas e fases ja pactuadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-DO ACOMPANHAMENTO
Incumbe ao CONCEDENTE exercer as atribui9oes de monitoramento e acompanhamento daconformidade fisica e financeira durante a execu9ao do Convenio, alem da avalia9ao da execu9aofisica e dos resultados, na forma do arts. 53 a 58 da Portaria Intel-ministerial n° 424, de 2016, de
~>rma a garantir regularidade dos atos praticados e a plena execu9ao do objeto.
Subclausula Primeira. O CONCEDENTE designara e registrara na Plataforma+Brasil representante para o acompanhamento da execu9ao deste Convenio, que anotara emregistro proprio todas as ocorrencias relacionadas a consecu9ao do objeto, adotando as medidasnecessarias a regulariza9ao das falhas observadas, verificando:
I - a comprova9ao da boa e regular aplica9ao dos recursos, na forma da legisla9ao aplicavel;
II - a compatibilidade entre a execu9ao do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho eos desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III - a regularidade das informa9oes registradas pelo CONVENENTE na Plataforma +Brasil, e
IV - o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas cond^oes estabelecidas.
Subclausula Segunda. No prazo maximo de 10 (dez) dias contados da assinatura do presenteinstrumento, o CONCEDENTE devera designar formalmente o servidor ou empregadosponsavel pelo seu acompanhamento.
Subclausula Terceira. No exercicio da atividade de acompanhamento da execu9ao do objeto,o CONCEDENTE podera:
I- valer-se do apoio tecnico de terceiros;
II - delegar competencia ou firmar parcerias com outros orgaos ou entidades que se situemproximos ao local de aplica9ao dos recursos, com tal finalidade:
III - reorientar a9oes e decidir quanto a aceita9ao de justificativas sobre impropriedadesidentificadas na execu9ao do instrumento;
IV - solicitar diretamente a institui9ao financeira comprovantes de movimenta9ao da contabancaria especifica do convenio;
V - programar visitas ao local da execu9ao, quando identificada a necessidade, observado odisposto no art. 54, caput, incisos II e § 2°, da Portaria Interministerial n° 424, de 2016;
VI - utilizar ferramentas tecnologicas de verifica9ao do alcance de resultados, incluidas as redessociais na internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informa9ao; e
VII - valer-se de outras formas de acompanhamento autorizadas pela legisla9ao aplicavel.



Subclausula Quarta. Constatadas irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras
pendencias de ordem tecnica, apuradas durante a execugao do Convenio,
o CONCEDENTE suspendera a liberagao de parcelas de recursos pendentes e comunicara
o CONVENENTE para sanear a situagao ou prestar informagoes e esclarecimentos, no prazo
maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogavel por igual periodo.
Subclausula Quinta. Recebidos os esclarecimentos e informagoes solicitados,
o CONCEDENTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, apreciara, decidira e comunicara
quanto a aceitagao, ou nao, das justificativas apresentadas e, se for o caso, realizara a apuragao do
dano.
Subclausula Sexta. Prestadas as justificativas, o CONCEDENTE, aceitando-os, fara constar nos
autos do processo as justificativas prestadas.
Subclausula Setima. Caso as justificativas nao sejam acatadas, o CONCEDENTE abrira prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias para o CONVENENTE regularizar a pendencia e, havendo dano ao
erario, devera adotar as medidas necessarias ao respectivo ressarcimento.
Subclausula Oitava. A utilizagao dos recursos em desconformidade com o pactuado no
instrumento ensejara obrigagao do CONVENENTE devolve-los devidamente atualizados,

Dnforme exigido para a quitagao de debitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagao
da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagao e de Custodia - SELIC, acumulada
mensalmente, ate o ultimo dia do mes anterior ao da devolugao dos recursos, acrescido esse
montante de 1% (um por cento) no mes de efetivagao da devolugao dos recursos a conta unica doTesouro.
Subclausula Nona. A permanencia da irregularidade apos o prazo estabelecido na SubclausulaSetima, ensejara o registro de inadimplencia na Plataforma +Brasil e, no caso de dano ao erario,a imediata instauragao de Tomada de Contas Especial ou, na hipotese de aplicagao do art. 6° daInstrugao Normativa TCU n° 71, de 2012, a adogao de outras medidas administrativas ao alcanceda autoridade administrativa ou ainda requerer ao orgao juridico pertinente as medidas judiciais eextrajudiciais cabiveis, com vista a obtengao do ressarcimento do debito apurado, inclusive oprotesto, se for o caso, sem prejuizo da inscrigao do CONVENENTE no Cadastro Informativodos Creditos nao quitados de orgaos e entidades federais (CADIN), nos termos da Lei n° 10.522,de 2002.
ubclausula Decima. As comunicagoes elencadas nas Subclausulas Quarta, Quinta e Setima seraorealizadas por meio de correspondencia com Aviso de Recebimento - AR, devendo a notificagaoser registrada na Plataforma +Brasil, enviando copia, em todos os casos, para a Secretaria daFazenda ou secretaria similar e para o Poder Legislative relativos ao CONVENENTE.

Subclausula Decima Primeira. Aquele que, por agao ou omissao, causar embarago,constrangimento ou obstaculo a atuagao do CONCEDENTE e dos orgaos de controle intemo eextemo do Poder Executivo Federal, no desempenho de suas fimgoes institucionais relativas aoacompanhamento e fiscalizagao dos recursos federais transferidos, ficara sujeito aresponsabilizagao administrativa, civil e penal.
Subclausula Decima Segunda. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transference de recursossao responsaveis, para todos os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento efiscalizagao da execugao deste instrumento, nao cabendo a responsabilizagaodo CONCEDENTE por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONVENENTE,salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissao de responsabilidade atribuidaao CONCEDENTE. O CONVENENTE responde pelos danos causados a terceiros, decorrentesde culpa ou dolo na execugao do Convenio.



Subclausula Decima Terceira. O CONCEDENTE comunicara aos orgaos de controle qualquerirregularidade da qual tenha tornado conhecimento e, havendo fundada suspeita da pratica de crimeou de ato de improbidade administrativa, cientificara a Advocacia-Geral da Uniao e os MinisteriosPublicos Federal e Estadual, nos termos dos arts. 7°, § 3° e 58 da Portaria Interministerial n° 424,de 2016.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA-DA FISCALIZACAO
Incumbe ao CONVENENTE exercer a atribuipao de fiscaliza9ao, a qual consiste na atividadeadministrativa, prevista nas legisla9oes especificas de licita9§o e contratos, que deve ser realizadade modo sistematico pelo CONVENENTE e seus prepostos, com a fmalidade de verificar ocumprimento das disposi9oes contratuais, tecnicas e administrativas em todos os seus aspectos.
Subclausula Unica. O CONVENENTE designara e registrant na Plataforma
+Brasil representante para o acompanhamento da execu9ao deste Convenio, o qual anotara emregistro proprio todas as ocorrencias relacionadas a consecu9ao do objeto, adotando as medidasnecessarias a regulariza9ao das falhas observadas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA-DA PRESTACAO DE CONTAS
O orgao ou entidade que receber recursos por meio deste Convenio estara sujeito a prestar contasda sua boa e regular aplica9ao, na forma estabelecida pelo art. 59 a 64 da Portaria Interministerialn° 424, de 2016.
Subclausula Primeira. A presta9ao de contas fmanceira consiste no procedimento deacompanhamento sistematico da conformidade fmanceira, considerando o inicio e o fim davigencia do presente instrumento, devendo o registro e a verifica9ao da conformidade fmanceiraser realizados durante todo o periodo de execu9ao do instrumento, conforme disposto no art. 56 daPortaria Interministerial n° 424, de 2016.
Subclausula Segunda. A presta9§o de contas tecnica consiste no procedimento de analise doselementos que comprovam, sob os aspectos tecnicos, a execu9&o integral do objeto e o alcance dosresultados previstos nos instrumentos.

ubclausula Terceira. A presta9ao de contas devera ser realizada pela Plataforma +Brasil,miciando-se concomitantemente com a libera9ao da primeira parcela dos recursos financeiros doconvenio, a qual devera ser registrada pelo CONCEDENTE no aludido Sistema.
Subclausula Quarta. A presta9§o de contas final devera ser apresentada no prazo de 60 (sessenta)dias, contados do termino de sua vigencia ou da conclusao de execu9§o do objeto, o queprimeiro, e sera composta,
pelo CONVENENTE na Plataforma +Brasil, pelo seguinte:
I - relatorio de cumprimento do objeto, que devera conter os subsidios necessarios para a avalia9aoe manifesta9ao do gestor quanto a efetiva conclusao do objeto pactuado;
II- declara9ao de realiza9ao dos objetivos a que se propunha o Convenio;
III - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver;
IV - termo de compromisso por meio do qual o CONVENENTE obriga-se a manter osdocumentos relacionados ao Convenio, nos termos do § 3° do art 4° da Portaria Interministerial n°424, de 2016.

ocorrer
alem dos documentos e informa9oes registrados



Subclausula Quinta. Quando a presta?ao de contas nao for encaminhada no prazo estabelecido
neste instrumento, o CONCEDENTE estabelecera o prazo adicional maximo de 45 (quarenta e
cinco) dias para sua apresenta9ao.
Subclausula Sexta. Se, ao termino do prazo estabelecido na Subclausula Quinta,
o CONVENENTE nao apresentar a presta^ao de contas na Plataforma +Brasil, nem devolver os
recursos, o CONCEDENTE registrar^ a inadimplencia na Plaforma +Brasil por omissao do dever
de prestar contas e comunicara o fato ao orgao de contabilidade analitica a que estiver vinculado,
para fins de instaura9ao de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e ado9ao de outras
medidas para repara9ao do dano ao erario, sob pena de responsabiliza9ao solidaria.
Subclausula Setima. Caso nao tenha havido qualquer execu9ao fisica nem utiliza9ao dos recursos
do presente Convenio, o recolhimento a conta unica do Tesouro devera ocorrer sem a incidencia
dos juros de mora, sem prejuizo da restitui9ao das receitas obtidas nas aplica9oes financeiras
realizadas.
Subclausula Oitava. O CONCEDENTE devera registrar na Plataforma +Brasil o recebimento
da presta9ao de contas, cuja analise:
I-para avalia9ao do cumprimento do objeto, sera feita no encerramento do instrumento, com base

is informa9oes contidas nos documentos relacionados nos incisos da Subclausula Quarta desta
Clausula; e
II — para avalia9ao da conformidade fmanceira, sera feita durante o periodo de vigencia do
instrumento, devendo constar do parecer final de analise da presta9ao de contas somente
impropriedades ou irregularidades nao sanadas ate a fmaliza9ao do documento conclusivo.
Subclausula Nona. A analise da presta9ao de contas, alem do ateste da conclusao da execu9ao
fisica do objeto, contera os apontamentos relativos a execu9ao fmanceira nao sanados durante o
periodo de vigencia do Convenio.
Subclausula Decima. Objetivando a complementa9ao dos elementos necessarios a analise da
presta9§o de contas dos instrumentos, poderao ser utilizados subsidiariamente
pelo CONCEDENTE os relatorios, boletins de verifica9ao ou outros documentos produzidos pelo
Ministerio Publico ou pelo Tribunal de Contas, durante as atividades regulares de suas Husoes.
Subclausula Decima Primeira. Antes da tomada da decisao final de que trata a Subclausula
">ecima Quinta, caso constatada irregularidade na presta9ao de contas ou na comprova9ao de
resultados, o CONCEDENTE notificara o CONVENENTE para sanar a irregularidade no prazo
de ate 45 (quarenta e cinco) dias (art. 10, § 9°, do Decreto n° 6.170, de 2007, c/c art. 59, § 9° da
Portaria Interministerial n° 424, de 2016).
Subclausula Decima Segunda. A notifica9ao previa, prevista na Subclausula Decima Primeira,
sera feita por meio de correspondencia com aviso de recebimento - AR, com copia para a Secretaria
da Fazenda ou secretaria similar e para o Poder Legislative relativos ao CONVENENTE, devendo
a notifica9ao ser registrada na Plataforma +Brasil.
Subclausula Decima Terceira. O registro da inadimplencia na Plataforma +Brasil so sera
efetivado apos a concessao do prazo da notifica9ao previa, caso o CONVENENTE nao comprove
o saneamento das irregularidades apontadas.
Subclausula Decima Quarta. O CONCEDENTE tera o prazo de um ano, prorrogavel por igual
periodo mediante justificativa, contado da data do recebimento, para analisar conclusivamente a
presta9ao de contas, com fundamento nos pareceres tecnico e financeiro expedidos pelas areas
competentes. O eventual ato de aprova9ao de presta9ao de contas devera ser registrado
na Plataforma +Brasil, cabendo ao CONCEDENTE prestar declara9ao expressa acerca do
cumprimento do objeto e de que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplica9ao.



Subclausula Decima Quinta. A analise da prestafao de contas pelo CONCEDENTE podera
resultar em:
I- aprova9ao;
II-aprova9ao com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal
de que nao resulte dano ao Erario; ou
III - rejei9ao, com a determina9ao da imediata instaura9ao de Tomada de Contas Especial, caso
sejam exauridas as providencias cablveis para regulariza9ao da pendencia ou repara9ao do dano,
nos termos da Subclausula Decima Setima.
Subclausula Decima Sexta. Quando for o caso de reje^ao da presta9ao de contas em que o valor
do dano ao erario seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o CONCEDENTE podera,
mediante justificativa e registro do inadimplemento no CADIN, aprovar a presta9ao de contas com
ressalva.
Subclausula Decima Setima. Caso a presta9ao de contas nao seja aprovada, exauridas todas as
providencias cabiveis para regulariza9ao da pendencia ou repara9ao do dano, a autoridade
competente do CONCEDENTE, sob pena de responsabiliza9ao solidaria, registrar^ o fato
na Plataforma +Brasil e adotara as providencias necessarias a instaura9ao da Tomada de Contas
^special, observando os arts. 70 a 72 da Portaria Interministerial n° 424, de 2016, com posteriorencaminhamento do processo a unidade setorial de contabilidade a que estiver jurisdicionado paraos devidos registros de sua competencia.
Subclausula Decima Oitava. Na hipotese de aplica9ao do art. 6° da Instru9ao Normativa TCU n°71, de 2012, a autoridade administrativa devera adotar outras medidas administrativas ao seualcance ou requerer ao orgao juridico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis, comvistas a obten9ao do ressarcimento do debito apurado, inclusive o protesto, se for o caso.
Subclausula Decima Nona. Findo o prazo de que trata a Subclausula Decima Quarta destaclausula, considerada eventual prorroga9ao, a ausencia de decisao sobre a aprova9ao da presta9aode contas pelo CONCEDENTE podera resultar no registro de restri9ao contabil do orgao ouentidade publica referente ao exercicio em que ocorreu o fato.
Subclausula Vigesima. Cabera ao prefeito ou govemador sucessor da CONVENENTE prestarcontas dos recursos provenientes de instrumentos firmados pelos seus antecessores, sem prejuizo,' presentes os requisites para tal, da eventual responsabiliza9ao destes ultimos.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESTITUIQAO DE RECURSOS
Quando da conclusao do objeto pactuado, da denuncia, da rescisao ou da extin9ao deste Convenio,o CONVENENTE, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instaura9aode Tomada de Contas Especial do responsavel, providenciada pela autoridade competente doorgao CONCEDENTE, obriga-se a recolher a Conta Unica do Tesouro Nacional, no Banco doBrasil S.A., em favor da Uniao, por meio de Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, disponivelno site www.tesouro.fazenda.gov.br. portal SIAFI, informando a Unidade Gestora (UG) 110594 eGestao 00001 (Tesouro) e:
I - o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros, inclusive o proveniente das receitasobtidas nas aplica9oes fmanceiras realizadas e nao utilizadas no objeto pactuado, ainda que naotenha havido aplica9§o, informando o numero e a data do Convenio;
II - o valor total transferido pelo CONCEDENTE, atualizado monetariamente e acrescido dejuros legais, na forma da legislate aplicavel aos debitos para com a Fazenda Nacional, a partir dadata de recebimento, nos seguintes casos:



a) quando nao for executado o objeto do Convenio, excetuada a hipotese prevista no art. 59, § 2°,
da Portaria Interministerial n° 424, de 2016, em que nao havera incidencia de juros de mora, sem
prejuizo da restitui?ao das receitas obtidas nas aplica?6es financeiras realizadas;
b) quando nao for apresentada a presta?ao de contas no prazo fixado neste instrumento; e
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convenio.
Ill - o valor correspondente as despesas comprovadas com documentos inidoneos ou impugnados,
atualizado monetariamente e acrescido de juros legais.
Subclausula Primeira. A devolu9ao prevista nesta Clausula sera realizada com observancia da
proporcionalidade dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE e os da contrapartida
do CONVENENTE, independentemente da epoca em que foram aportados pelos participes.
Subclausula Segunda. A inobservancia ao disposto nesta Clausula enseja a instaura9ao de
Tomada de Contas Especial ou, na hipotese de aplica9ao do art. 6° da Instru9ao Normativa TCU
71, de 2012, a ado9ao de outras medidas administrativas ao alcance da autoridade administrativa
ou ainda requerer ao orgao juridico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis, com
vistas a obten9ao do ressarcimento do debito apurado, inclusive o protesto, se for o caso, sem
nrejuizo da inscri9ao do CONVENENTE no Cadastro Informativo dos Creditos nao quitados de
^rgaos e entidades federais (CADIN), nos termos da Lei n° 10.522, de 2002.
Subclausula Terceira. Nos casos de descumprimento do prazo previsto no caput,
o CONCEDENTE devera solicitar a institu^ao financeira albergante da conta corrente especifica
da transference a devolu9ao imediata, para a conta unica do Tesouro Nacional, dos saldos
remanescentes da conta corrente especifica do instrumento.
Subclausula Quarta. Nos casos em que a devolu9ao de recursos se der em fun9ao da nao execu9ao
do objeto pactuado ou devido a extin9ao ou rescisao do instrumento, e obrigatorio a divulga9ao
em sitio eletronico institucional, pelo CONCEDENTE e CONVENENTE, das informaqoes
referentes aos valores devolvidos e dos motivos que deram causa a referida devolu9ao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA-DOS BENS REMANESCENTES
Os bens remanescentes adquiridos ou produzidos no ambito deste Convenio serao de propriedade
^o CONVENENTE, observadas as disposi9oes do Decreto n° 6.170, de 2007, e da Portaria
interministerial n° 424, de 2016.
Subclausula Primeira. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materials
permanentes adquiridos com recursos dos instrumentos necessarios a consecu9ao do objeto, mas
que nao se incorporam a este.
Subclausula Segunda. O CONVENENTE devera contabilizar e proceder a guarda dos bens
remanescentes, bem como encaminhar manifesta9ao ao CONCEDENTE com o compromisso de
utiliza-los para assegurar a continuidade de programa govemamental, devendo nesse documento
estar claras as regras e diretrizes de utiliza9ao dos bens.

CLAUSULA DECIMA SETIMA-DA DENUNCIA E RESCISAO
O presente Convenio podera ser:
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente pelas obriga9oes e
auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da aven9a;

II - rescindido, independente de previa notifica9ao ou interpela9ao judicial ou extrajudicial, nas
seguintes hipoteses:



a) utilizafao dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas;
c) constata^ao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrefao em qualquer documento apresentado;
d) verifica9ao da ocorrencia de qualquer circunstancia que enseje a instaura9ao de Tomada de
Contas Especial, observadas as disposi9oes constantes dos arts. 71 e 72 da Portaria Interministerial
n° 424, de 2016; e
e) inexistencia de execu9ao fmanceira apos 180 (cento e oitenta) dias da libera9ao da primeira
parcela, salvo as hipoteses em que houve motivada prorroga9ao deste prazo, conforme autoriza9ao
excepcional trazida pela Portaria Interministerial n° 424, de 2016; e
f) inexistencia de comprova9ao de retomada da execu9ao, apos frndo o prazo previsto na
Subclausula Decima Quinta da Clausula Oitava deste instrumento, situa9§o em que incumbira
ao CONCEDENTE:
1. solicitar junto a institui9ao fmanceira albergante da conta corrente especifica, a transferencia
dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta unica da
Uniao; e
. analisar a presta9ao de contas, em aten9ao ao disposto na Clausula Decima Quarta deste

instrumento.
Subclausula Primeira. A rescisao do Convenio, quando resulte dano ao erario, enseja a
instaura9ao de Tomada de Contas Especial, exceto se houver a devolu9ao dos recursos
devidamente corrigidos, sem prejuizo, no ultimo caso, da continuidade da apura9ao, por medidas
administrativas proprias, quando identificadas outras irregularidades decorrentes do ato praticado.
Subclausula Segunda. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da denuncia ou rescisao doinstrumento, o CONCEDENTE providenciara o cancelamento dos saldos de empenho.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE
A eficacia do presente Convenio fica condicionada a publica9ao do respectivo extrato no DiarioOficial da Uniao, a qual devera ser providenciada pelo CONCEDENTE no prazo de ate 20 (vinte)dias a contar da respectiva assinatura.
Subclausula Primeira. Sera dada publicidade em sitio eletronico especifico denominado Portaldos Convenios aos atos de celebra9ao, altera9ao, libera9ao de recursos, acompanhamento efiscaliza9ao da execu9ao e a presta9ao de contas do presente instrumento.
Subclausula Segunda. O CONCEDENTE notificara a celebra9ao deste Convenio a CamaraMunicipal, Assembleia Legislativa ou Camara Legislativa, conforme o caso, no prazo de 10 (dez)dias, contados da assinatura, bem como da libera9ao dos recursos financeiros correspondentes, noprazo de 02 (dois) dias uteis contados da data da libera9ao, facultando-se a comunica9ao por meioeletronico.
Subclausula Terceira. O CONVENENTE obriga-se a:
I - caso seja municipio, a notificar os partidos politicos, os sindicatos de trabalhadores e asentidades empresariais, com sede no municipio, quando da libera9ao de recursos relativos ao
presente Convenio, no prazo de ate 02 (dois) dias uteis, nos termos do art. 2° da Lei n° 9.452, de
1997, facultada a notifica9ao por meio eletronico;
II - cientificar da celebra9ao deste Convenio o conselho local ou instancia de controle social da
area vinculada ao programa de govemo que originou a transferencia de recursos, quando houver;
e



Ill - disponibilizar, em seu sitio eletronico na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de
facil visibilidade, consulta ao extrato deste Convenio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade,
os valores e as datas de libera^o e detalhamento na aplicafao dos recursos, bem como as
contrata^oes realizadas para a execufao do objeto pactuado, ou inserir link em sua pagina
eletronica oficial que possibilite acesso direto a Plataforma +Brasil.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS CONDICOES GERAIS
Acordam os participes, ainda, a estabelecer as seguintes condiffies:

I - todas as comunica?oes relativas a este Convenio serao consideradas como regularmente
efetuadas, quando realizadas por intermedio da Plataforma +Brasil, exceto quando a legisla^o
regente tiver estabelecido forma especial;
II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissao via fac-simile, nao poderao constituir-
se em pe?as de processo e os respectivos originais deverao ser encaminhados no prazo de 05
(cinco) dias;
III - as reunifies entre os representantes credenciados pelos participes, bem como quaisquer

oorrencias que possam ter implicaffies neste Convenio, serao aceitas somente se registradas em
ata ou relatorios circunstanciados; e
IV - as exigencias que nao puderem ser cumpridas por meio da Plataforma +Brasil deverao ser
supridas atraves da regular instrucao processual.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CONCILIACAO E DO FORO
Os participes comprometem-se a submeter eventuais controversias, decorrentes do presente ajuste
a tentativa de concilia^ao perante a Camara de Concilia^ao e Arbitragem da Administrate Federal
(CCAF), da Advocacia-Geral da Uniao, nos termos do art. 37 da Lei n° 13.140, de 26 de junho de
2015, do art. 11 da Medida Provisoria n° 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do art. 18, inciso
III, do Anexo I ao Decreto n° 7.392, de 13 de dezembro de 2010.
Nao logrando exito a concilia?ao, sera competente para dirimir as questfies decorrentes deste
Convenio, o foro da Justifa Federal, Se^ao Judiciaria do Distrito Federal, por for^a do inciso I do

rt. 109 da Constitu^ao Federal.
E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e irrenunciavel
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado
02 (duas) vias de igual teor e forma, que vao assinadas pelos participes, para que produza seus
juridicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele.

em

Brasilia, 17 de maio de 2022.
Pelo CONCEDENTE:

UBIRATAN POTY

Diretor

Pelo CONVENENTE:

OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES

Prefeito Municipal de Sao Valerio da Natividade/TO
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