
10^32CAIXA Contrato de Repasse

Grau de Sigilo

#PUBLICO
CONTRATO DE REPASSE N° 889097/2019/MDR/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO
REPRESENTADO(A) PELA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, E O(A)
MUNICIPIO DE SAO VALERIO DA
NATIVIDADE,
EXECUCAO DE AgOES RELATIVAS AO
PLANEJAMENTO URBANO.

REGIONAL,

OBJETIVANDO A
'w

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas tern, entre si,justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orgamentarios da Uni3o, emconformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentagao: Decreton° 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alteragoes, Decreto n° 6.170, de 25 dejulho de 2007, e suas alteragoes, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30de dezembro de 2016 e suas alteragoes, Instrugao Normativa MPDG N° 02, de 24 dejaneiro de 2018 e suas alteragoes, Lei de Diretrizes Orgament&rias vigente, DiretrizesOperacionais do Gestor do Programa para o exercicio, Contrato de Prestapao de Servigos(CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Economica Federal e demaisnormas que regulamentam a especie, as quais os contratantes se sujeitam, desde ja, naforma ajustada a seguir:

SIGNATARIOS

I - CONTRATANTE - A Uniao Federal, por intermedio do Gestor do Programa Ministeriodo Desenvolvimento Regional, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 03.353.358/0001-96, comsede em Brasilia - DF, representada pela Caixa Economica Federal, instituigao financeirasob a forma de empresa publica, dotada de personalidade juridica de direito privado,criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e constituida pelo Decreto n°66.303, de 6 de margo de 1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na AssembleiaGeral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com o Decreto n° 8.945, de 27 dedezembro de 2016, e suas alteragoes, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 04, Lote3/4, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 00.360.305/0001-04, na qualidade deMandataria da Uniao, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representadapor REGINA WERNECK CABRAL RODRIGUES AUGUSTO, CPF n° 044.948.859-40,residente e domiciliado(a) em Palmas - TO, conforme Procuragao lavrada no 2° Tabeliaode Notas e Protestos de Brasilia/DF, no livro 3401P, folha 114 em 07/10/2019 e *1 /SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagoes, reclamagoes, sugestoes e elogios)Para pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gqy.br a
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CAI\A Contrato de Repasse

Substabelecimento lavrado no 2° Tabeliao de Notas e Protestos de Brasilia/DF, no livro3407-P, folha 189 em 07/11/2019, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.
II - CONTRATADO- MUNICIPIO DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE, inscrito no CNPJ-MF sob o 25.043.449/0001-68, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal,Senhor OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES, CPF n° 123.929.281-34, residentedomiciliado(a) em Avenida Araguaia 1785, Qd 14, Lt 02, Sao Valerio da Natividade - TO ,doravante denominado(a) simplesmente CONTRATADO.

CONDigOES GERAIS

e

I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
pavimentagao de vias publicas urbanas no setor central da cidade de sao valerio-to.
II -MUNICiPIO(S) BENEFIClARIO(S)
Sao Valerio da Natividade - TO.

III - CONTRATAQAO SOB LIMINAR
( x ) Nao
Apenas no caso de contratagao sob liminar, aplica-se a Clausula Decima Setima desse
Contrato de Repasse- CondigOes Gerais.
IV -CONTRATAQAO SOB CONDigAO SUSPENSIVA

( x ) Sim
Documentagao: Area de Intervengao, Tecnica de Engenharia e Licenga Ambiental.
Prazo final para entrega da documentagao pelo CONTRATADO: 30/10/2020.
Prazo final para analise pela CAIXA apos apresentagao da documentagao: 30/11/2020.
V - DESCRigAO FINANCEIRA E ORgAMENTARIA
Recursos do Repasse da Uniao R$ 291.275,00 (duzentos e noventa e um mil e duzentos
e setenta e cinco reais).
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA
R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais).
Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 292.000,00 (duzentos e noventa e
dois mil reais).
Nota de Empenho n° 2019NE802604, emitida em 29/11/2019, no valor de R$ 291.275,00
(duzentos e noventa e um mil e duzentos e setenta e cinco reais), Unidade Gestora
175004, Gestao 00001.
Programa de Trabalho: 1545120541D730017.
Natureza da Despesa: 444042.
Conta Vinculada do CONTRATADO: agenda n° 0793, conta n° 006.00647396-4.

( ) Sim

( ) Nao

VI - PRAZOS
Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 11/12/2019.
Termino da Vigencia Contratual: 30 de Novembro de 2022.
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Prestagao de Contas: ate 60 dias apos o termino da vigencia contratual ou conclusao daexecugao do objeto, o que ocorrer primeiro.
Arquivamento: 10 anos contados da apresentagao da prestagao de contas peloCONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA e encerramento da operagao do CR; ou daTomada de Contas Especial, apos julgamento das contas pelo TCU; ou ap6s decorrido oprazo legal de guarda, o que ocorrer por ultimo.
VII - FORO
Justiga Federal, Seg3o Judiciaria do Estado de Estado de Tocantins.
VIII - ENDEREQOS
Enderego para entrega de correspondencias ao CONTRATADO: AV. TOCANTINS -725 -CENTRO - CEP 77390-000 - Sao Valerio da Natividade - TO.
Enderego para entrega de correspondencias a CONTRATANTE: Qd 104 Norte AV LO 2Cj 4 Lt 42, Plano Diretor Norte.
ENDEREQOS ELETRONICOS:
Enderego eletronico do CONTRATADO: prefeituradesaovalerio@gmail.com;secad.saovalerio@gmail.com; wmcontabilll@gmail.com; alzira.servicosocial@gmail.com;opedroavila@gmail.com; adm.paulofelix@hotmail.com; crasdesaovalerio@hotmail.com;semassaovalerio@gmail.comzeneidemraraujo@gmail.com.
Enderego eletronico da CONTRATANTE: gigovpm@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
clausulas a seguir:

•>

CLAUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIQAO SUSPENSIVA

1 - 0 Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestao de Convenios e Contratos de
Repasse (SICONV) e parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de
transcrigao.

C- 1.1- A eficacia deste Instrumento esta condicionada a apresentagao pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentagao relacionada no item IV das
Condigoes Gerais deste Contrato, bem como a andlise favotevel pela CONTRATANTE,
dentro dos estabelecidos item.mesmoprazos no

1.1.1 - O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde ja e por este Instrumento.reconhece e da sua anuencia que o nao atendimento das exigencias no prazo fixado ou a
n§o aprovagSo da documentagao pela CONTRATANTE implicate a:
a) Extingao do presente Contrato de Repasse independente de notificag§o, quando nao

liberagao
b) Rescisao imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento deeventuais despesas para elaboragao do projeto basico ou termo de referenda custeadas

instrumento.

houver de derecursos repasse;
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CLAUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGA£OES

2 - Como forma mutua de cooperagao na execugao do objeto do Contrato de Repasse,sao obrigagoes das partes:

2.1- DA CONTRATANTE
I. Analisar e aceitar a documentagao tecnica, institucional e juridica das propostasselecionadas;
II. Celebrar o Contrato de Repasse, apos atendimento dos requisitos peloCONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diario Oficialda Uniao (DOU), e respectivas alteragoes, se for o caso;

III. Acompanhar e atestar a execugao fisico-financeira do objeto previsto no Plano deTrabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da Uniao, utilizando-separa tanto dos recursos humanos e tecnologicos da CONTRATANTE;IV. Transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros,na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na ClausulaQuinta deste Instrumento;
V. Comunicar a assinatura e liberagao de recursos ao Poder Legislative na formadisposta na legislagao;

VI. Monitorar e acompanhar a conformidade fisica e financeira durante a execugao dopresente instrumento;
VII. Analisar eventuais solicitagoes de reprogramagao dos Projetos Tecnicos ou Termos

de Referenda, submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante
o pagamento de taxa de rean^lise;

VIII. Verificar a realizagao do procedimento licitatorio pelo CONTRATADO, atendo-se a
documentagao no que tange: a contemporaneidade do certame, aos pregos do
licitante vencedor e sua compatibilidade com os pregos de referenda, ao respectivo
enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de
declaragao expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento &s disposigoes legais aplicaveis,
ou registro no SICONV que a substitua;

IX. Aferir a execugao do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por w'
meio da verificagao da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim
como verificar a regular aplicagao das parcelas de recursos, de acordo com o
disposto na Clausula Quinta;

X. Verificar a existencia da Anotagao de Responsabilidade Tecnica - ART, Registro de
Responsabilidade Tecnica - RRT ou, quando aplicavel, Termo de Responsabilidade
Tecnica - TRT, quando se tratar de obras e servigos de engenharia;

XI. Designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou
empregados responsaveis pelo seu acompanhamento;

XII. Divulgar em sltio eletrdnico institucional as informagOes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolugao, nos casos de nao execugao total do
objeto pactuado, exting^o ou rescisao do instrumento;

-J
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XIII. Fornecer, quando requisitadas pelos orgaos de controle externo e nos limites de sua
competencia especifica, informagoes relativas ao Contrato de Repasse independente
de autorizagbo judicial;

XIV. Notificar previamente o CONTRATADO a inscrigbo como inadimplente no SICONV,
quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da
execugao do objeto do instrumento, devendo ser incluida no aviso a respectiva
Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislative do orgao
responsavel pelo instrumento;

XV. Receber e analisar a prestagao de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, bem como notifica-lo quando da nao apresentagao da
Prestagao de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a m3 aplicagao dos
recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;

XVI. Efetuar a devolugao imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao
instrumento para a conta unica do Tesouro Nacional, nos casos aplicaveis;

XVII. Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execugao do
objeto, no caso de paralisagao ou de ocorrencia de fato relevante, de modo a evitar
sua descontinuidade;

XVIII. Realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos ao
acompanhamento da execugao do objeto, registrando aqueles que por sua natureza
nbo possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;

XIX. Quando da conclusao, denuncia, rescisSo ou extingSo do presente instrumento,
providenciar o cancelamento dos saldos de empenho no prazo maximo de 60
(sessenta) dias.

2.2 -DO CONTRATADO

I. Consignar no Orgamento do exercicio corrente ou, em lei que autorize sua inclusao,
os recursos necessarios para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso
de investimento que extrapole o exercicio, consignar no Plano Plurianual os recursos
para atender as despesas em exercicios futuros que, anualmente constarao do seu
Orgamento;

II. Observar as condigbes para recebimento de recursos da Uniao e para inscrigao em
restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000;

III. Comprometer-se, nos casos em que couber a instituigao da contribuigao de melhoria,
nos termos do Codigo Tributario Nacional, a nao efetuar cobranga que resulte em
montante superior a contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

IV. Definir o regime de execugao do objeto do Contrato de Repasse como indireto;
V. Elaborar os projetos tecnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda

documentagao juridica, tecnica e institucional necess3ria 3 celebragao do Contrato de
Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar
documentos de titularidade dominial da area de intervengao, licengas e aprovagoes
de projetos emitidos pelo orgao ambiental competente e concessionaries de servigos
pCiblicos, conforme o caso, nos termos da legislagbo aplicavel;

VI. Executar e fiscalizar os trabalhos necessarios a consecugao do objeto pactuado no \
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado \\
e com experibneia necessaria ao acompanhamento e controle das obras e servigos )
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com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT da prestagao de servigos de
fiscalizagao a serem realizados;

VII. Apresentar a CONTRATANTE declaragao de capacidade tecnica, indicando o
servidor ou servidores que acompanharao a obra ou servigo de engenharia;

VIII. Apresentar declaragao expressa atestando que possui setor especifico com
atribuigoes definidas para gestao, celebragao, execugao e prestagao de contas dos
instrumentos celebrados com a Uniao, com lotagao de, no minimo, um servidor ou
empregado publico efetivo e quando nao possuir setor especifico para essa fungao,
podera atribuir as competencias a setor ja existente na sua estrutura administrativa,
desde que tal setor conte com a lotagSo de, no minimo, um servidor ou empregado
publico efetivo (PORTARIA INTERMINISTERIAL N°114, DE 7 DE MAIO DE 2018).

IX. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade tecnica dos projetos e da execugao dos
produtos e servigos contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os
normativos dos programas, agoes e atividades, determinando a corregao de vicios
que possam comprometer a fruigao do beneficio pela populagao beneficiaria, quando
detectados pela CONTRATANTE ou pelos orgaos de controle;

X. Selecionar as areas de intervengao e os beneficiarios finais em conformidade com as ,w/
diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que
busquem refletir situagoes de vulnerabilidade economica e social, informando a
CONTRATANTE sempre que houver alteragoes;

XI. Realizar o processo licitatorio, sob sua inteira responsabilidade, assegurando a
corregao dos procedimentos iegais, a suficiencia do projeto basico ou do termo de
referenda, da planilha orgamentaria discriminativa do percentual de Encargos Sociais
Bonificagao e Despesas Indiretas (BDI) utilizados, cada qual com o respectivo
detalhamento de sua composigao, por item de orgamento ou conjunto deles, alem da
disponibilizagSo da contrapartida, quando for o caso;

XII. Apresentar declaragao expressa firmada por representante legal do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o
atendimento das disposigoes Iegais aplicaveis ao procedimento licitatorio;

XIII. Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizagSo sobre o CTEF - Contrato de
Execugao e Fornecimento de Obras ou Servigos ou Equipamentos;

XIV. Estimular a participagao dos beneficiarios finais na elaboragao e implementagao do
objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutengao do patrimonio gerado por
estes investimentos;

XV. No caso dos Estados, Municipios e Distrito Federal, notificar os partidos politicos, os
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no municipio ou
Distrito Federal quando ocorrer a liberagao de recursos financeiros pela
CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n° 9.452, de 20 de margo de 1997,
facultada a notificagao por meio eletronico;

XVI. Operar , manter e conservar adequadamente o patrimonio publico gerado pelos
investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, apos sua execugao, de forma a
possibilitar a sua funcionalidade;

XVII. Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados a
consecugao do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

XVIII. Fornecer a CONTRATANTE, a qualquer tempo, informagoes sobre as agoes
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliagao do processo;
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XIX. Prever no edital de licitagao e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das
obras, materials e servigos executados/fornecidos e da empresa contratada para esta
finalidade, inclusive a promogao de readequagoes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugao do objeto contratado;

XX. Realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos a
formalizagao, execugao, licitagao, acompanhamento, prestagao de contas e
informagoes acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar
no SICONV os atos que por sua natureza nao possam ser realizados nesse Sistema,
mantendo-os atualizados;

XXI. Instaurar processo administrativo apuratorio, inclusive processo administrative
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversagao de recursos publicos,
irregularidade na execugao do CTEF ou gestao financeira do Contrato de Repasse,
comunicando tal fato a CONTRATANTE;

XXII. Registrar no SICONV o extrato do edital de licitagao, o prego estimado pela
Administrag3o para a execugao do servigo e a proposta de prego total ofertada por
cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologagao e adjudicagao, o
extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART, RRT ou, quando aplic£vel, TRT
dos projetos, dos executores e da fiscalizagao de obras, e os boletins de medigoes;

XXIII. Manter um canal de comunicagao efetivo, ao qual se dar£ ampla publicidade, para o
recebimento pela Uniao de manifestagbes dos cidadaos relacionados ao convenio,
possibilitando o registro de sugestoes, elogios, solicitagoes, reclamagoes e
denuncias,

XXIV. Incluir nas placas e adesivos indicatives das obras, quando o objeto do instrument
se referir a execugao de obras de engenharia, informagao sobre canal para o registro
de denuncias, reclamagbes e elogios, conforme previsto no “Manual de Uso da Marca
do Governo Federal - Obras” da Secretaria de Comunicagao Social da Presidencia da
Republics;

XXV. Ao tomar ciencia de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciencia aos orgaos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar os Ministerios Publico Federal e Estadual e a Advocacia Geral da Uniao;

XXVI. Atender ao disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19
de dezembro de 2000, e no Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN
MPDG n° 02, de 24 de janeiro de 2018, relativamente a promogao de acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiencia fisica ou com mobilidade reduzida;

XXVII. Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de
preservagao ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXVIII. Prever no edital de licitagao as composigoes de custos unitrios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI que integram o orgamento do projeto basico da obra e/ou
servigo, em cumprimento ao art. 7°, §2°, inciso II, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 c/c a Sumula n° 258 do Tribunal de Contas da UniSo ou quando aplicavel, da Lei
Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, vedada a utilizagao da modalidade
contratagao integrada e de orgamento sigiloso;

XXIX. Nos casos de transferences a Estados, Distrito Federal e Municlpios, observar o .
disposto no Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alteragoes, nas \
licitagoes que realizar, no caso de contratagbo de obras ou servigos de engenharia, M\
bem como apresentar a CONTRATANTE declaragao firmada pelo representante legal ^

W

7
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagoes, reclamagbes, sugestoes e elogios)

Para pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.govobr /
027.941 v017 micro



AI\A Contrato de Repasse

dc CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao dispostono referido Decreto;
XXX. Utilizar, para aquisigao de bens e servigos comuns, a modalidade pregSo, nos termosda Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n°10.024, de 20 de setembro de 2019, obrigatoriamente a sua forma eletronica,devendo ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA aimpossibilidade de sua utilizagao, vedada a utilizagao de orgamento sigiloso;XXXI. Publicar, em conformidade com a legislagao vigente, o extrato do primeiro ou unicoedital de licitagao em at6 60 (sessenta) dias, prorrogavel uma unica vez, desde quemotivado pelo CONTRATADO e aceito pela CONTRATANTE, contados:a) Da data de assinatura do presente instrumento, caso nao possua cl&usulasuspensiva; ou

b) Do aceite do termo de referenda ou da emiss§o do Laudo de Analise Tecnica,caso o presente instrumento possua clausula suspensiva.XXXII. Apresentar declaragao expressa ou fornecer declaragao emitida pela empresavencedora da licitagao, atestando que esta nao possui em seu quadro societarioservidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade deeconomia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizagdo dessaobrigagao;
XXXIII. Registrar no SICONV as atas e as informagoes sobre os participates e respectivaspropostas das licitagoes, bem como as informagoes referentes as dispensas einexigibilidades;
XXXIV. Inserir, quando da celebragao de contratos com terceiros para execugao do objeto doContrato de Repasse, clausula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dosservidores dos orgaos ou entidades publicas contratantes, bem como dos 6rg§os decontrole interno e externo, a seus documentos e registros cont£beis;
XXXV. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS),a regularidade das empresas e/ou profissionais participates do processo de licitagao,em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, ematendimento ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de margo de 2010;

XXXVI. Consultar no Sistema de Cadastramento Uniftcado de Fornecedores - SICAF aregularidade das empresas e/ou profissionais participates do processo de licitagao,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, sendo
vedada a participagao na licitagao ou contratagao de empresa que consta como
impedida ou suspensa;

XXXVII. Consultar no Cadastro Nacional de Condenagoes Civis a regularidade das empresas
e/ou profissionais participates do processo de licitagao, no que tange a registro de
ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho
Nacional de Justiga;

XXXVIII. Apresentar a CONTRATANTE relatorio de execugao do empreendimento contendo
informagoes sobre a execugao fisico-financeira do Contrato de Repasse, bem como
da utilizagao da contrapartida, conforme o art. 18 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragoes;

XXXIX. Responsabilizar-se pela conclusao do empreendimento quando o objeto do Contrato
de Repasse prever apenas sua execugao parcial e for etapa de empreendimento
maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;

w*
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Divulgar, em qualquer agao promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo doContrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repassee o nome da CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes,obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicarexpressamente a CAIXA a data, forma e local onde ocorrera a agao promocional, comantecedencia minima de 72 horas, sob pena de suspensao da liberagao dos recursosfinanceiros, observadas.as limitagoes impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 desetembro de 1997;
Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada damarca do Governo Federal nas publicagoes decorrentes do Contrato de Repasse,observadas as limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de1997;
Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execugao do objetocontratual por consorcios publicos;
Aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato deRepasse em caderneta de poupanga, se o prazo previsto para sua utilizagao for igualou superior a um mes, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato deRepasse tambem por intermedio do SICONV, observadas as disposigbes contidas naCl&usula Setima deste Instrumento;
Estar ciente de que a CONTRATANTE esta autorizada a efetuar a transference dosrecursos financeiros por ela repassados para a conta vinculada ao instrumento, bemcomo os seus rendimentos, para a conta unica da Uniao, caso os recursos nao sejamutilizados no objeto da transference pelo prazo de 180 dias;
Estar ciente de que a CONTRATANTE est3 autorizada a efetuar o resgate dos saldosremanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que nao houver adevolugao dos recursos no prazo previsto;
Estar ciente sobre a nbo sujeigao ao sigilo bance»rio, quanto a Uniao e respectivosorgaos de controle, por se tratar de recurso publico;
Dar ciencia da celebragao do Contrato de Repasse ao conselho local ou instance decontrole social da area vinculada ao programa de governo que originou atransference, quando houver;
Divulgar em sitio eletronico institucional as informagoes referentes a valoresdevolvidos, bem como a causa da devolugao, nos casos de nao execugao total doobjeto pactuado, extingao ou rescisao do instrumento;
Disponibilizar, em sitio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local defacil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado,contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberagao e odetalhamento da aplicagao dos recursos, bem como as contratagoes realizadas paraa execugao do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicagao na internet pelainsergao de link na pagina oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORAque possibilite acesso direto ao Portal de Convenios;
Indicar a obrigatoriedade de contabilizagao e guarda dos bens remanescentes emanifestar compromisso de utilizagao dos bens para assegurar a continuidade deprograma governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilizagao;Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competences eatribuigoes o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE

XL.

XLI.

XLII.

XLIII.

XLIV.

XLV.

XLVI.

XLVII.

XLVIII.
w

XLIX.

L.

LI.
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EXECUTORA, por desvio ou malversagao de recursos publicos, irregularidade naexecugao do contrato ou gest§o financeira do instrumento;Lll. Apresentar, via SICONV, o Plano de Sustentabilidade do empreendimento ouequipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder Legislative ocompromisso assumido;
Llll. Observar as condigoes para reprogramagao estabelecidas na Portaria InterministerialMPDG/MF/CGU 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragoes, e IN MPDG n°02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alteragoes;
LIV. Tomar outras providSncias necessarias a boa execugao do objeto do Contrato deRepasse;
LV. Transferir a posse e propriedade do imovel para os beneficiarios finais, sendocondicionante para aprovagao da PrestagSo de Contas, caso a operag3o preveja oitem de investimento de regularizagao fundiaria;

LVI. Apresentar a Licenga de OperagSo, fornecida pelo orgao ambiental competente,sendo condicionante para aprovagao da PrestagSo de Contas Final, caso aoperagoes seja de abastecimento de 6gua, esgotamento sanitario, residuos sblidosurbanos e drenagem, inclusive as realizadas nos programas habitacionais;LVII. Estar ciente que a nao aprovagao pela CONTRATANTE do produto inicial relativo ametodologia implicara a rescisao contratual e a nao liberagao dos recursoscontratados bem como a devolugao dos recursos eventualmente ja sacados, no casode operagoes de Plano Diretor, Risco e Regularizagao Fundiaria;LVIII. Estar ciente que a liberagao da ultima parcela fica condicionada & comprovagao daregularizagao efetiva da situagao da delegagao ou concessao firmada entre omunicipio e o prestador dos sen/igos, no caso de operagoes do Programa ServigosUrbanos de Agua e Esgoto, quando a comprovagao da regularidade da delegagao econcessao for apresentada por termo de compromisso;
LIX. Garantir isoladamente ou junto aos orgaos competentes o fornecimento, amanutengSo e a operagao dos sistemas de abastecimento de agua, de coleta etratamento de esgoto sanitario, de coleta e tratamento dos residuos solidos, de coletade esgotos pluviais, de pavimentagao publica e de rede de distribuigao de energiael§trica e iluminagao publica, no que couber;
LX. Apresentar licitagao(oes) abrangendo no mlnimo, todas as metas previstas naprimeira etapa do cronograma de desembolso, cujo o valor devera corresponder pelomenos 20% do valor de repasse.

CLAUSULA TERCEtRA - DO VALOR

3- A CONTRATANTE transferira, ao CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA, ate o
limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIQOES GERAIS e
de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.
3 . 1 - 0 CONTRATADO aportara o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no itemV das CONDIQOES GERAIS, apos o desbloqueio dos Recursos de Repasse epreviamente ao pagamento dos fornecedores ou prestadores de servigos, de acordo com
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os percentuais e as condigdes estabelecidas na legislagao vigente & conta de recursos
alocados em seu orgamento.

3.2 - Os recursos transferidos pela Uni3o e os recursos do CONTRATADO destinados ao
presente Contrato de Repasse, figurarSo no Orgamento do CONTRATADO, obedecendoao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.
3.3 - Recursos adicionais necessarios a consecugao do objeto do presente Contrato de
Repasse terao o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 - Toda a movimentagao financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse, em agenda da CAIXA, isenta de cobranga de
tarifas bancarias.

CLAUSULA QUARTA - DA AUTORIZAQAO PARA INICIO DO OBJETO

4 - 0 CONTRATADO e/ou UNiDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento,
manifesta sua expressa concordance em aguardar a autorizagao escrita da
CONTRATANTE para o inicio da execugao do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 -A autorizagao ocorrera apos a finalizagao do processo de analise p6s contratual e,
para Contrato de Repasse enquadrado no Nivel I ou l-A, o credito de recursos de repasse
na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragoes.
4.2 - Eventual execugao do objeto realizada antes da autorizagao da CONTRATANTE
nao sera objeto de medigao para liberagao de recursos ate a emissao da autorizagao
acima disposta.
4.3 - Caso a contratagao seja efetuada no periodo pre-eleitoral, o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorizagao de inicio de objeto e a
liberagao dos recursos somente ocorrera apos finalizado o processo eleitoral a se realizar
no mes de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrencia de segundo turno, em
atendimento ao artigo 73, inciso VI, alinea “a" da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de
1997.

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAQAO E DESBLOQUEIO DE
RECURSOS

5. A execug§o do objeto sera acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a sua plena execugao, respondendo o CONTRATADO i
e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou cl
dolo na execugao do instrumento, nao cabendo a responsabilizagao da CONTRATANTE V
por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE ^
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EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissao deresponsabilidade atribuida & CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execugao do objeto serao verificados:

I - A comprovagao da boa e regular aplicagao dos recursos, na forma da legislagao
aplicavel;
II - A compatibilidade entre a execugSo do objeto, o que foi estabelecido no piano de
trabalho, os desembolsos e pagamentos, confomne os cronogramas apresentados;
III - A regularidade das informagoes registradas pelo CONTRATADO no SICONV;
IV -0 cumprimento das metas do piano de trabalho nas condigoes estabelecidas;
V- A conformidade financeira.

5.2 A CONTRATANTE comunicarS ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendencias de
ordem tecnica apurados durante a execugao do instrumento, suspendendo o desbloqueio
de recursos, ficando estabelecido o prazo de 30 (trinta) para saneamento ou
apresentagao de informagoes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual
periodo.

5.3 A CONTRATANTE reportara decisao quanto a aceitagao ou nao das justificativas
apresentadas e, se for o caso, realizara procedimento de apuragao de dano ao erario,
ensejando registro de inadimplencia no SICONV e imediata instauragao de Tomada de
Contas Especial.

5.4 - A liberagao dos recursos financeiros obedecera ao cronograma de desembolso
previsto no Plano de Trabalho e sera realizada sob bloqueio, respeitando a
disponibilidade financeira do Gestor do Programs e atendidas as exigences cadastrais
vigentes.

5.4.1 - A liberagao de recursos devera ocorrer da seguinte forma:

I- Para instrumentos enquadrados nos:
a) Niveis I e l-A, preferencialmente em parcels unica; e
b) Niveis II e 111, em no mlnimo 3 (tres) parcelas, sendo que a primeira nao podera
exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento.

II - A liberagao da primeira parcels ou parcels unica ficara condicionada a:
a) Conclusao da analise tecnica e aceite do processo licitatorio pela CONTRATANTE;
b) Adimplencia no CAUC do CONTRATADO que possui ate 50.000 habitantes e que
estava inadimplente no momento da assinatura do presente Contrato de Repasse, caso a
operagSo seja vinculada ao exercicio financeiro de 2018 ou 2019.

III - Para a liberag§o das demais parcelas o CONTRATADO devera estar em situagao
regular com a execugao do Plano de Trabalho, com execug§o de no minimo 70% das
parcelas liberadas anteriormente.

..
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5.4.2 - Nao havera a liberagcio da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua
instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execugao financeira ha
mais de 180 dias.

5.5 - 0 cronograma de desembolso previsto no piano de trabalho devera estar em
consonancia com as metas e fases ou etapas de execugao do objeto do instrumento.
5.6 * Apos a comprovagao da homologagao do processo licitatorio pelo CONTRATADO, o
cronograma de desembolso devera ser ajustado em observagao ao grau de execugao
estabelecido no referido processo licitatdrio.
5.7 - A autorizagSo de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrera
condicionada a:

I - Emissao da autorizagao para inlcio do objeto;
II - Apresentagao do relatorio de execugao compativel com o cronograma de
desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalizagao do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA;
III - Atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragoes;
IV - Comprovagao financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA;
V - Apresentagao do termo de recebimento provisorio da intervengao, nos termos do art.
n° 73, inciso I, alinea “a” da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para o desbloqueio da
ultima parcela de recursos;
5.7.1
acompanhamento e fiscalizagSo da obra devera assinar e carregar no SICONV o
relatorio de fiscalizagao referente a cada medigSo.

5.7.2 - O CONTRATADO devera verificar se os materiais aplicados e os servigos
realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas
especificagoes tecnicas dos projetos de engenharia aceitos.

5.7.3 - A execugao fisica sera atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e
suas alteragoes.

V

O servidor indicado pelo CONTRATADO responsavel pelo

5.7.4 - A aferigao da execugao do objeto, suas metas e fases ou etapas sera realizada
por meio da verificagao da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado
no Plano de Trabalho.

5.8 - O instrumento sera rescindido na hipotese de inexistencia de execugao financeira
apos 180 dias da liberagao da primeira parcela ou sem comprovagao da execugao ~J
financeira por mais de 360 dias contados a partir do ultimo desbloqueio de recursos.
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5.9 - Os prazos de que tratam os itens 5.4.2 e 5.8 da Clausula Quinta do presenteContrato de Repasse:

I - deverao ser suspensos nos casos em que a inexecugao financeira for devida a atrasode liberagao de parcelas pelo Concedente ou pela CONTRATANTE, ou nos casos em quea paralisagao da execugao se der por determinagao judicial ou por recomendagao oudeterminagao de drgaos de controle; e

II - poderao ser prorrogados, desde que sejam devidamente motivados, que nao fiquecaracterizada culpa ou inertia do CONTRATADO, nos casos de que trata o inciso III do §3° do art. 27 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de2016 e suas alteragoes, e que seja autorizado pela CONTRATANTE.
5.10 - Cabe ao representante legal do CONTRATADO dar continuidade a execugao dosContratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.
5.11 - A utilizagao de recursos do contrato de repasse para pagamento da remuneragaovariavel, conforme previsto na Lei das Estatais (Lei n° 13.303, de 2016), e permitidosomente nos casos em que os pregos dos itens da Planilha Orgamentaria do CTEF,aceita na VRPL - Verificagao do Resultado do Processo Licitatorio, correspondam aoslimites m^ximos, incluindo a remuneragao variavel.

CLAUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAQAO ORQAMENTARIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS

6 - As despesas com a execugSo do objeto do presente Contrato de Repasse correrao a
conta de recursos alocados nos respectivos orgamentos dos contratantes.

6.1 - A emiss§o do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrera de acordo com
determinagao especifica do Gestor do Programa, com incorporagao ao presente Contrato
de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 - A eficacia deste Instrumento esta condicionada a validade dos empenhos, que e
determinada por instrumento legal, fmdo o qual, sem a total liberagao dos recursos, o
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.
6.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de
Restos a Pagar, o quantitative fisico-financeiro podera ser reduzido ate a etapa do objeto
contratado que apresente funcionalidade.

CLAUSULA SETIMA -DA EXECUQAO FINANCEIRA

7 - Os recursos somente poderao ser utilizados para pagamento de despesas constantes
do Plano de Trabalho ou para aplicagao no mercado financeira, nas hipoteses previstas
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em lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016
e suas alteragoes, vedada sua utilizagao em finalidade diversa da pactuada neste
Instrumento.

7.1 - A programagSo e a execugao financeira deverao ser realizadas em separado, de
acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.
7.2 - Antes da realizag§o de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA incluira no SICONV, no minimo, as seguintes informagoes:

I - A destinag3o do recurso;
[I - O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
III - O contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V - Informagoes das notas fiscais ou documentos contabeis.

u 7.3 - Os pagamentos devem ser realizados mediante credito na conta bancaria de
titularidade dos fornecedores e prestadores de servigos, facultada a dispensa deste
procedimento nos casos citados abaixo, em que o credito podera ser realizado em conta
bancaria de titularidade do proprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devendo ser registrado no SICONV o beneficiario final da despesa:

a) Por ato da autoridade maxima do Gestor do Programa;
b) No ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos
realizados as proprias custas decorrentes de atrasos na liberagao de recursos pelo Gestor
do Programa e em valores alem da contrapartida pactuada.
7.3.1 - Excepcionalmente, podera ser realizado, uma unica vez no decorrer da vigencia
do presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa fisica que nao possua conta
bancaria, desde que permitida a identificagSo do beneficiario pela CONTRATANTE, e
observado o limite de R$ 1.200,00 (urn mil e duzentos reais) por fornecedor ou prestador
de servigos.

u 7.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE nao poderao ser utilizados para
despesas efetuadas em periodo anterior ou posterior a vigencia do presente Contrato de
Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que
comprovadamente realizadas na vigencia descrita no item VI das CONDIQOES GERAIS.
7.5- Os recursos transferidos, enquanto nao utilizados, serao aplicados em caderneta de
poupanga se o prazo previsto para sua utilizagao for igual ou superior a 1 mes, ou em
fundo de aplicagao financeira de curto prazo ou operagao de mercado aberto lastreada *em titulos da divida publica federal, quando a sua utilizagao estiver prevista para prazo (\menor que 1 mes.

7.5.1 - A aplicagao dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse,
em fundo de curto prazo sera automatica, apos assinatura pelo CONTRATADO e/ou

%
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UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesao ao fundo no ato deregularizagao da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORAresponsavel pela aplicagao em caderneta de poupanga por intermedio do SICONV,
prazo previsto para utilizagao dos recursos transferidos for igual ou superior a 1 mes.

7.5.2 - Todos os rendimentos provenientes da aplicagao dos recursos das contas
vinculadas devem ser devolvidos a conta unica do Tesouro ao final da execugao do objeto
contratado, devendo constar de demonstrativo especifico que integrara a prestagao de
contas, vedada a sua utilizagao.

7.5.3 - Na ocorrencia de perdas financeiras decorrentes da aplicagao dos recursos, que
comprometam a execugao do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte
adicional de contrapartida.

7.6 - Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusao, denuncia, rescisao
ou extingao do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em
aplicagoes financeiras, deverao ser restituidos integralmente a UNlAO FEDERAL, no
prazo improrrogavel de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na
epoca da restituig§o, sob pena da imediata instauragao de Tomada de Contas Especial do
responsavel.

7.6.1 - Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE
solicitara a instituigao financeira albergante da conta vinculada a devolugao imediata dos
saldos remanescentes a conta unica do Tesouro Nacional.

se o

7.7 - Deverao ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros
legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da
legislagao aplicavel, nos seguintes casos:

a) Quando nao houver qualquer execugao fisica referente ao objeto pactuado neste
Instrumento nem utilizagSo de recursos;
b) Quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
c) Quando nao for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestagao de contas
parcial ou final;
d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste
Instrumento;
e) Quando houver utilizagao dos valores resultantes de aplicagoes financeiras em
desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;
f) Quando houver impugnagao de despesas, se realizadas em desacordo com as
disposigoes do contrato celebrado.

7.7.1 - Na hipdtese prevista no item 7.7, allnea “a”, os recursos que permaneceram na
conta vinculada, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, serao devolvidos acrescidos do resultado da aplicagao
financeira nos termos do item 7.5, no prazo de at6 30 dias do vencimento da vigencia do
Contrato de Repasse.

-**>
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CAI\A Contrato de Repasse

7.7.2 - Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “b”, em que a parte executada apresente
funcionalidade, a devolugao dos recursos ja creditados em conta e nao apltcados no
objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicagao financeira nos termos
do item 7.5, ocorrera no prazo de ate 30 dias do vencimento da vigencia contratual.
7.7.3 - Na hipotese prevista no item 7.7, alinea "b“, em que a parte executada n&o
apresente funcionalidade, os recursos liberados devem ser devolvidos devidamente
atualizados, conforme 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 m&s anterior ao da
devolugao de recursos, acrescido a esse montante de 1% no mes de efetivagao da
devolugao de recursos a conta unica do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicagao dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada sera
verificada pela CONTRATANTE.

‘w
7.7.5 - Vencidos os prazos de devolugao descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores
devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme 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 m£s anterior ao da devolugao de recursos, acrescido a esse montante de
1% no mes de efetivagao da devolugao de recursos & conta unica do Tesouro.

7.7.6 - Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “c", os recursos devem ser devolvidos
incluindo os rendimentos da aplicagao no mercado financeiro, atualizados pela Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidagao e de Custodia - SELIC.

7.7.7 - Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “d”, sera instaurada Tomada de Contas
Especial, alem da devolugao dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme
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 Custddia - SELIC,
acumulada mensalmente, ate o ultimo dia do mes anterior ao da devolugao dos recursos,
acrescido esse montante de 1% no mes de efetivagao da devolugao dos recursos a Conta
Unica do Tesouro Nacional.
7.8 -Para fins de efetivagao da devolugao dos recursos a UniSo, a parcela de atualizagao
referente & variagao da SELIC sera calculada proporcionalmente a quantidade de dias
compreendida entre a data da liberagao da parcela para o CONTRATADO e a data de
efetivo credito do montante devido na conta unica do Tesouro.

CLAUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA
CONTRATUAL
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8 - Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serao de propriedadedo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua exting&o, desde quevinculados a finalidade a que se destinam.

CLAUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS

9 - 0 Gestor do Programa e a autoridade competente para coordenar e definir asdiretrizes do Programa, cabendo & CONTRATANTE o acompanhamento e avaliagao dasagoes constantes no Plano de Trabalho.

9.1 - Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa podera promover visitas inloco com o proposito do acompanhamento e avaliag§o dos resultados das atividadesdesenvolvidas em razao do Contrato de Repasse, observadas as normas legais eregulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 - E prerrogativa da Uniao, por interm6dio do Gestor do Programa e da
CONTRATANTE, promover a fiscalizagao fisico-financeira das atividades referentes ao
Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipotese, a faculdade de
assumir ou transferir a responsabilidade da execugao do objeto, no caso de sua
paralisagao ou de fato relevante que venha a ocorrer.
9.3 - As informagoes relativas a celebragao, execugao, acompanhamento, fiscalizagOo e
de prestagao de contas, inclusive aquelas referentes a movimentagOo financeira dos
instrumentos, serao publicas, exceto nas hipoteses legais de sigilo fiscal e bancario e nas
situagoes classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento juridico.

CLAUSULA DECIMA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAQAO
10 - Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua
contabilidade analitica, em conta especifica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no
passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificagao
da despesa.
10.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatorios
de despesas serao emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devidamente identificados com o nome do Programa e o numero do Contrato de Repasse,
e mantidos em arquivo, em ordem cronologica, no prdprio local em que forem
contabilizados, a disposigao dos orgaos de controle interno e externo, pelo prazo fixado
no Contrato de Repasse.

10.1.1 - 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA devera disponibilizar copias dos
comprovantes de despesas ou de outros documentos a CONTRATANTE sempre que
solicitado.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA PRESTAQAO DE CONTAS
11 - A PrestagSo de Contas referente aos recursos financeiros devera ser apresentada &CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDIQOES GERAIS.
11.1 - Quando a prestagao de contas nao for encaminhada no prazo fixado, aCONTRATANTE estabelecera o prazo maximo de 45 dias para sua apresentapao, ourecolhimento dos recursos, incluidos os rendimentos da aplicagao no mercado financeiro,atualizados pela taxa SELIC

11.2 - Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nao apresente a prestagaode contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao termino do prazoestabelecido, a CONTRATANTE registrar^ a inadimplencia no SICONV por omissao dodever de prestar contas e comunicara o fato ao 6rgao de contabilidade analitica, para finsde instauragao de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adogao de outrasmedidas para reparagao do dano ao erario, sob pena de responsabilizapSo solidaria.
11.3 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursosprovenientes dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

11.3.1 - Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, aCONTRATANTE, e inserir no SICONV documento com justificativas que demonstrem oimpedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimonio publico.

11.3.2 - Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de apao ou omissSo do
antecessor, o novo administrador solicitar£ a instauragao de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 - Os casos fortuitos ou de forga maior que impegam o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarao
o envio de documentos e justificativas £ CONTRATANTE, para analise e manifestagao do
Gestor do Programa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
EXTRAORDINARIAS

DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS

12 - Haverct a cobranpa de tarifa extraordinary do CONTRATADO e/ou UNIDADE jEXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) der(em) causa: Q
/Custo Unitario - Nivel IDescrigao

Reanalise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00
R$ 3.000,00Verificagao do Resultado do Processo Licitatorio
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Descrigao Custo Unitario -Nivel I
inapta ou repetida
ManutengSo de contrato, cobrada mensalmente apos
180 dias sem execuglio financeira
Visita ou vistoria in loco em quantidade superior a
prevista no Art. 54 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/ CGU n°424/2016 e suas alteraqoes

R$ 1.000,00

R$ 4.500,00

Reabertura de PCF ou TCE R$ 800,00
Alteragao de cronograma R$ 1.700,00
Atualizagao de orgamento R$ 2.400,00
Exclusao de meta R$ 3.500,00
Ajustes no projeto R$ 0,00
Reprogramagao de Remanescente de obra R$ 5.000,00
Inclusao de meta R$ 0,00
Alteragao de escopo R$ 9.000,00

Os valores dos servigos acima constam em tabela disponivel em12.1
https://www.pianeiamento.qov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-
contratos/credenciamento/18 lici credOl termo-unico-de-credenciamento arq-06.pdf.
12.2 - O comprovante de pagamento da tarifa extraordinaria 6 apresentado a
CONTRATANTE previamente a realizagao do servigo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DA AUDITORIA

13 - Os servigos de auditoria serao realizados pelos orgaos de controle interno e externo
da Uniao, sem elidir a competencia dos orgaos de controle interno e externo do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capitulo VI do
Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 - E livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno
ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da Uniao a todos
os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem
como aos locais de execugao das obras, quando em miss§o de fiscalizagao ou auditoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelos Orgaos de Controle ou Ministdrio Publico vicios
insan^veis que impliquem nulidade da licitagao realizada, o CONTRATADO devera adotar
as medidas administrativas necessarias a recomposigao do erario no montante atualizado
da parcela \& aplicada, o que pode incluir a reversao da aprovag§o da prestagao de
contas e a instauragao de Tomada de Contas Especial, independentemente da
comunicagao do fato ao Tribunal de Contas da Uniao e ao Ministerio PCiblico.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA IDENTIFICAQAO DAS OBRAS E DAS AQOESPROMOCIONAIS

14 - E obrigatbria a identificagao do empreendimento com placa segundo modelo
fornecido pela CONTRATANTE, durante o periodo de duragao da obra, devendo ser
afixada no prazo de ate 15 dias, contados a partir da autorizagao da CONTRATANTE
para o inicio dos trabalhos, sob pena de suspensao da liberagao dos recursos financeiros,
observadas as limitagoes impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de
1997.

14.1 - Em qualquer agao promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse
sera obrigatoriamente destacada a participagao da CONTRATANTE, do Gestor do
Programa, bem como o objeto de aplicagao dos recursos, observado o disposto no §1° do
art. 37 da Constituigao Federal, sob pena de suspensao da liberagao dos recursos
financeiros, observadas as limitagoes impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de

\..v setembro de 1997.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DA VIGENCIA

15 - A vigencia deste Instrument iniciar-se-a na data de sua assinatura e encerrar-se-a
no prazo descrito no item VI das CONDIQOES GERAIS, possibilitada a sua prorrogagao
mediante Termo Aditivo e aprovagao da CONTRATANTE, conforme o disposto no Art. 27,
Inciso V e § 3°, da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de
2016 e suas alteragoes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -DA RESCISAO E DA DENUNCIA

1 6 -0 Contrato de Repasse podera ser denunciado por qualquer das partes e rescindido
a qualquer tempo, ficando os partlcipes responsaveis pelas obrigagoes assumidas na sua
vigencia, creditando-se-lhes, igualmente, os beneflcios adquiridos no mesmo periodo,
aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alteragoes, e demais normas pertinentes a materia.

16.1 - Constitui motivo para rescisao do Contrato de Repasse o descumprimento de
qualquer das clausulas pactuadas, particularmente quando constatada pela
CONTRATANTE:

I - A utilizagao dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
II - A inexistencia de execugao financeira apos 180 dias da liberagao da primeira parcela
ou apbs 360 dias do ultimo desbloqueio de recursos, a exemplo do descrito na Clausula
Quinta, item 5.8;
III - A falstdade ou incorregao de informagao de documento apresentado;

{
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IV - A verificagSo de qualquer circunst§ncia que enseje a instauragao de Tomada de
Contas Especial;
V - Nao atendimento ao disposto no inciso XXX do item 2.2 do presente instrumento.

16.1.1- A rescisao do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham
sido os valores restituidos a Uniao Federal devidamente corrigidos, ensejara a
instauragao de Tomada de Contas Especial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA -DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 - A existencia de restrigao do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nao foi
considerada 6bice a celebragao do presente instrumento, em razao da decisao liminar
concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a
celebragao deste instrumento, condicionada a decisao final.

17.1 - Ainda que posteriormente regularizada a restrigao apontada no Contrato de
Repasse, a desistencia da agao ou a decisao judicial desfavoravel ao CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA implicar^ a desconstituigao dos efeitos da respectiva
liminar, com a rescisao do presente contrato e a devolugao de todos os recursos que
eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislagao em vigor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA -DA ALTERAQAO

1 8 - 0 presente Contrato de Repasse podera ser alterado mediante proposta,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada a CONTRATANTE, em no
minimo 60 (sessenta) dias antes do termino da vigencia, vedada a alteragao do objeto.

18.1 - A alteragao do prazo de vigencia do Contrato de Repasse, em decorrencia de
atraso na liberagao dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, sera
promovida “de oficio” pela CONTRATANTE, limitada ao periodo do atraso verificado,
fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 - A alteragao contratual referente ao valor do Contrato de Repasse sera feita por
meio de Termo Aditivo, ficando a majoragao dos recursos de repasse sob decisao
unilateral exclusiva do orgao responsavel pela concepgao da politica publica em
execugao.

18.3 - Sao vedadas as alteragoes do objeto do Contrato de Repasse e da Contrapartida
que resulte em valores inferiores ou superiores aos limites minimos e m£ximos definidos
na Lei de Diretrizes Orgamentarias.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAQOES
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19 -Ao CONTRATADO e vedado:

Reformular os projetos de engenharia das obras e servigos j£ aceitos pelaCONTRATANTE, inclusive para os casos em que tenha sido aplicada a Lei n°.13.303, de 30 de junho de 2016;
Realizar reprogramagfies decorrentes de ajustes ou adequagoes nos projetos de
engenharia ou nos termos de referenda de servigos de engenharia dos instrumentos
enquadrados nos Niveis I e l-A, conforme o disposto no §4° e no §8° do Art. 6° da
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas
alteragoes;
Realizar despesas a titulo de taxa de administragao ou similar;

IV. Pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico, integrante de quadro de
pessoal do org§o ou entidade publica da Administragao Direta ou Indireta, salvo nas
hipoteses previstas em leis federais especificas e na Lei de Diretrizes
Orgamenterias;

V. Utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos para finalidade diversa da
estabelecida no instrumento;

VI. Realizar despesa em data anterior a vigencia do instrumento;
VII. Efetuar pagamento em data posterior a vigencia do instrumento, salvo se o fato

gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigencia do instrumento pactuado;
VIII. Realizar despesas com taxas bancarias, multas, juros ou corregao monetaria,

inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que
se refere as multas e aos juros decorrentes de atraso na transference de recursos
pela CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais
sejam os mesmos aplicados no mercado;

IX. Transferir recursos para clubes, associagoes de servidores ou quaisquer entidades
congeneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pre-escolar, quando
for o caso;

X. Realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou de
orientag3o social, da qual nao constem nomes, simbolos ou imagens que
caracterizem promogao pessoal e desde que previstas no piano de trabalho;

XI. Pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societario
servidor publico da ativa ou empregado de empresa publica, ou de sociedade de
economia mista, do orgao celebrante, por servigos prestados, inclusive consultoria,
assistencia t6cnica ou assemelhados;

XII. Utilizar os recursos do presente Contrato de Repasse para construgao de bem que
desobedega a Lei n° 6.454, de 1977;

XIII. Aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse;
XIV. Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicagoes no mercado financeiro

como contrapartida;
XV. Adotaro regime deexecugao direta; rXVI. Utilizar licitagao cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente 1Contrato de Repasse ou da emissao Laudo de Analise T6cnica, que consubstancia a Ljanalise t6cnica de engenharia e a analise documental de objeto que envolva obra.

II.

L.
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XVII. Utilizar CTEF exclusivo para aquisigao de equipamentos ou para execugao decusteio, que nao atenda ao disposto no art. 50-A da Portaria Interministerial n° 424,de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragoes.

CLAUSULA VIGESIMA
COMUNICAgOES

DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS

20 - Os documentos instrutorios ou comprobatorios relativos & execugao do Contrato deRepasse deverao ser apresentados em original ou em copia autenticada.
20.1- As comunicagoes de fatos ou ocorrencias relativas ao Contrato serao consideradascomo regularmente feitas se inseridas no SICONV ou entregues por carta protocolada,telegrama, fax ou correspond£ncia eletrOnica, com comprovante de recebimento, nosenderegos descritos no item VIII das CONDUCES GERAIS.

.CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21- Fica eieito o foro da Justiga Federal, descrito no item VII das CONDIQOES GERAIS,para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com renuncia expressa dequalquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que sera assinadopelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos juridicos e legais,em julzo e fora dele, sendo extraidas as respectivas copias, que terao o mesmo valor dooriginal.

Palmas ..
Lo6aI/Data /

,1J de Dezembro de 2019

\
-Hfer

Assinatura do CONTRATADOAssinatdra^la CONTRATANTE
Nome///REGINA WERNECK CABRAL Wome: OLiMPIO
RODRIGUES AUGUSTO
CPF: 044.948.859-40

DOS SANTOS
ARRAES
CPF: 123.929.281-34

Silyano Soares Rodrigues
/691.696.561-34

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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DIARIO OFICIAL DA UNIAO - Setao 3 N* 2X 1, scxtafctra, 13 de d«embro d« 2019ISSN 1677-7069

E$P£GE; Contrato de Repasse n« 837664/2019, Processo Caixa 1066727-77/2019, tornado
polo Municlpio do Sao Bento do TocsntJns-TO, CNPJ 25.063.983/0001-36; junto a UniSo
Federal por lnterm*dio do MWSTEIUO OA GDADANIA, repreteoUda pela Calxa Cccn6m.<a
Federal, CNPi 00.360.305/0001-04; Objeto estrutv/rafSo da red* de serv^os do suae
Onlco de ass/steneia social (suas) • construe*© de cenUo de referenda dc assistendi social- eras. Program* Consolidate do Siitema 0n<CO de Ajsislfcnoa Social - SUAS; Valor: R$
39S.000.00; dos recursos: R$ 390.000,00, correraoiconta da Uniao no exercicio de 2019,
UG S50015, Gestao 00001, Program* de Trabalho 082A42C372L9G0001. NE
2019NE8C0080. de 21/11/2019 * R$ S 000,00 de cortrapartid*. VJgencii 10/12/2019 -30/11/2022 - Regina Wemock Cabral Rodngues Augusta e Ronaldo Rodrigues Parent*.

£SPECJE: Contrato de Repauc n® 885847/2019, firmarfo pclo Municipio de Lagoa Salgada-RN, CNPJ 08.162.869/0001-44, junto & Uniao Federal por Intermddio do MlnlsUflo doDesonvolvimento Regional, representada pela Calxa Econ&mica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04; Ohjeto pavimflntatao «rn paraldepipedo pelo metodo bripar com
drenagem superficial e calfadas no eentro de lagoa jalgada; Programs PlanojamentoUrbane; Valor R$ 243.000,00; dos recursov. RS 23B.7S0.0O, correrao a conta da Uniao no
excrefbo de 2019, UG 175004, Gestio 00001, Program* de Trabalho1S45120S410730024, NE 2019NEB026S5. de 02/12/2019 e R$ 9.250,00 de contrapartida.Vigincia 30/08/2022 - 10/13/2019 SHVIO JOSC CONCERTO e Osivan Sa-Ao NasamentoQuefroi.
ESPEciE: Contrato de Repasse n® 885596/2019, firmado pela Municlpio de TaboleiroGrandc-RN. CNPJ 08.157.810/0001-68; junto k Uniao Federal por Intcrmddio do Ministeriodo Oesenvolvimento Regional, representada pela Caixa Economic* Federal, CNPJ00.360.30S/0001-04; Objcto pavfmentacao de ruas no rrunlcfpio d# taboleiro grande/rn;Program* Planejament© Urbano; Valor: RS 382.200,00; das recursos'. R$ 382.000,00,correrSo 1contj da UniSo no exercicio de 2019,UG 1750Q4, Gestio 00001,Program* deTrabalho 1S4S120S410730024. Nfc 3O19NEB029S7, dc 02/12/2019 e R$ 800,00 decontrapartida. Vigincla 30/08/2022 - 10/12/2019 SItVIO J0S6 CONCE^tO c Klcb.aFerreira 8cs*a FHgueira.
ESPFCIE: Contrato do Repasse n® 88S569/2019, firmado palo Muniefpio de Parana RN,CNPJ OB.148.4S4/0001-16; junto k Uniao Federal por intermedio do Mlotstdri© doOesenvolvimento Regional, represented* pela Cate* EconAmit* Federal, CNPJ00 360.305/0001- 04; Objcto pavimcnUjau de ruas no muniefpio de parana/m; ProgramaPlanejamento Urbano; Valor: R$ 387.B00.G0; dos recursos: RS 382.000,00, eorrerSo Sconu da UniSo no exercicio de 2019, UG 175004. Gestao 00001, Programa de Trabalho15451205410730024, NE 2019NL807923. de 02/12/2019 •RS 600,00 de contrapartidaVigenca 30/08/2023 • 11/12/2019 91VIO JOS* CONCEI^O e Orian* Rodrigues

GERCNCIA EXECUTIVA GOVERNO PALMAS TO
FXTRATOS D CONTRA!OS

ESPEOC. Contrato de Repasse n» 687680/2013, Processo 1066726-52, tornado pelo
Municlpio de Santa Rita do Tocantins-TO, CNPJ 01.613.127/0001-49; Junto k Uniio Federal
oor intermWlo do MINISTERS 0A ClDADANIA. representada pela GUM Economic* Federal.
CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto ejirutura;io d® rede de servi;os do sfUtm* unico de
assistantla social Isuas} obras - cortstrucao de renlro de cortvlvenci* - cc; Program*Ccnsclida^ao do SLstema Unico de Assistfencia Social - SUAS; Valor: RS 400 000.00; dos
recursos: R$ 390.000,00, correrSo i coma da Un»3o no exercido de 2019. UG 550015.GestJo 00001, Program* de Trabalho 082442037219G0001. NE 2019NEB00079, de
21/11/2019 e RS 10.000,00 de contrapartida. Viginde 10/12/2019 - 30/11/2022 •Regina
Wrmeclt Cabral Rodrigues Augusta e Nell* Marla da Silva Moracs.
ESP^OE: Contrato de Repasse n9 890415/2019, Process© 1063354-17. firm,ado pclo
Municlpio de C4riri do TocarUiny-TO. CNPJ 37.344.397/0001-49, junto * UniSo Federalintermddio do MINtSTERIO DA OOADAN1A representada pela Calxa Economic* fedc
CNPI 00.360 305/0001-04; Objeto ccnstru^Jo de campo society no municlpio; Programa
Esporte, Cldadani* e Oesenvulvimenta, Valor; R$ 243.750,00; das recursos: RS 238-750.00.correrao * conta da Uniio no exerefeio de 2019. UG 180006,Ges’.ao Q00Q1, Program* dcTrabalho 77812203554S00017, NE 2019NE800760. de 13/09/2019 e R$ 5.000.00 dacomrapirtida. VTgfnci* 10A2/2019 - 30/11/2022 • Regln* Wcrneck Cabral Rodr^ues
Augusta e Vanderiel Antonio de Carvalho Junior.
ESPFoEr Contrato de Reposse n* 888391/2019, Processo CAlXA n* 1066868-54, firmadopelo Municlpio de MateirOv-TO. CNPJ 26.753.129/0001-64; junto k Uniio Fedrral por
Inte'mildio do MlNlSTERIO DO TURISMO. represcnlada pela Caixa economic* Federal, CNPJ00.360.305/0001-04;Objeto construfio de portal no municlpio dc mateiros • to.; Programs
Programa de Dcsenvolvimento e PromofSo do Tudsma; Valor. RS 239.227,65; dos
recursos: R$ 238.750,00, correrao a conta da Uniao no cxcrcfcio de 2019, UG 540007,Gfttao 00001, Program* de Trabalho 2369S207610V00001, NE 2019NE800B27, de
25/11/2019, e R$ 15.692,86 nos excrclcios subsequentes e RS 477,65 de contrapartida.Vig^ncia 30/11/2022 - 10/12/2019 Regina Wernetk Cabral Rodrigues Augusta e Ja5 oMartins Neto.
ESPECIE: Contrato d< Rcpasse n® 889097/2019 Prcccsso Caiu 1066232-67, firmado pelo
Municlpio do Sao Valdrio da NatM'dade -TO, CNPJ 25.043.449/0001-60; junto a Uri.ioFederal par interroddlo do Minludrio do DesCnvalvimento Regional, representada pci*Calxa Eoonimfca Federal, CNFJ 00.360.305/0001-04, Objeto pavimentafao de vlas publicasurbanas no setor central da cidade de sao valdrio-to; Program* Planejamento Urbano;
Valor R$ 292.000,00;dt»recursos:RS 291.275,00, correria 3 conta da Un*3o no exerefeiode 2019, UG 17SO04, GcstJo 00001, Program* do Trabalho 1S45120S41D73Q017. NE
2019NE8G 2604, de 29/11/2019 e R$ 725,00 de cantrapartfda. VigEncia 11/12/201930/11/2022 Regina Werneek Cabral Rodrigues Augusto e Olimpio dos Santos Arraes,

ESPEOE: Contrato de Repp«e n® 885300/2019, process© CAI'XA 885300, firmado p«loMuniciplo d« Fortakaa do Tabocao-TO, CNPJ 37.431.112/0001- 20; junto 3 Uniao Federalpor Intarmedio do Mlnistirlo da Desenvohnmento Regional, representada pela CaixaEconomic* Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto pavfmento{3o de vi»s urbanas cmavenldas setor vista alogre; Programa PUnejamcnto Urbano; Valor; RS 497.395,00;dos recursos: RS 477^00.00, correrao a conta da Uniao no exerefeio de 2019, UG 175 Q04,Ges'.Jn 001. Programa de Trabalho 1545120541D730463. NE 2019NE802660, de02/12/2019 e R$ 19.895,00 de eontrapartlda. Vigtncia 11/12/2019-30/11/2022 ReginaV/emcck Cabral Rodrigues Augusto e Wagner Tcixeira de Faria*.

par
ral.

ESPtoE: Contrato de Repasse n® 889527/2019 Processo CAIXA N« 1065722*56, Ormadopelo Municlpio de Sandol3nd<a-TO, CNPJ 37.344.35S/0001-08; Junto 3 Uniao Federal porintermddio do Minlstdno do Oeienvolvimento Regional, representada pela CaixaEconomica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto pavimentafio em vias publicas.setorboa vista neste municlpio.; Programa Planejamento Urbano; Valor. R$ 293̂ 00,00; dosrecursos: R $ 286300,00, correrao k conta da Uni3o no exerefeio de 2019, UG 17S0D4,Gestao 00001, Programa de Trabalho 1S4S120541D730017, NE 2019NEJL03148. de02/12/7019 A R$ 7.000,00 de eontrapanlda. Vfgcncia 11/12/2019 -30/11/2022 • ReginaWerneek Cabral Rodrigues Augusto e Radilson Pereira Lima.
ESPECIE: Contrato de Repasse n* 888594/2019 Processo CAJXA N 1065793-49, firmado peloMuniclpio de Ptlxe-TO,CNPi 02.396.166/0001-02; junto i UniSo Federal por intermedlo doMINI5TERIO DA ODAOANIA representada pela Calxa Economlca Federal, CNPJ00.360.305/0001-04; Objeto reforma c ampHacio do campo society no municipio d« peixe-to; Programa Esporte, Cidadpnia e Dcsen'xolvfmcnto; Valor: R$ 287^00,00; dos recurios:R$ 2B6.500.03, correraoi conta da Uniio no exerckio de 2019,UG 130006, Gestao 00001.Programa da Trabalho 27812203S54500504. NE 2019NC800678, d* 02/10/2019 e RS1.000,00 de contrapartfda. VJgincia 11/12/2019 - 30/11/2022 Regina Werneek CabrafRodrigue* Aueusto e Jos4 Augusto Bczerra Lopes.

ESP£C1E: Contrato de Hepasso n* 886375/2019, Processo CAIXA n« 10664S6 S4. firmadopelo FUNOO ESTADUAL OE 5AUOE DO TOCANDNS-TO, CNPJ 13.849.028/0001-40; junto 5Uniao Federal por intermddio do Minister!© da Saude, representada pels Caixa EconomicaFederal, CNPJ 00.360 30S/0001-04, ESTADO DO TOCANTINS. CNPJ 01.766.029/0001-03;Objeto reform* de unJdade de hematologla e Hcmoterapla ;Prognima Aperfolfaamcnto doSUS; Valor . R$ 1,399.736,00; do* recursos: ftS 1.399.736,00, correrio 1 conta da UnlSa noexercicio de 7019, UG 250X07, Gestao 00001.Programa de Trabalho 10303201576900001,NE 2C19NE600347, do 22/10/2019 m RS 0,00 de contrapartida Vig4nria •11/12/2019 30-11-2022, Regina Werneek Cabral Rodrigues Augusto t Lui* Edgar Leao Tolfni.
ESPECIE. Contrato de Repasse n« 886380/2019. Processo CAIXA n® 1066498-94. lirmadopelo FUNDO E6TAOUAL OE SAUDE DO TOCANTlN^TO. CNPJ 13.649.026/0001-40; junto 4Uniao Federal por Intermedia do Minfsterio da Saiide, representada pda Calxa Econ6micaFederal, CNPJ 00.360.305/0001-04, ESTAOO OO TOCANTINS, CNPJ 01.786.029/0001-03;Objeto icfarms de unldade de hematologia a hemotcrapla ; Programa Apcrfeitoamenia doSUS; Valor: R$ 301.851,00, dos recursos: R$ 301.851,00, correrio ^ conta da UnfSo noexerckio de 3019, UG 250107,Gestao 00001, Program* de Trabalho 10303201576900001,NE 2019NE800345, de 22/10/2019 e R$ 0,00 de contrapartida, Vigincia - 11/12/2019 •30/12/2022. Regina VS'ernock Cabral Rodrigues Augusto e lufz Edgar Le3o Toffnl.
ESPCCIE: Contrato de Repasse n® 886383/2019. Processo CAICA N» 1066497-79, firmadopclo FUNDO LSTADUAt DE SAUDE OO TOCANTINS-TO, CNPJ 13.849.028/0031-40; junto 5Uniao Federal por intermedia do Mfnistdrio da Saude, representada pela Caixa EconomicsFederal, CNPJ C0.360 305/0001 04. ESTAOO OO TOCANTINS, CNPJ 01.766 029/0001-03;Objeto reform* tie unidade dc hematologla e hemoterapia;Program* Apcrfeifoamcnto doSUS; Valor: R$ 449.328,00; doj recursos: R$ 449.328.00, correrSo a conta da Uniio noexercicio do 2019.UG 250107, Gestio 00001, Programa d# Trabalho 103032015;690a001.NE 2019NE6O0345, de 22/10/2019 c R$ 0,00 de contrapartida. Vigincia 11/12/2019 -30/11/2022 - Regina Werneek Cabral Rodrigues Augusta e lui2 Edgar leia Tolfni.
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ESPEaE: Contrato da Repasse n® 88S755/2019, processo CAIXA 106453606, firmado peloMuniclpio de Fortalexa do Tabocao-TO, CNPJ 37.421,112/0001-26; junto k Uni3 o Federal
S>or intermEdio do MlnistErio do Deienvoh/imento Regional, representada pela CaixaEcon&mica Federal, CNPJ 00.360.305/OG01-Q4; Objeto pavimentafao asfaitica em vlasurbanas, sntor vista alegre; Programs planejamento Urbano; Valor: R$ 248.697,00, doirecursos: R$ 238.750,00. correrao k conta da Uniao no exerefeio de 2019, UG 175004,Gestao 001, Program* de Trabalho 1545I2O541D73O017, NE 2019NCS03283. de03/12/2019 e R$ 9.347,00 de contrapartida. Vigincia 11/12/2019-30/11/2012 ReginaWerneek Cabral Rodrigues Augusto o Wagner Teixcira da Farias.
ESP £CE;Contrato de Repose p® 887947/2019 Process© Caixa N® 106637610, ffrmado peloMuniclpio de Pelxe-TO, CNPJ 07.396.166/0001-02;Junto i Uniao Federal por intcrm̂ dio doMlnlstdrlo do DctenvoJvimento Regional, representada pela Caixa EconAmlcs Federal, CNPJ00.360.305/0001-C4; Objeto recapeamerto asliltico do* balrros- central c node.;ProgramaPlanejamento Urban©; Valor:RS 478 SOG.QO; dot recursos: RS 477.500,00, correrio a coni*da Uniao no excrcr'cJo de 2019, UG 175004, GcstSo 00001, Program* de Trabalho15451205410730001, NE 2019NE802411, de 20/11/2019 c R$ 1000.00 de contrapartida.Vigincla 11/12/2G19 * 30/11/7022 - Regina Werneek Cabral Rodrigues Augusto e JoseAugusto Beterrj lopes.
ESPEOE: Contrato de Repasse n® 889179/20L9, Process© Caixa r® 1066432-06, firmadopel© Municipio do Itacaji-TO, CNPJ 02.411.736/0001-42; junto a Uniio federal pc,Intormddio do MinistErio do Desanvolvimento Regional, represented* pela CaixaEconbmJca Federal, CNPJ Q0.360 305/0001-04; Objeto psvlmentacao asfiltica em tsd, commelo-flo, calfadas, sarjetas, acessifallidade e sinalaagao nas vias urbanas do muniefpio deitacajj -tocantins; Programa Planejamento Urbano,Valor: R$ 290.000,00; das rccursas: RS226.500,00, correrao a conta da Uniao no cxcrcfcio de 2C19, UG 175004, Gestao 00001.Program* de Trabalho 154S120541D730017. NE 20 t9N£8027ll. de 03/12/2019 e RS3.500,00 de contrapartida. Vigencla C9/13/2019 -30/11/2022 • Regina V/emcck CabralRodrigues August © « Oeomap Correia Corta.

GER^NCIA EXECUTIVA GOVERNO PASSO FUNDO - RS
EXTRATOS DF CONTRATOS

ESP^QE: Contrato de Repasse r.® 885661/7019. hrmado pclo Municlpio de Sete deSetembro - RS, CNPJ 01.612.776/0001-25; Junto i Uniao Federal por Intermedio doMinistcrio do Desenvolwimenta Regional, representada pela Caixa Economic* Federal, CNPJ00.360.305/0001- 04; Objeto a pavimentajjo asfaitica; Programa Planejamento Urbano;Valor - RS 248.250,00; dos recuraos: R$ 230.750,00, correrao i corua c» Uniao no exercicioda 2019, UG 175004, Gestao 00001, Programa de Trabalho 1S45120S41D73G043, NE2019NES07998, de 02/12/7019 * R$ 9.500,00 da contr*panida. Vigencia 30/06/202 J -11/12/2019 RODRIGO FLORES GORSKf e MAROC POUTOWSKI.
ESPEOE: Contrata de Repasse n» 8BC661/2019. firmado pelo Munlcfpfo de liberateSaljana-RS, CNPJ 89.030.639/0001-23; junto a UniJo Federal por Intermddio do Ministertoda Odadania, representada pela Cake Economic* Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04,Objeto reforma, ampUatfo e moderni/agio de quadra eiportrva; Programa EsporteOdadanla e Desenvolvimento; Valor. RS 291.500,00, do> recursos: RS 286 500,00, correraok conta da ItnUo no erarcfclo de 2019.UG 180006, GcstJo COOOl. Programa de Trabalho27812203554500043. NE 2C19NE800S54. de 13/09/2019 e RS 5.000.00 de contrapartida.Viginci* 30/08/2021 - 79/11/7019 CARIOS A18ERT0 PI2ARR0 e GtLSON DE CARU

ESrtCIE:Contrato de Repaise n* 885430/2019. processo CAIXA 1064851-74, firmado peloMuniefpio dc Rccurjolandia-TO, CNPJ 37.421.146/0001-10; Junto 1 Uniao Federal porIntermodio do Minfstdrlo do Oesenvolvimento Regional, representada pela CaixaEconfimica Federal, CNPJ 00.360.305/0001̂ 4; Objeto pav.ment*f5sorrinha na cidado de rocurx»llndia/to.; Program* Planxjarncnto Urba392.000,00; dos recursos: R$ 382.000,00. correrSo k conta da UniaoUG 175004, GeslSo 0001, Programa de Trabalho 15451205410730017, NE 2019NE803293,de 03/12/2019 « R$ 10.000,00 dc contrapartida. Vigencia 10/12/2019-30/11/2022 ReginaWemeek Cabral Rodrigues Aueusto e Nadt Pinheiro de Souza Teixaira.

o no setor central e
no; V«lcr: R$
rcfclo de 2019,no exe

ESPEGF: Contrato de Repas** n® 389153/2019, processo CAJXA 1066020-73, firmado peloMunfcfpio de Guaral-TO, CNPJ 02.070448/QC01-33; junto i Untfo Federal por intermediado Minister!© do Oesenvolvimento Regional, representada pda Caixa Economic* Federal,CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto pavlmentaflo de ruas a avenida* do setor pia»va, nomunuTpio d« gu*ra!-to: Programa Planejamento Urbano; Valor R$ 490 000,00; dosrecursot: R$ 477500,00, correrao a conta da Uniao no nxnrciclo d* 2019, UG 175004,Gcsta© O00L. Programa ti- Trabalho 154S12C541D730466, NE 2019NE802C74. de03/12/2019 o R$ 12.500,00 tie contrapartida. Vigencia 10/12/2019-30/11/7022 ReginaWerneek Cabral Rodrigues Augusto o liies Teresa Ferneda
ESPEClf: Contrato d« Repasse n® 829237/2019. Processo CAIXA N® 1065968-6S Frmadopclo Municipio de Aparecida do Rio Negro-TO. CNPJ 25.086.638/0001-lt; junto k Uniao
C^â EconlArmca "^^0 f°a^pjiS(X) 3gQ 305^QftVOfv!.mflnt-C representada pela

« alSSaSSi!correrao A conta da Un.ao no exerefeio de 7019, UG 175004, Gestao 00001 Programa deTrabalho 1S45120S41O730017. NE 201SNE8O2 /94, dc 02/13/2019 t R$ 11937 SO de
August© * Dausfmar Pereira Amorim. u
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