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£ 	 ESTADODESAOPAIJLO 

JARDINÔPOLIS-SP 
TERRA DA MANGA 

Jardinopolis, 11 de abril de 2019. 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores: 

Serve o presente, para encaminhar o incluso Projeto de Lei, que ""DJSPOE SOBRE 
ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL NA LEI 0RçAMENTARIA N°. 4523, DE 06 DE NOVEMBRO DE 
2018" 

0 presente busca corrigir o Projeto de Lei no 022-2019, convertido em Lei Municipal n° 
4.558119 de 08/04/2019, quo abñu créditos especlais para as obras no centro esportivo (quadras 
poliesportivas) e na Praça Coronel Joao Guimaraes, através dos contratos de repasse em anexo. A referida 
correçäo so deve, pois, foram tançados os valores na mesma unidade orçamentaria 
02.08.27.812.0016.1.004 - Construçao e Reforma de Ginasios do Esportes e Lazer na ordem de 
487.500,00. Portanto, o valor do R$ 243.750,00 deve ser anulado e lançado na unidade 
02.14.15.452.0042.1.012 - Construçao e Reforma de Praças. Referida alteraçao se faz necesséria para quo 
as obras sejam contabilizadas nas devidas unidades orçamentárias. 

Portanto, submetemos a apreciaçäo e votaçäo de Vossas Excelencias a presente matéria, 
dentro dos termos regimentais, com a sua consequente aprovaçao. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia e demais nobres 
Vereadores, os nossos mais siços protestop de estima, consideraçäo e apreço. 

Dr 

ASIJAEXCELENCIA 
SENHORA MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS.SP. 
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PROJETO 	DE 	LEI 	N.° 026119 
=DE 11 DE ABRIL DE 2019= 

"DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL, NA III 
0RcAMENTARIA N°. 4523, DE 06 DE NOVEMBRO DE 

o SENHOR DR. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, 
NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

F A Z S A B E R: que a Camara Municipal de Vereadores de Jardinôpolis, deste Estado, aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 1 0. - Fica autodzado o Executivo Municipal a incluir na peça orçamentâda, Lei Municipal n°. 4523, de 06 de 
novembro de 2018, credito especial no valor de R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e trés mil, setecentos e 
cinquenta reals), sob as seguintes codilicaçOes: 

02— EXECUTIVO 
14- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS 
15.452.0042.1.012 - Construçao e Reforma de Fracas 
4A.90.51.00.05.0100—Obrase InstalaçOes ----------------------------------------------------- ---------R$ 243.750,00 

ARTIGO 20. - 0 credito constante do artigo 10  sera coberto corn o recurso proveniente da anulagao partial da seguinte 
dotaçao orçamentáa: 

02— EXECUTIVO 
08— SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZIER 
27.812.0016.1.004 - Construçao e Reforma de Ginásios de Esportes e Lazer 
4.4.90.51.00.05.0100 - Obras e InstalaçOes --------------------------------------------------------- 	R$ 243.750,00 

ARTIGO 30• - Ficam alterados os anexos II e III do Piano Plurianual - Lei n°. 4433, de 26-09-2017 e anexos V e VI da 
Lei de Diretdzes Orçamentaas - LIDO 2019 - Lei n o. 4482, de 27-06-2018 e suas postehores 
alteraçOes. 

ARTIGO 40. - Esta Lei entrara em vigor na data de sua pubIic, revogadas as disposiçOes em contrarlo. 

Preleitura de JaciSôjoIis, 1 de abjiYde 2019. 

MARCONI 
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Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

CONTRATO DE REPASSE No 86258512017/ME/CAIXA 

CONTRATO DE REPASSE QLJE ENTRE SI 
CELEBRAM A IJNIAO FEDERAL, POR 
INTERMEDIO DO MINISTERIO DO 
ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, E 0 MUNICIPIO 
DE JARDINOPOLIS, OBJETIVANDO A 
ExEcucAo DE AcOEs RELATIVAS AO 
ESPORTE E GRANDES EVENTOS 
ESPORTIVOS - IMPLANTACAO E 
MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA 
PARA ESPORTE EDUCACIONAL, 
RECREATIVO E DE LAZER - (CONTRATO 
DE REPASSE). 

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo norninadas e qualificadas, tern, entre Si, 

justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da Uniao, em 
conformidade corn este Contrato de Repasse e corn a seguinte regulamentaçao, Decreto 
no 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alteraçOes, Decreto no 6.170, de 25 de 
juiho de 2007, e suas alteraçOes, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 
de dezembro de 2016, Lei de Diretrizes OrçamentOrias vigente, Diretrizes Operacionais 
do Gestor do Programa para a exercicio, Contrato de Prestaçao de Serviços (CPS) 
firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econômica Federal e demais normas que 
regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde JO, na forma 
ajustada a seguir: 

SIGNATARIOS 

- CONTRATANTE - A Uniao Federal, por interrnédio do Gestor do Programa 
MINISTERIO DO ESPORTE, representada pela Caixa EconOmica Federal, instituiçâo 
financeira sob a forma de empresa püblica, dotada de personalidade jurIdica de direito 
privado, criada polo Decreto-Lei no 759, de 12 de agosto de 1969 e constituida pelo 
Decreto n° 66.303, de 6 de marco de 1 970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n° 
7.973, de 28 de marco de 2013, publicado no DOU de 01/04/2013, e retificaçao publicada 

no DOU de 05/04/2013, e alterado polo Decreto n° 8.199, de 26 de fevereiro de 2014, 

publicado no DOU de 27/02/2014, corn sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, 
Brasilia-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 00.360.305/0001-04, na qualidade de 
MandatOria da Uniäo, nos terrnos dos instrumentos supracitados, neste ato representada 
por CELlO PEREIRA SILVA, RG n° 58.792.340-4, expedido por SSP/SP, CPF n° 
627.011.856-53, residente e domiciliado em Ribeirão Preto/SP, conforme procuração 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaçOes, reclamaçOes, sugestoes e elogios) 
Para pessoas corn deficiência auditiva ou de fala: 0809 , 72&-, 92 

Ouvidoria: 0800 725 7474 	,-' 

27,941 vOlO micro 	
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Iavrada em notas do 2 0  Tabeliâo de Notes de Brasilia, no livro 3194-P, fls. 199, em 
22104/2016 e , doravante denominada simplesmente CONTRATANTE. 

II - CONTRSATADO - MUNIC1PIO DE JARDINOPOLIS, inscrito no CNPJ-MF sob o n° 
44.229.821/0001-70, neste ato representado pelo respective Prefeito Municipal, Senhor 
JOAO CR0 MARCONI, portador do RG ri° 4.679.869-9 expedido por SSP/SP, e CPF no 
870.699.978-68, residente e domiciliado em R. Dr. Mario Lins, 150- Centre - CEP 14680-
000 -. Jardinopolis - SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADO. 

coNDIçOEs GERAIS 

I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 
Implantaçao e/ou Modernização do Infraestrutura Esportiva. 

II - MUNICIPIO BENEFICIARIO 
Jardinopolis - SP. 

III - c0NTRATAçAO SOB LIMINAR 
(x)Nao 	( )Sim 
Apenas no caso de coritrataçäo sob lirninar, 
Contrato de Repasse - CondiçOes Gerais. 

aplica-se a Cláusula Décirna Setirna desse 

IV - CONTRATAçA0 SOB CONDIcAO SUSPENSIVA 
)Nao 	(x)Sim 

Documentaçao: Area de Intervençao e Técnica de Engenharia. 
Prazo para entrega da documentaçao pelo CONTRATADO: 08 (olto) meses. 
Prazo pare analise pela CAIXA apOs apresentaçao da documentaçäo: 01 (urn) més. 

V - DEscRIçAO FINANCEIRA E ORçAMENTARIA 
Recursos do Repasse da União R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil e 
setecentos e cinquenta reals). 
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA 
R$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais). 
Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinqUenta mil reals). 
Nota de Ernpenho n° 2017NE801520, emitida ern 29/12/2017, no valor de R$ 81 .250,00 
(oitenta e urn mil e duzentos e cinquenta reals), Unidade Gestora 180006, Gestao 00001 
Programa de Trabalho: 27812203554500001. 
Natureza da Despesa: 444042. 
Empenho Complementar:R$162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos reals) 
Conta Vinculada do CONTRATADO: agenda n° 1194, conta n° 006.00647027-9. 

L!1SLfls1: 
2 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (inforrnaçOes, reclamaçOes, sugestOes e elogios) 
Para pessoas corn deficléncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 	 .. 2 
caxa.gov.br  

27.941 vOlO micro 
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Data da Assinatura do Contrato de Repasse; 29112/2017. 
Término da Vigencia Contratual: 29 de Dezembro de 2021. 
Prestaçao de Contas: ate 60 (sessenta) dias apOs o témilno da vigéncia contratual ou 
conclusao da execuçao do objeto, o que ocorrer primeiro. 
Arquivamento: 10 anos contados da apresentaçao da prestaçào de contas polo 
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA ou do decurso do prazo para apresentaçao 
da prestaçao de contas. 

VII- FORO 
Justiça Federal, Seçao Judiciaria do Estado de São Paulo. 

VIII - ENDEREOS 
Endereço para entrega de correspondencias ao CONTRATADO: R. Dr. Mario Lins, 150 - 
Centro - CEP 14680-000 - Jardinopolis - SP. 
Endereço para entrega de correspondencias a CONTRATANTE: Av. Braz Olala Acosta, 
1975, Nova Aliança, CEP 14026-610 - Ribeirao Preto/SP. 

ENDEREOS ELETRONICOS: 
Endereço eletrOnico do CONTRATADO: gabinete©jardinopolis.sp.gov.br, 
Endereço eletrOnico do CONTRATANTE: sr2584sp10@caIxa.gov.br . 

Palo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as 
cláusulas a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA coNDIcAo SUSPENSIVA 

1 - 0 Piano de Trabaiho aprovado no Sisterna de Gestao de Convénios e Contratos de 
Repasse (SICONV) O parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de 
transcrição. 

1.1 - A eficacia deste Instrumento está condicionada a apresentação pelo CONTRATADO 
e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentaçao relacionada no item IV des 
Condiçôes Gerais deste Contrato, bern como a análise favorável pela CONTRATANTE, 
dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item. 

1.1.1 - 0 prazo fixado para atendimento da condição suspensiva podera ser prorrogado, 
uma 	 ünica 	 vez, 	 par 	 igual 	 periodo: 

1.1.2 - 0 CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde jà e por este 
Instrumento, reconhece e dá sua anuOncia que o não atendimento das exigências no 
prazo fixado ou a não aprovaçao da docurnentaçäo pela CONTRATANTE implicará a 
rescisão do pleno direito do presente Contrato de Repasse, independente de notfficaçao. 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAcOEs 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaçOes, reclamaçOes, sugestOes e elogios) 
Para pessoas corn deficiencia auditiva ou de faIa 080726 -2492 

Ouvidoria; 0800 725 7474 
caixa.gov. hr 

27.941 vOID micro 

'ic7oA0 COWMARCONI  
Prefeito Municipal 



CAIXA Contrato de Repasse - Transferéncia Voiuntária 

2 - Como forma mQtua de cooperaçäo na execuçao do objeto do Contrato de Repasse, 
são obrigaçoes das partes: 

2.1 - DA CONTRATANTE 
I. analisar e aceitar a documentaçao técnica, institucional e juridica das propostas 

selecionadas; 
II. celebrar o Contrato de Repasse, após atendirnento dos requisitos pelo 

CONTRATADO e/ou LJNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diário Oficial 
da Uniao (DOU), e respectivas alteraçOes, se for a caso; 

III. acompanhar e atestar a execução fisico-financeira do objeto previsto no Piano de 
Trabaiho, corn os corresporidentes registros nos sistemas da União, utilizando-se 
para tanto dos recursos humanos e tecnoiôgicos da CONTRATANTE; 

IV. transferir 3° CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, 
na forma do cronograma de desernboiso aprovado, observado o disposto na Ciáusuia 
Quinta deste Instrurnento; 

V. comunicar a assinatura e Iiberaçâo de recursos ao Poder Legisiativo na forma 
disposta na legislaçâo; 

VI. monitorar e acompanhar a conformidade fisica e financeira durante a execução do 
presente instrurnento; 

Vii. analisar eventuais soIicitaçOes de reprograrnação dos Projetos Tecnicos, 
submetendo-as, quando for o case, ao Gestor do Programa, mediante o pagamento 
de taxa de reanálise; 

VIII, verificar a reaiizaçao do procedimento IicitatOrio pelo CONTRATADO, atendo-se a 
docurnentaçao no que tange: a contemporaneidade do certame, aos preços do 
licitante vencedor e sua compatibiIidade corn os preços de referenda, 30 respectivo 
enquadramento do objeto ajustado corn o efetivamente licitado, 30 fornecimento de 
declaraçao expressa firrnada por representante legal do CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento as disposiçOes legais aplicáveis, 
ou registro no SICONV que a substitua; 

IX. aferir a execuçao do objeto pactuado, conforme pactuado no Piano de Trabalho, per 
meio cia verificaçao da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim 
como verificar a regular apiicaçöo das parcelas de recursos, de acordo corn o 
disposto na Cláusula Quinta; 

X. verificar a existencia cia Anotação de Responsabilidade Tecnica - ART, quando se 
tratar de obras e serviços de engenharia; 

Xi. designar, ern 10 dias contados da assinatura do instrurnento, os servidores ou 
empregados responsáveis pelo seu acompanharnento; 

XII. divulgar em sitie eietronico institucional as informaçOes referentes a valores 
devoividos, bern come a causa da devoIuao, nos cases de nao execução total do 
objeto pactuado, extinçâo ou rescisão do instrurnento; 

XIII. fornecer, quando requisitadas pe!os Orgaos de controle externo e nos limites de sua 
competência especifica, informaçOes relativas ao Contrato de Repasse independente 
de autorizaçao judicial; 

XIV. notificar previarnente o CONTRATADO a inscrição come inadimpiente no SICONV, 
quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanharnento da 
execuçao do objeto do instrumento, devendo ser incluida no aviso a respectiva 

4 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaçOes, reclamaçöes, sugestOes e elogios) 

Para pessoas corn deficlencia auditiva ou de fala: 0800 726 2492__ 
Ouvidoria: 0800 725 7474 	 /7_•  

caha.gov.br  
27941 vOlO micro 
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Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do órgäo 
responsávol polo instrumento; 

XV. notificar o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quando nao apresentada a 
Prestaçao de Contas dos recursos aplicados, 00 quando constatada a me apiicaçao 
dos recursos pUblicos transferidos, instaurarido, se for o caso, a competente Tomada 
do Contas Especial; 

XVI. receber e analisar a prestaçao do contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA, bern como notificé-lo quando da nâo apresentaçao no prazo 
fixado e ainda quando constatada a ma apiicaçao dos recursos, instaurando, so for o 
caso, a correspondente Tomada do Contas Especial; 

XVII. solicitar a instituição financeira albergante da conta vinculada a devolucao irnediata 
dos saldos remanescentes dessa conta especIfica do instrumento para a conta ünica 
do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis. 

XVIII. assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso do 
paralisaçao ou do ocorréncia de fato relevante, do modo a evitar sua 
descontinuidade; 

XIX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos ao 
acompanhamento da execuçäo do objeto, rogistrando no SICONV os atos quo por 
sua natureza nao possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados. 

2.2 - DO CONTRATADO 

I. consignar no Orçamento do exercicio corrente ou, em let quo autorize sua inclusão, 
os recursos necessários para executar o objeto do Contrato de Repasso e, no caso 
do investirnento quo oxtrapole o exercicio, consignar no Piano Plurianual os recursos 
para atonder as despesas em exercicios futuros que, anualmente constarão do seu 
Orçamento; 

II. observar as condiçOos para recebimento de recursos da Uniâo e para inscrição em 
rostos a pagar estabelecidas pela Let Complementar n° 101, de 04 de maio do 2000; 

Ill. comprorneter-se, nos casos em quo couber a instituição da contribuiçao de melhoria, 
nos termos do COdigo Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em 
montante superior a contrapartida aportada ao Contrato de Repasse; 

IV. definir o regime de execuçao, direto ou indireto, do objeto do Contrato de Repasse; 
V. elaborar os projetos tecnicos relacionados ao objeto pactuado e aprosentar toda 

documentação jurIdica, técnica e institucional necessária a celebraçao do Contrato do 
Repasse, do acordo corn os normativos do prograrna, bern como apresentar 
docurnentos do titularidade dominial da area do intervenção, Iiconças e aprovaçOes 
de projotos emitidos polo Orgão ambiontal competente e concessionárias de serviços 
pUblicos, conforme o caso, nos termos da logislacäo aplicável; 

VI. executar e fiscalizar os trabalhos necessãrios a consecuçâo do objoto pactuado no 
Contrato do Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado 
e corn experiência necessaria ao acompanhamento e controle das obras e serviços 
corn a respectiva ART da prestação do serviços do fiscalização a serem roalizados. 

VII. Apresentar ao CONTRATANTE declaraçâo de capacidade técnica, indicando o 
servidor ou servidores quo acompanharäo a obra ou serviço do engenharia. 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaçOes, rectarnaçOes, sugestOes e elogios) 
Para pessoas corn deficléncia auditiva ou de fala: 	2 /2 2 

Ouvidoria: 0800 725 7474 
caha.goscbr 

27.941 vOlO micro 
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VIII. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execuçäo dos 
produtos e serviços contratados, am conformidade corn as normas brasileiras e Os 
normativos dos prograrnas, açôes e atividades, determinando a correçâo de vIcios 
que possam comprorneter a fruiçAo do beneficio pela populaçao beneficiária, quando 
detectados pela CONTRATANTE on pelos ôrgãos de controle; 

IX. selecionar as areas de intervenção e os beneficiãrios finals em conformidade corn as 
diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que 
busquem refletir situacOes de vulnerabilidade econOmica e social, informando a 
CONTRATANTE sempre quo houver alteraçOes; 

X. realizar o processo IicitatOrio, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo 
regime de execuçâo indireta, nos termos da Lei no 8.666, do 21 de junho de 1993 e 
suas alteraçUes on da Lei 12.462, de 04 do agosto de 2011 e sua regulamentaçao, e 
demais normas pertinentes a matéria, assegurando a correção dos procedirnentos 
legais, a suficiencia do projeto básico, da planliha orçamentária discriminativa do 
percentual de Boniflcaçao a Despesas lndiretas (BDI) utilizado e o respectivo 
detalhamento de sua composiQao; 

xl. apresentar declaraçao expressa firmada por representante legal do CONTRATADO 
e/ou UNIDADE EXECUTORA, cu registro no SICONV quo a substitua, atestando o 
atendirnento das disposiçOes legais aplicáveis ao procedimento Iicitatorio; 

xli. exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizaçao sabre o ClEF - Contrato de 
Execuçao elan Fomecimento de Obras, Serviços on Equipamentos. 

XIII. estimular a participação dos beneficiarios finals na elaboraçâo e implementaçâo do 
objeto do Contrato de Repasse, bern corno na manutençao do patrimUnio gerado par 
estes investimentos; 

XIV. no caso dos Estados, Municipios e Distrito Federal, notificar as partidos politicos, Os 
sindicatos do trabalhadores e as entidades empresariais corn sede no municiplo on 
Distrito Federal quando ocorrer a liberaçao de recursos financeiros pela 
CONTRATANTE, ern conformidade com a Lei n° 9.452, de 20 do marco de 1997, 
facuitada a notificação par meio eletrOnico; 

XV. operar, manter e conservar adequadamente a patrirnonio pUblico gerado pelos 
investimentos decorrentes do Cantrato de Repasse, apOs sua execução, de forma a 
possibilitar a sua funcionalidade: 

XVI. prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados a 
consecuçào do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse; 

XVII. fornecer a CONTRATANTE, a qualquer tempo, informaçOes sabre as açOes 
desenvolvidas para viabilizar a acampanhamento e avaliaçao do processo; 

XVIII. prever no edital de licitaçao e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das 
obras, materials e serviços executados/fornecidos e da empresa contratada para esta 
finalidade, inclusive a promoçào do readequaçOes, sempre que detectadas 
impropriedades quo possam comprometer a consecução do objeto contratado; 

XIX, realizar tempestivarnente no SICONV as atos a os procedimentos relativos a 
formalizaçao, execuçao, Iicitaçäo, acompanhamento, prestação de contas e 
informaçOes acerca de tomada do contas especial do Contrato de Repasse e registrar 
no SICONV os atos que por sua natureza nâo possam ser realizados nesse Sistema, 
mantendo-os atualizados; 
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XX. instaurar processo administrative apuratOrio, inclusive processo administrativo 
discipliner, quando constatado o desvio Cu malversaçao de recursos püblicos, 
irregulandade na execuçao do ClEF Cu gestho financeira do Contrato de Repasse, 
comunicando tal fato a CONTRATANTE; 

XXI. registrar no SIGONV o oxtrato do edital de licitaçao, o preço estimado pela 
Administraçao pare a execuçäo do serviço e a proposta de preço total ofertada por 
cada licitante corn o seu respectivo CNPJ, o termo do homologaçao e adjudicaçao, o 
extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da 
flscalizaçao de obras, o os boletins do mediçOes; 

XXII. manter urn canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ample publicidacle, para o 
recebirnento pela Uniao do manifestaçOes dos cidadaos relacionados ao convênio, 
possibilitando o registro do sugestöes, elogios, solicitaçOes, reclamaçOes e 
dentThcias; 

XXIII. incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento 
so referir a execuçao de obras de engenharia, infonnaçao sobre canal para o registro 
de denUncias, reclamaçoes e elogios, conforme previsto no "Manual do Use da Marca 
do Govemo Federal - Obras" da Secretaria de Comunicaçao Social da Presidencia da 
Repüblica; 

)(XIV. ao tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos Orgaos de 
controle e, havendo fundada suspoita do crime ou de irnprobklade administrativa, 
cientificar os Ministérios PUblico Federal e Estadual e a Advocacia Geral da Uniâo. 

)(XV. adotar o 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 do dezembro do 2004, relativamente 
a promoção do acessibilidade das pessoas portadoras de deficiencia fisica ou corn 
mobilidade reduzida; 

XXVI, compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de 
preservaçäo arnbiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso; 

XXVII. prever no edital do Iicitação as cornposiçOes de custos unitários e o detalbarnento do 
encargos sociais e do BDI quo integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou 
serviço, em cumprimento ao art. 7 1 , §2°, inciso II, da Lei 8.666193 c/c a SOmuIa n° 258 
do Tribunal do Contas da União; 

XXVIII, nos casos do transferencias a Estados, Distrito Federal .e Municipios, observar o 
disposto no Decreto n° 7.983, do 08 do abril do 2013, e sues alteraçOes, nas 
licitaçOes qua realizar, no case de contratação do obras ou serviços do engenharia, 
bern como apresentar a CONTRATANTE declaraçao firrnada polo representante legal 
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto 
no referido Decreto; 

XXIX. utilizar, pare aquisicão de bens o services comuns, a modalidade progão, nos termos 
da Lei no  10.520, do 17 do julho do 2002, e do regulamento previsto no Decreto no 
5.450, do 31 do maio de 2005, preforencialmente a sua forma eletrOnica, devendo ser 
justificada polo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade do 
sua utilizaçâo; 

XXX. apresentar declaração expressa ou fomecer declaraçëo emitida pela empresa 
vencedora da Iicitaço, atestando quo esta nào possui em seu quadro societario 
servidor püblico da ativa, ou empregado de empresa pUblica ou de sociodade de 
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econornia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a Iiscaflzaçao dessa 
obrigação; 

XXXI, registrar no SICONV as atas e as informaçöes sobre os partidpantes e respectivas 
propostas das licitaçOes, bern como as informaçUes referentes as dispenses e 
irtexigibilidades; 

XXXII. inserir, quando da celebraçao de contratos corn terceiros para execucao do objeto do 
Contrato de Repasse, clãusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos 
servidores dos órgaos ou entidades püblicas contratantes, bern como dos orgaos de 
controle interno e extemo, a seus documentos e registros contabeis; 

XXXIII. atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (GElS), 
a regularidade das empresas elou profissionais participantes do processo de licitaçao, 
em especial ao impedimento daquelas ern contratar corn o Poder PUblico, ern 
atendirnento ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de marco de 2010; 

XXXIV. consultar no Sistema de Cadastrarnento Unificado de Fornecedores - SICAF a 
regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de Iicitaçâo, 
em especial ao impedirnento daquelas em contratar corn o Poder Püblico, sendo 
vedada a participaçäo na Iicitação ou contrataçäo de empresa que consta corno 
irnpedida ou suspensa; 

XXXV. consultar no Cadastro Nacionat de CondenaçOes Civis a regularidade das empresas 
e/ou profissionais participantes do processd de licitaçäo, no que tange a registro de 
ato de irnprobidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conseiho 
Nacional de Justiça; 

XXXVI. apresentar a CONTRATANTE relatOrio de execução do empreendirnento contendo 
informaçOes sobre a execução fisico-financeira do Contrato de Repasse, bern corno 
da integralização da contrapartida, em periodicidade compatIvel corn 0 cronograrna 
de desernbolso estabelecido; 

XXXVII. responsabilizar-se pela conclusao do ernpreendimento quando o objeto do Contrato 
de Repasse prever apenas sua execuçâo parcial e for etapa de empreendirnento 
rnaior, a firn de assegurar sua funcionalidade; 

XXXVIII. divulgar, ern qualquer açào prornocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do 
Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse 
e o nome do CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes, 
obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar 
expressamente a CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a açao promocional, corn 
antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensâo da 
Iiberaçao dos recursos financeiros, observadas as limitaçOes irnpostas pela Eleitoral 
n° 9.504, de 30 de setembro de 1997; 

XXXIX. comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acornpanhada da 
marca do Governo Federal nas publicaçOes decorrentes do Contrato de Repasse, 
observadas as Iimitaçöes impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 
1997; 

XL. responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto 
contratual por consôrcios pUblicos; 

XLI, aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de 
Repasse ern caderneta do poupança, se o prazo previsto para sua utitizaçâo for igual 
ou superior a urn més, e realizar os pagarnentos de despesas do Contrato de 
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Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as disposiçOes contidas na 
Cláusula Setima deste Instrumento; 

XI-II. autorjzar 0 CONTRATANTE 00 sua mandatãria para que solicitem junto A instituiçao 
financeira albergante da conta vinculada, a transferencia dos recursos financeiros por 
ele repassados, bern como as seus rendimentos, pare a conta (mica da União, caso 
as recursos nao sejam utilizados no objeto da transferencia palo prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias; 

XLIII. autorizar ao CONTRATANTE solicitor, a instituiçâo tinanceira albergante da conta 
vinculada, a resgate dos saldos remanescentes, nos casos em qua não houver a 
devoluçao dos recursos no prazo previsto; 

XLIV. estar dents sobre a nâo sujeição ao sigilo bancario, quanto a Uniao a respectivos 
Orgaos de controle, por se tratar de recurso pUblico; 

XLV. der cléncia da celebraçao do Contrato do Repasse ao conselho local ou instância de 
controle social da area vinculada ao programa de governo que originou a 
transferencia, quando hoover; 

XLVI. divulgar em sitio eletrônico institucional as informaçOes referentes a valores 
devolvidos, bem como a causa da devoluçao, nos casos de nao execuçao total do 
objeto pactuado, extinçao ou rescisão do iristrumento; 

XLVII. disponibilizar, em sitio oficial na internet, ou, no sua falta, em sua sede, em local de 
fadl visibilidade, consulta ac ,  extrato do instrurnento ou outro instrumento utilizado, 
contendo, palo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as dates do Iiberaçao e a 
detalhamento da aplicaçao dos recursos/, bem coma as contrataçôes realizadas para 
a execuçâo do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicaçao na Internet pela 
inserção de link na pAgina oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA 
que possibilite acesso direto ao Portal de Convénios. 

XLVIII. indicar a obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bans remanescentes a 
manifestar comprornisso de utilizaçao dos bens para assegurar a continuidade de 
programa governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilizaçao; 

XLIX. responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competencias e 
atribuiçOes o CONTRATADO e solldariamente, quando for o caso, a UNIDADE 
EXECUTORA, por desvio ou malversaçao de recursos pUblicos, irregularidade na 
execuçâo do contrato ou gestao financeira do instrurnento; 

L. tomar outras providências necessárias a boa execução do objeto do Contrato de 
Repasse; 

Ll. cumprir o disposto no art. 217, inciso II, da Constituiçao Federal, qua versa sabre o 
dever do Estado de fomentar práticas desportivas formais e nao-formais, corno direito 
de cada um, observada a destinaçãa de recursos pUblicos para a promoção prioritária 
do desporto educacional a, em casos especificos, para a do desporto de alto 
rend imento. 

CLALJSULATERCEIRA— DO VALOR 

3— A CONTRATANTE transferira, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, ate o 
limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIcOES GERAIS e 
de acordo corn o cronograrna de desembolso constante do Piano de Trabaiho. 
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3.1 - 0 CONTRATADO aportará a valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item 
V das coNDlçOEs GERAIS de acordo corn os percentuais e as condiçOes estabelecidas 
na legislaçao vigente e de acordo corn o cronograrna de desernboiso constante do Piano 
de Trabaiho a conta de recursos alocados em seu orçamento. 

3.2 - Os recursos transferidos pela Uniâo e os recursos do CONTRATADO destinados ao 
presente Contrato de Repasse, figurarao no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo 
ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa. 

3.3 - Recursos adicionais necessários a consecuçao do objeto do presente Contrato de 
Repasse terâo o seu aporte sob responsabilidade exclusive do CONTRATADO. 

3.4 - Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta 
vinculada a este Contrato de Repasse, ern agenda da CAIXA, isenta de cobranca de 
tarifas bancérias. 

CLAUSULA QUARTA - DA AUT0RiZAçA0 PARA INICIO DO OBJETO 

4 - 0 CONTRATADO e/ou UNMADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, 
manifesta sue expressa concordancia em aguardar a autorização escrita da 
CONTRATANTE para o inicio da execuçâo do objeto deste Contrato de Repasse. 

4.1 - A autorizaçâo ocorrerä apôs a finaiização do processo de anâiise pos-contratual e 0 

crédito de recursos de repasse na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria 
Interministerial MPDG/MF/CGU 424/2016 e do Gestor do Programa. 

4.2 - Eventual execuçao do objeto realizada antes da autorizaçâo da CONTRATANTE 
nao será objeto de rnediçao para liberaçao de recursos ate a emissão da autorização 
acirna disposta. 

4.3 - Caso a contratação seja efetuada no periodo pré-eleitorai, o CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA deciara estar ciente de que a autorizaçao de inicio de objeto e a 
liberaçäo dos recursos somente ocorrerá apOs finaiizado o processo eleitorai a se reaiizar 
no més de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorréncia de segundo turno, em 
atendimento ao artigo 73, inciso VI, aimnea "a" da Lei n° 9.504/97. 

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAcA0 E DESBLOQUEIO DE 
RECURSOS 

5. A execuçâo do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a 
regularidade dos atos praticados e a sua plena execuçäo, respondendo o CONTRATADO 
e/ou UNIDADE EXECUTORA peios danos causados a terceiros, decorrentes de cuipa ou 
dolo na execuçao do instrurnento, näo cabendo a responsabiiizaçao do CONTRATANTE 
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por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA, salvo nos casos em que as faihas decorrerem do omissäo de 
responsabilidade atribuida ao CONTRATANTE. 

5.1 No acompanhamento da execuçao do objeto serão verifucados; 

- a comprovação da boa e regular apiicaçao dos recursos, na forma da iegisiaçâo 
aplicavel; 
If - a compatibilidade entre a execuçao do objeto, o que foi estabelecido no piano de 
trabaiho, os desemboisos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados; 
iii - a regularidade das informaçOes registradas peio CONTRATADO no S1CONV; 
IV - o cumprimento das metas do piano de trabaiho nas condiçOes estabelecidas. 
V - a conformidade financeira 

5.2 0 CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA 
quaisquer irreguiaridades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de 
ordem técnica apurados durante a execuçäo do instrumento, suspendendo o desbioquelo 
tie recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento 
ou apresentaçäo de informacOes e esciarecimentos, podendo ser prorrogado por iguai 
periodo. 

5.3 0 CONTRATANTE reportará decisao quanto a aceitaçäo ou näo das justificativas 
apresentadas e, se for o caso, realizará procedimento de apuração do dano ao erário, 
ensejando registro de inadimpléncia no SICONV e imediata instauraçäo de Tornada de 
Contas Especial. 

5.4 - A tiberaçao dos recursos financeiros obedeceré ao cronograma de desemboiso de 
acordo corn as metas e fases ou etapas de execuçäo do objeto e sera realizada sob 
bloqueio, após eficácia contratual, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do 
Programa e atendidas as exigéncias cadastrais vigentes. 

5.4.1 - A iiberaçäo tie recursos devera ocorrer da seguinte forma: 

- exceto nos casos de instrurnento com pamela (mica, o valor do desemboiso a ser 
reaiizado pelo Gestor do Programa ou peia mandatária referente a primeira parceia, nâo 
poderã exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento; 

ii - a iiberaçäo da primeira parceia ou parcela Unica.ficará condicionada ao: 

a) envio pela mandatária e hornoiogaçäo pelo Gestor do Programa da Smntese do Projeto 
Aprovado - SPA quando 0 objeto do instrumento envolver a execuçäo de obras e serviços 
e engenharia enquadrados nos incisos II e ill do art. 

30  da Portaria interministerial 

MPDG/MF/CGU n° 424/2016; 

b) conclusäo da anélise tecnica e aceite do processo licitatório peio Gestor do Programa 

ou mandatária; e, 
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III - a iiberação das demais parcelas, estä condicionada a execuçáo de no minirno 70% 
(setenta por cento) das parcelas ilberadas anteriormente. 

5.5 - 0 cronograma do desembolso previsto no piano de trabaiho devera estar ern 
consonãncia corn as metas e fases cu etapas de execuçâo do objeto do instrurnento. 

5.6 - Apôs a comprovação da homologação do processo Iicitatôrio peio CONTRATADO, o 
cronograma de desemboiso deverá ser ajustado em observacäo ao grau de execuçäo 
estabelecido no referido processo IicitatOrio. 

5.7 - E permitido o adiantamento do parcelas no regime de execução direta na forma do 
cronograma de desemboiso aprovado, sendo vedado nos casos de execução de obras e 
serviços de engenharia enquadrados no inciso lii do art. 3° da Portaria MPDG/MF/CGU n° 
424/2016, ficando a iiberaçâo das parcelas subsequentes condicionada a aprovaçào, pela 
CONTRATANTE, de retatOrio de execução corn cornprovação da aplicação dos recursos 
da Uitima parcela liberada. 

5.8 - Na hipOtese de inexisténcia de execuçaoflnanceira apos 180 (cento e oitenta) dias 
da Iiberação da primeira parcela o instrumento deverá ser rescindido, sendo vedado, 
também, o inicio de execuçao do novos instrumentos e a iiberaçäo de recursos para este 
CONTRATADO. 

5.9 - A autorizaçäo de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrerã 
condicionada a: 

I - a emissâo da autorizaçâo para inicio do objeto; 
II - a apresentaçao do relatãrio de execução compatIvel corn o cronograma do 
desembolso aprovado, devidarnente atestado peia fiscalizaçao do CONTRATADO 
e/ou UNMADE EXECUTORA; 
III - o atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial 
MPDG/MF/CGU n° 424/2016; 
IV - a comprovaçao do aporte da contrapartida pactuada para a etapa correspondente; 
V - a comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA. 

5.9.1 - 0 servidor indicado polo CONTRATADO responsável polo 
acompanharnento e fisca!izaçao da obra devera assinar e carregar no SICONV o 
retatOrio de fiscaiizaçao referente a cada medição 

5.9.2 - 0 CONTRATADO deverà verificar se os materials aplicados e os serviços 
reaiizados atendem aos requisitos do qualidade estabelecidos pelas 
especificaçOes técnicas dos projetos de engenharia aceitos 

5.9.3 - A execução fisica serà atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da 
Portaria interministerial MPDG/MF/CGU n o  424/2016. 
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5.9.4 - A aferiçao da execuçao do objeto, suas metas e fases ou etapas será realizada 
por meio da verificaçao da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado 
no Piano de Trabaiho. 

CLAUSIJLA SEXTA - DA CLASSIF1CAcAO ORçAMENTARIA E FINANCEIRA 
DOS RECURSOS 

6 - As despesas corn a execuçao do objeto do presente Contrato do Repasse correrão a 
conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes. 

6.1 - A emissao do empenho piurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo corn 
deterrninaçao especifica do Gestor do Programa, corn incorporação ao presente Contrato 
de Repasse mediante Apostliamento. 

6.2 - A eficácia deste instrumento está condicionada a validade dos empenhos, quo e 
deterniinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberaçâo dos recursos, 0 
presente Contrato do Repasse fica automaticamente extinto. 

6.2.1 - No caso de perda da validade dos ompenhos por motivo de caricelamento de 
Restos a Pagar, o quantitativo fisico-financeiro podera ser reduzido ate a etapa do objeto 
contratado quo apresente funcionalidade. 

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUçAO FINANCEIRA 

7 - Os recursos somente poderao ser utitizados para pagamento de despesas constantes 
do Piano do Trabaiho ou para aplicaçao no mercado financeiro, nas hipoteses previstas 
em tel ou na Portaria lnterrninisteriai MPDG/MFICGU n° 424, de 30 do dezernbro do 2016, 
vedada sua utilizaçao em finaildade diversa da pactuada neste instrumento. 

7.1 - A programação e a execução financeira deverao ser realizadas em separado, do 
acordo corn a natureza e a fonte de recursos, se for o caso. 

7.2 - Antes da reaiização de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA incluiré no SICONV, no minima, as seguintes inforrnaçóes: 

- a destinação do recurso; 
ii - o nome e CNPJ ou CPF do fomecedor, quando for o caso; 
iii - o contrato a que se refere o pagamento reatizado; 
IV - a meta, etapa ou fase do Piano do Trabaiho retativa ao pagamento; 
V - informaçOes das notas fiscais ou documentos contábeis. 

7.3 - Os pagamentos devem ser reatizados mediante crOdito na conta bancaria do 
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facuitada a dispensa deste 
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procedimento nos casos citados abaixo, em que a crédfto poderé ser realizado em conta 
bancária de titularidade do proprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, 
deverido ser registrado no SICONV o beneficiário final da despesa: 

a) por ato cia autoridade maxima do Gestor do Prograrna; 
b) na execução do objeto pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por regime 
direto; 
c) no ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA par pagarnentos 
realizados as próprias custas decorrentes de atrasos na liberaçâo de recursos pelo Gestor 
do Programa e em valores além da contrapartida pactuada. 

7.3.1 - Excepcionalmente, poderã ser realizado, uma Unica vez no decorrer da vigência 
do presente Contrato cia Repasse, pagamento a pessoa fisica que nâo possua conta 
bancária, desde que permitida a identificaçao do beneficiario pela CONTRATANTE, a 
observado o limite de R$ 1.200,00 (urn mil e duzentos reals) por fornecedor ou prestador 
de serviços. 

7.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE nao poderao ser utilizados para 
despesas efetuadas em periodo anterior ou poàterior a vigência do presente Contrato de 
Repasse, permitido o pagarnento do despesas posteriormente desde qua 
comprovadamente realizadas na vigéncia descrita no item VI des CONDIcOES GERAIS. 

7.5 - Os recursos transferidos, enquanto nao utilizados, serão aplicados em caderneta de 
poupança se a prazo previsto para sua utilizaçao for igual ou superior a urn mês, ou em 
fundo de aplicaçâo financeira de curto prazo ou operação do mercado aberto lastreada 
em titulos da divida pUblica federal, quando a sua utilizaçao estiver prevista para prazo 
menor que urn més. 

7.5.1 - A apticaçâo dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse, 
em fundo de curto prazo será automética, após assinatura pelo CONTRATADO efou 
UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesäo ao fundo no ato de 
regularizaçao da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA 
responsável pale aplicaçao em cademeta de poupança par intermédio do SICONV, se a 
prazo previsto para utilizaçao dos recursos transferidos for igual ou superior a um mes. 

7.5.2 - Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas 
vinculadas devem ser devolvidos a conta (mica do Tesouro ao final da execuçöo do objeto 
contratado, devendo constar de demonstrativo especifico que integrará a prestaçao de 
contas, vedada a sua utilizaçao. 

7.5.3 - Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes cia aplicaçâo dos recursos, que 
comprometam a execuçäo do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte 
adicional de contrapartida. 

7.6 - Eventuais saldos financeiros verificados quando cia conclusao, denUncia, rescisâo 
ou extinçao do Contrato de Repasse, inclusive as provenientes das receitas auferidas em 
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aplicaçOes financeiras, deverâo ser restituidos a UNIAO FEDERAL, no prazo 
improrrogavel de 30 (trinta) dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na 
época da restituição, sob pena da imediata instauraçao de Tomada de Contas Especial do 
responsavei. 

7.6.1 - A devoluçao prevista acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos 
recursos transferidos e da contrapartida prevista, independente da época em que foram 
aportados, devendo, nos casos em que incida exciusivamente sobre o repasse ou a 
contrapartida, ser devoivido apenas ao ente titular do valor remunerado. 

7.62 - Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, o CONTRATANTE 
solicitaré a instituição financeira albergante da conta vinculada a devoiuçào imediata dos 
saldos remanescentes a conta Unica do Tesouro Nacional. 

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 
legislaçao aplicavei, nos seguintes casos: 

a) quando näo bouver quaiquer execuçao fisica referente ao objeto pactuado neste 
Instrumento nem utitizaçao do recursos; 
b) quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste instrumento; 
c) quando nAo for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas 
parcial ou final; 
d) quando os recursos forem utilizados em desconformidade corn o pactuado neste 
Instrumento; 
e) quando houver utilizaçao dos valores resuitantes de aplicaçOes financeiras em 
desacordo corn o estabelecido no item 7.5.2; 
f) quando houver impugnaçao do despesas, se realizadas em desacordo corn as 
disposiçOes do contrato celebrado. 

7.7.1 - Na hipOtese prevista no item 7.7, alinea "a", os recursos que permaneceram na 
conta vinculada, sem terern sido desbioqueados em favor do CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA, serao devoividos acrescidos do resuitado da aplicação 
financeira nos termos do item 7.5, no prazo de ate 30 (trinta) dias do vencimento da 
vigencia do Contrato de Repasse. 

7.7.2 - Na hipótese prevista no item 7.7, ailnea "b" em quo a parte executada apresente 
funcionalidade, a devoiuçao dos recursos ja creditados em conta e nâo apiicados no 
objeto do Piano de Trabaiho, acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos 
do item 7.5, ocorrerã no prazo de ate 30 (trinta) dias do vencimento da vigéncia 
contratual. 

7.7.3 - Na hipOtese prevista no item 7.7, alinea "b", em que a parte executada não 
apresente funcionalidade, a totalidade dos recursos liberados devern ser devolvidos 
devidamente atualizados, conforme exigido para a quitaçäo de debitos pare corn a 
Fazenda Nacional, corn base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de 
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Liquidação e de Custodia - SELIC, acumulada mensaimente, ate o Uffimo dia do més 
anterior ao da devoluçao de recursos, acrescido a esse montante de 1% (urn par cento) 
no mês de efetivação da devoluçâo de recursos a conta Unica do Tesouro. 

7.7.4 - Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionafidade S parte executada será 
verificada pela CONTRATANTE. 

7.7.5 - Vencidos as prazos de devalução descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, as valores 
devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitaçâo de 
débitos para corn a Fazenda Nacional, corn base na variaçäo da Taxa Referencial do 
Sisterna Especial de Liquidaçao e de CustOdia - SELIC, acurnulada mensalmente, ate 0 

ültimo dia do rnês anterior ao da devoluçäo de recursos, acrescido a esse montante de 
1% (urn par cento) no rnês de efetivaçâo da devolução de recursos a conta Unica do 
Tesouro. 

7.7.6 - Na hipOtese prevista no item 7.7, alinea "c", as recursos devem ser devolvidos 
incluindo as rendimentos da apiicaçäo no mercado financeiro, atualizados pela Taxa 
Referencial do Sistema Especial de Liquidaçào e de CustOdia - SELIC. 

7.7.7 - Na hipôtese prevista no item 7.7, alineas "d", será instaurada Tornada de Contas 
Especial, alérn da devoluçâo dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme 
exigido para a quitaçao de débitos para coma Fazenda Nacional, corn base na variaçäo 
da Taxa Referenda! do Sistema Especial de Liquidacão e de Custodia - SELIC, 
acurnulada mensairnente, ate o ültimo die do mês anterior ao da devoiuçao dos recursos, 
acrescido esse rnontante de 1% (urn por cento) no més de efetivaçao da devoluçao dos 
recursos a Conta Unica do Tesouro Nacional. 

7.8— Para fins de efetivaçao da devoluçâo dos recursos a Uniao, a parcela de atualização 
referente a variação da SELIC sera calculada proporcionalmente a quantidade de dias 
carnpreendida entre a data da liberaçâo da parceia para o CONTRATADO e a data de 
efetivo credita do rnontante devido na conta ünica do Tesouro. 

CLAIJSLJLA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA 
CONTRATUAL 

8 - Os bens rernanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serao de propriedade 
do CONTRATADO e/ou UNMADE EXECUTORA, quando da sua extinçäo, desde que 
viriculados a finalidade a que se destinarn. 

CLAUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS 

9 - 0 Gestor do Prograrna e a autoridade competente para coordenar e definir as 
diretrizes do Prograrna, cabendo a CONTRATANTE a acompanharnento e avaliaçAo das 
açOes constantes no Piano de Trabaiho. 
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9.1 -. Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderã promover visitas in 
loco corn o proposito do acompanhamonto e avaliaçao dos resultados das atividades 
desenvolvidas em razâo do Contrato do Repasse, observadas as normas legais a 
regulamentares pertinentes ao assunto. 

9.2 - E prerrogativa da Uniao, por intermédio do Gestor do Programa e do 
CONTRATANTE, promover a fiscalização fisico-financeira das atividades referentes ao 
Contrato de Repasse, bern como, conservar, em qualquer hipOtese, a faculdade de 
assumir 00 transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua 
paralisação 00 de fato relevante quo venha a ocorrer. 

9.3 - As informaçoes relativas a celebraçào, execução, acompanharnento, fiscalizaçao e 
de prestação do contas, inclusive âquelas referentes a movimentação financeira dos 
instrurnentos, serão pUblicas, exceto nas hipOteses legais de sigilo fiscal e bancário e nas 
situaçoes classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento juridico. 

CLAIJSULA DECIMA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAcAO 

10 - Obriga-se o CONTRATADO eiou 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, cam subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação 
da despesa. 

10.1 -. As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatorios 
de despesas seräo emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, 
devidarnente identificados corn o nome do Programa e a nümero do Contrato de Repasse, 
o mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no prôprio local em que forem 
contabilizados, a disposiçâo dos Orgaos de controle interno e externo, pelo prazo fixado 
no Gontrato do Repasse. 

10.1.1 - 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar côpias dos 
cornprovantes do despesas ou de outros documentos a CONTRATANTE sempre que 

solicitado. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PRESTAcAO DE CONTAS 

11 - A Prestação do Contas referente 305 recursos financeiros deverá ser apresentada a 
CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDIcOES GERAIS. 

11.1 - Quando a prestação de contas nao for encaminhada no prazo fixado, a 
CONTRATANTE estabeleceré o prazo maxima de 45 (quarenta e cinco) dias para sue 
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apresentaçâo, ou recoihimento dos recursos, inciuldos os rendimentos da apticaçao no 
mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC. 

11.2 - Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nao apresente a prestacäo 
de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo 
estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimpténcia no SIGONV por omissão do 
dever de prestar contas e comunicaré o fato so Orgão de contabilidade analitica, para fins 
de instauraçâo de Tomada S Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras 
medidas para reparação do dano so erário, sob pens do responsabilizaçâo solidária. 

11.3 - Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestar contas dos recursos 
provenientes dos Contratos do Repasse flrmado pelo seu antecessor. 

11.3.1 - Na impossibilidade de atender so disposto no item anterior, deve apresentar, a 
CONTRATANTE, e inserir no SICONV documento corn justificativas que demonstrem 0 

impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio püblico. 

11.3.2 - Quando a impossibilidade S prestar contas decorrer de açâo ou omissâo do 
antecessor, o novo administrador solicitará a instauracâo de Tomada de Contas Especial. 

11.3.3 - Os casos fortuitos ou de força major que impeçam a CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão 
a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues a CONTRATANTE, pars 
anal iso e manifestaçao do Gestor do Programa. 

CLALISULA DECIMA SEGUNDA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS 
EXTRAORDINARIAS 

12 - 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA O responsável pelas despesas 
extraordinárias incorridas no âmbito desse instrumento, quando solicitor: 

a) reanálise de enquadramento de Piano de Trabaiho e de projetos de engenharia e do 
trabaiho social, quando houver; 
b) vistoria de etapas de obras não previstas originalmente; 
c) publicaçâo do extrato no Diário Oficial da Uniäo decorrente de alteraçao contratual de 

responsabilidade do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA 

13 - Os serviços de auditoria seräo realizados pelos Orgäos de controle intemo e externo 
da Uniao, sem elidir a competencia dos Orgãos de controle interno e externo do 
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade corn a Capitulo VI do 
Decreto n° 93.872, de 23 do dezembro de 1986. 
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13.1 - E Iivre 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 relacioriados direta ou indiretamente corn o Instrumento pactuado, bern 
como aos locais de execuçUo das obras, quando em missào de fiscalizaçäo cu auditoria. 

13.2. Em sendo evidenciados pelos Orgaos de Controle ou Ministerio PUblico vicios 
insanáveis que impliquem nulidade da licitaçao realizada, o CONTRATADO deveré adotar 
as medidas administrativas necessárias a recornposição do erârio no montante atualizado 
da parcela ja aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovaçâo da prestação de 
contas e a instauraçao de Tomada de Contas Especial, independenternente do 
comunicaçao do fato ao Tribunal de Contas da Uniao e ao Ministério PUblico. 

CLAIJSULA DECIMA QUARTA - DA IDENTIFICAçA0 DAS OBRAS E DAS AçOEs 
PROMOCIONAIS 

14 - E obrigatOria a identificaçao do empreendirnento corn placa segundo modelo 
fomecido pela CONTRATANTE, durante o periodo de duraçao do obra, devendo ser 
afixada no prazo de ate 15 (quinze) dias, contados a partir da autorização do 
CONTRATANTE para o iniclo dos trabaihos, sob pena de suspensäo do liberaçao dos 
recursos financeiros, observadas as IirnitaçOes impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de 
setembro de 1997. 

14.1 - Em qualquer açao promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse 
será obrigatoriarnente destacada a participaçäo da CONTRATANTE, do Gestor do 
Prograrna, bern como o objeto de aplicaçao dos recursos, observado o disposto no § 1 1  
do art. 37 da Constituiçao Federal, sob pena de suspensão da liberaçao dos recursos 
financeiros, observadas as limitaçôes irnpostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro 
de 1997. 

CLAIJSULA DECIMA QUINTA - DA VIGENCIA 

15 - A vigéncia deste Instrumento iniciar-se-á no data de sua assinatura e encerrar-se-á 
no prazo descrito no item VI das CONDIçOES GERAIS, possibilitada a sua prorrogação 
mediante Termo Aditivo e aprovaçäo da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fate 
superveniente que irnpeça a consecução do objeto no prazo acordado. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA— DA RESCISAO E DA DENUNCIA 

16 - 0 Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido 
a qualquer tempo, ficando os participes responsAveis pelas obrigaçOes assumidas na sua 
vigencia, creditando-se-Ihes, igualmente, os beneficios adquiridos no mesmo periodo, 
aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MFICGU n° 424, de 30 de 
dezembro de 2016 e dernais normas pertinentes a rnatOria. 

19 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (inforniaçOes, reclamaçOes, sugestoes e elogios) 

Para pessoas corn deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 ......... 
Ouvidoria: 0800 725 7474 

caixa.gov.br  
2L941 vOlO micro 	

A2kGc1O MARCONI 



-a1'tA 
bflItfl 	Contrato de Repasse - Transferéncia Voluntaria 

16.1 - Constitul motivo para rescisäo do Contrato de Repasse a descumprimento de 
qualquer das Clausulas pactuadas, particularmente quando constatada pela 
CONTRATANTE: 

I - a utilizaçäo dos recursos em desacordo corn o Piano de Trabaiho; 
II - a inexisténcia de execuçAo financeira após 180 (cento e oltenta) dias da Iiberaçäo da 
primeira parcela, a exemplo do descrito na Clausuia Quinta, item 5.8; 
III - a falsidade ou incorreçâo de inforrnação do documento apresentado; 
IV - a verificaçäo de qualquer circunstância quo enseje a iristauracäo de Tomada de 
Contas Especial. 

16.1.1 - A rescisäo do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham 
sido os valores restituidos a UniAo Federal devidarnente corrigidos, ensejará a 
instauraçâo de Tomada de Contas Especial. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR 

17 - A existéncia de restricão do CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA näo fol 

considerada obice a celebraçao do presente instrumento, em razâo da decisão lirninar 
concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a 
celobraçao deste instrumento, condicioriada a decisao final. 

17.1 - Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de 
Repasse, a desisténcia da açâo ou a decisao judicial desfavorâvei ao CONTRATADO 
e/ou UNIDADE EXECUTORA implicará a desconstituiçâo dos efeitos da respectiva 
liminar, corn a rescisäo do presente contrato é a devoluçâo de todos os recursos que 
eventualmente tenha recebido, atualizados na fomia da Iegislação em vigor. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERAçAO 

18 .- A alteraçao deste Instrumento, no caso da necessidade de ajustarnento da sua 
programação de execuçäo fisica e financeira, Inclusive a alteraçao do prazo de vigência 
fixado no Contrato de Repasse, será feita pormeio do Temio Aditivo e serã provocada 
pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, mediante apresentaçâo das 
respectivas justificativas, no prazo minimo de 30 (trinta) dias que antecedern o término da 
sua vigéncia, sendo necessária, para sua implementaçâo, a aprovaçäo da 
CONTRATANTE. 

18.1 - A alteraçao do prazo do vigência do Contrato de Repasse, ern decorréncia de 
atraso na Iiberação dos recursos par responsabilidade do Gestor do Prograrna, serA 
prornovida "do oficio" pela CONTRATANTE, limitada ao periodo do atraso verificado, 
fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA. 
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18.2 - A alteraçao contratual referente ao valor do Contrato do Repasse serã feita por 
meio de Temio Aditivo, ficando a majoraçAo dos recursos do repasse sob decisão 
unilateral exciusiva do Gestor do Programa. 

18.3 - E vedada a alteraçao do objeto do Contrato do Repasse. 

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDA( 

19— Ac CONTRATADO O vedado: 

I. reformular os projetos de engenharia das obras e serviços ja aceitos pelo 
CONTRATANTE; 

II. reprogramar Os projetos de engenharia dos instrumentos enquadrados no Inciso I do 
Artigo 30  da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU no 424/2016; 

lii. realizar despesas a titulo de taxa do administraçâo ou similar; 
IV. pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado pUblico, integrante de quadro do 

pessoal do órgão ou entidade pUblica da Adrninistraçao Direta ou lndireta, salvo nas 
hipoteses previstas em leis federals especificas e na Lei de Diretrizes 
Orçamentarias; 

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

VI. realizar despesa em data anterior a vigéncia do instrumento; 
VII. efetuar pagamento em data posterior a vigência do instrumento, salvo so o fato 

gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigOncia do instrumento pactuado; 
VIII. realizar despesas corn taxas bancarias, multas, juros ou correção rnonetária, 

inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no quo 
so refere as multas e aos juros decorrentes de atraso na transferencia do recursos 
polo CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais 
sejam os mesrnos aplicados no mercado. 

IX. transferir recursos para clubes, associaçOes de servidores ou quaisquer entidades 
congéneres, exceto pare creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando 
for o case; 

X. realizar despesas corn pubticidade, salvo a de carãter educativo, informativo cu de 
orientaçAo social, da qual não constern nornes, simbolos ou imagens quo 
caracterizes promoção pessoal e desde quo previstas no piano de trabalho; 

Xi. pager, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário 
servidor püblico da ativa ou empregado do empresa püblica, ou do sociedade de 
econornia mista, do órgäo celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, 
assistencia técnica ou assemelhados; 

XI I. aproveitar rendimentos pare ampliaçäo ou acréscimo do metas ao piano de trabaiho 
pactuado; 

Xiii. computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicaçOes no rnercado financeiro 
corno contrapartida. 

21 
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CLAIJSULA VIGESIMA - DOS J  REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS 
COMUNICAcôES 

20 - Os docurnentos instwtórios Cu 
Repasse deverâo ser apresentados 

20.1 - As comunicaçOes de fates ou 
coma regularmente feitas se entr 
correspendencia eletrOnica, corn con 
no item VIII das CONDIOES GERAI 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - 

21 - Fica eleito o fore da Justiça Fei 
para dirimir Os confutes decorrent 
qualquer outro, par mais privilegiado 

E, per estarem assirn justos e pactua 
pelas panes e pelas testemunhas ab 
em juizo e fora dele, sendo extraidas 
original 

oca

Pturad

(  

Assi l CONTRATANTE 
Nom  PEREIRA SILVA 
CPF: 627.011.856-53 

Testemunhas1  

Nome: SUEJ/I DASILVA SARTORI 
CPF: 444.29.896-34 

iiprobatôrios relativos a execução do Contrato de 
original ou em cOpia autenticada. 

ias relativas ao Contrate serâo consideradas 
per carta protocolada, telegrarna, fax ou 
te de recebimento, nos endereços descritos 

FORO 

1, descrito no item VII das CONDIçOES GERAIS S  
deste Instrumento, corn renüncia expressa de 
seja. 

firmam eaje Instrumento, que será assinado 
para qusurta seus efeitos juridicos e legais, 

respectivap copias, qua terao o mesmo valor do 

	

____ 2g: 	de Dezernbjo-- 	de 2017 

rs:t3;.t.iii 
CPF: 

	

Nome: ' 	EAN 	 0MO 
CPF 45.689 .268 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (iflformaçOes, reclarnaçOes, sugestoes e elegies) 
Para pessoas corn deficiência auditiva ou de tala: 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 
caixa.gov.br  
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Grau de Sigilo 

#PUBLICO J 
CONTRATO DE REPASSE NO 862813/2017/MTIJR/CAIXA 

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTIRE SI 
CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POlk 
JNTERMEDIO DO MINISTERIO DO 
TURISMO, REPRESENTADO PELA CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL E 0 MUNICIPIO 
DE JARDINOPOLIS, OBJETIVANDO A 
EXECUcAO DE AcOEs RELATIVAS AO 
APOJO A PROJETOS DE 
INFRAESTRUTURA 	TUR?STICA 	- 
CONTRATO 	DE 	REPASSE 	- 
PROPONENTE ESPECIFICO. 

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo norninadas e qualificadas, tern, entre si, 
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da Uniâo, em 
conformidade cam este Contrato do Repasse e corn a seguinte regulamentaçao, Decreto 
no 93.872, do 23 de dezembro de 1986, e suas alteraçOes, Decreto no 6.170, do 25 de 
juiho de 2007, a suas alteraçôes, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU no 424, do 30 
do dezembro de 2016, Lei de Diretrizes Orçarnentãrias vigente, Diretrizes Operacionais 
do Gostor do Programa para o exerciclo, Contrato de Prestaçao de Serviços (CPS) 
firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa EconOrnica Federal e demais normas que 
regulamentam a espécie, as quais as contratantes se sujeitam, desde jã, na forma 
ajustada a seguir: 

SIGNATARIOS 

- CONTRATANTE - A Uniâo Federal, par interrnédio do Gestor do Programa 
MINISTERIO DO TURISMO, representada pela Caixa Economica Federal, instituiçâo 
financeira sob a forma do empresa püblica, dotada de personalidade juridica de direito 
privado, criada pelo Decreto-Lei no 759, de 12 de agosto de 1969 e constituida pelo 
Decreto no 66.303, do 6 de marco do 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto no 
7.973, do 28 de marco do 2013, publicado no DOU do 01/04/2013, e retificação publicada 
no DOU do 05/04/2013, e alterado pelo Decreto no 8.199, do 26 do fevereiro de 2014, 
publicado no DOU de 27/02/2014, corn sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, 
Brasilia-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o no 00.360.305/0001-04, na qualidade de 
Mandatéria da Uniao, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada 
por CELlO PEREIRA SILVA, RG no 58.792.340-4, expedido por SSP/SP, CPF if 
049.447.468-81, residente e domidiliado em Ribeirao Preto/SP, confomie procuração 
lavrada em notas do 20  Tabeliao de Notas do Brasilia, no Iivro 3194-P, fis. 199, em 
2210412016 a, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE. 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (inforniaçOes, reclamaçOes, sugestOes e elogios) 
Para pessoas corn deficiencia auditiva ou de faIaQQQ 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 747 
caixa.gov.br 	ç- 
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Contrato do Repasse - Transferéncia Voluntária 

II -  CONTRATADO - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS, inscrito no CNPJ-MF sob o no 
44.229.821/0001-70, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor 
JOAO CIRO MARCONI, portador do RG n° 4.679.869-9 expedido por SSP/SP, e CPF n° 
870.699.978-68, residente e domiciliado em R. Dr. Mario Lins, 150 - Centro - CEP 14680-
000 - Jardinópolis - SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADO. 

coNDIçOEs GERAIS 

I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 
APOIC A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA. 

II - MUNICIPIO BENEFICIARIO 
Jardinôpolis - SP. 

Ill - 00NTRATAçA0 SOB LIMINAR 
(x)Nao 	( )Sim 
Apenas no caso de contrataçào sob liminar, 
Contrato de Repasse - CondiçOes Gerais. 

aplica-se a Cláusula Decima Setima desse 

IV - CONTRATAçAO SOB cONDIçAO SUSPENSIVA 
( )Nâo 	(x)Sim 
Documentaçao: Area de Intervençao e TOcnica do Engenharia. 
Prazo para entrega da documentacao polo CONTRATADO: 08 (olto) moses. 
Prazo para analise pela CAIXA após apresentaçao da documentaçao: 01 (urn) més. 

V - DESCRIcAO FINANCEIRA E ORçAMENTARIA 
Recursos do Repasse da Uniâo R$ 243.750,00 (duzentos 	quarenta e trés mil e 
setecentos e cinquenta reals). 
Recursos da Contrapartida aportada polo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA 
R$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e cinqüenta reais). 
Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinqUenta mil reais). 
Nota do Empenho n° 2017NE801336, emitida em 29/12/201 7, n o valor do R$ 243.750,00 
(duzentos e quarenta e trés mil e setecentos e cinquenta reals), Unidade Gestora 540007, 
Gestao 00001 
Programa de Trabalho: 23695207610V00001. 
Natureza cia Despesa: 444041. 
Conta Vinculada do CONTRATADO: agenda n° 1194, conta no 006.647026-0-0. 

VI- PRAZOS 
Data da Assinatura do Contrato do Repasse: 29/12/2017. 
Terrnino da Vigencia Contratual: 29 do Dezembro do 2021. 
Prestaçao do Contas: ate 60 (sessenta) dias apôs o termino da vigéncia contratual ou 
conclusäo da execuçao do objeto, o quo ocorrer primeiro. 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaçoes, reclamaçOes, 
Para pessoas corn deficiéncia auditiva ou de fala: 

Ouvkioria; 0800 725 7474 / 
caixa.gov.br  
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Arquivamento: 10 anos contados da apresentaçao da prestaçao de contas pete 
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA ou do decurso do prazo para apresentagAo 
da prestação de contas. 

VII - FORO 
Justiga Federal, Seçao Judiciaria do Estado do São Paulo. 

VIII - ENDEREOS 
Endereço para entrega de correspondencias ao CONTRATADO: R. Dr. Mario Lins, 150 - 
Centro - CEP 14680-000 - Jardinopolis - SP. 
Endereço para entrega de correspondèncias a CONTRATANTE: Av. Braz Olala Acosta, 
1975, Nova Aliança, CEP 14026-610 - Ribeirao Preto/SP. 

ENDEREOS ELETRONICOS: 
Endereço eletrônico do CONTRATADO: gabinete©jardinopolis. sp.gov . br. 
Endereço eletrônico do CONTRATANTE: sr2584splO©caixa.gov.br . 

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

CLAIJSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIçAO SIIJSPENSIVA 

1 - 0 Plano de Trabatho aprovado no Sistema de Gestao de Convénios e Contratos de 
Repasse (SICONV) e parte integrante do presente Contrato do Repasse, independente de 
transcrição. 

1.1 - A eficácia deste Instrumento està condicionada a apresentaçâo pelo CONTRATADO 
e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentaçao relacionada no item IV das 
CondiçOes Gerais deste Contrato, bern come a anâlise favorável pela CONTRATANTE, 
dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item. 

1.1.1 - 0 prazo fixado para ateridirnento. cia condição suspeniva poderé ser prorrogado, 
uma 	 Unica 	 vez, 	 por 	 igual 	 periodo: 

1.1.2 - 0 CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde ja e por este 
Instrumento, reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das exigëncias no 
prazo fixado ou a não aprovação da documentaçao pela CONTRATANTE implicarã a 
rescisão do pleno direito do presente Contrato de Repasse, independente do notificação. 

CLAUSLJLA SEGUNDA - DAS 0BRIGAc6Es 

2 - Como forma mUtua de cooperação na execuçâo do objeto do Contrato de Repasse, 
são obrigaçOes das partes: 

2.1 - DA CONTRATANTE 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaçOes, reclamaçOes, sugestOes e elogios) 
Para pessoas corn deficiência auditiva ou tie fala: 09D.22 2492 

Ouvidoria: 0800 725 	 / ) 
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CAI7t4 Contrato de Repasse - Transferencia 

I. analisar e aceitar a documentaçao técnica, institucional e juridica das propostas 
selecionadas; 

II. ceiebrar o Contrato de Repasse, apôs atendimento dos requisitos polo 
CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA, e publicarseu extrato, no Diario Oftcial 
da Uniao (DOU), e respectivas alteraçoes, so fore caso; 

Ill. acompanhar e atestar a execuçao fisico-financeira do objeto previsto no Piano de 
Trabaiho, corn os correspondentes registros nos sisternas da Uniào, utilizando-se 
para tanto dos recursos hurnanos e tecnolOgicos da CONTRATANTE; 

IV. transform ao CONTRAA.TADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, 
na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cläusula 
Quinta deste instrumento; 

V. comunicar a assinatura e Iiberaçâo de recursos ao Poder Legislative na forma 
disposta na iegislaçáo; 

VI. monitorar e acornpanhar a conformidade fIsica e fipanceira durante a execuçao do 
presente instrumento; 

VII. analisar eventuals solicitaçOes de reprogramaçâo dos Projetos Tecnicos, 
submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Prograrna, rnediante 0 pagamento 
de taxa de reanálise; 

VIII. verificar a realização do procedimento licitatóiio pelo CONTRATADO, atendo-se a 
documentaçao no que tange: a contemporaneidade do certame, aos precos do 
licitante vencedor e sua compatibilidade corn os preços de referenda, ao respective 
enquadrarnento do objeto ajustado corn o efetivamente ilcitado, ao fornecirnento de 
declaraçao expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento as disposiçOes legais aplicáveis, 
ou registro no SICONV que a substitua; 

IX. aferir a execução do objeto pactuado, confomie pactuado no Plane de Trabalho, per 
meie da verificaçao da compatibilidade entre estes e o efetivamente executade, assirn 
corno verificar a regular aplicação das parcelas de recursos, de acordo corn o 
disposto na Cláusula Quinta; 

X. verificar a existéncia da Anetaçao de Responsabilidade Técnica - ART, quando se 
tratar de obras e services de engenharia; 

XI. designar, em 10 dias contados da assinatura do instrurnento, os servidores ou 
ernpregados responsáveis polo seu acompanharnento; 

Xii. divuigar em sitio eletronico institucionai as inforrnaçOes referentes a valores 
devoividos, bern como a causa da devoluçao, nos cases de nâe execução total do 
objeto pactuado, extinçäo ou rescisão do instrurnento; 

Xlii. fornecer, quando requisitadas pelos Orgàos de controle externo e nos limites do sua 
competéncia especifica, informaçoes relativas ao Contrato de Repasse independente 
de autorizaçAo judicial; 

XIV. notificar previarnente o CONTRATADO a inscrição como inadimplente no SICONV, 
quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da 
execução do objeto do instrumento, devendo ser inciulda no aviso a respectiva 
Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislative do ôrgào 
responsavel polo instrurnento; 

XV. notificar a CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quando não apresentada a 
Prestaçao do Contas dos recursos aplicados, ou quando constatada a ma aplicaçao 

4 
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dos recursos pUblicos transferidos, instaurando, se for o caso, a competente Tornado 
de Contas Especial; 

XVI. receber e analisar a prestaçao do contas encarninhada pelo CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA, bern como notiflcá-lo quando do não apresentaçâo no prazo 
fixado e ainda quando constatada a ma apiicaçao dos recursos, instaurando, se for o 
caso, a correspondente Tornado do Contas Especial; 

XVII. solicitor a instituiçäo financeira albergante do conta vincutada a devoluçöo imediata 
dos saldos remanescentes dessa conta especifica do instrurnento para a conta (mica 
do Tesouro Nacional, nos casos aplicaveis. 

XVIII. assumir ou transferir a responsabilidade peta execução do objeto, no caso de 
paralisação ou de ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar sua 
descontinuidade; 

XIX. realizar tempestivamente no SICONV as atos e as procedimentos relativos 30 
acompanhamento do execuçao do objeto, registrando no SICONV os atos que par 
sua natureza nao possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados. 

2.2 - DO CONTRATADO 

I. consignor no Orçamento do exercicio corrente ou, em lei que autorize sua inclusao, 
Os recursos necessários para executor o objeto do Contrato de Repasse e, no caso 
do investimento quo extrapote o exercicio, consignor no Piano Plurianuat as recursos 
para atender as despesas ern exercicios futuros que, anualmente constarao do seu 
Orçarnento; 

II. observar as condiçóes para recebimento de recursos do Uniâo e para inscrição em 
restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar if 101, de 04 de maio do 2000; 

III. comprometer-se, nos casos em que couber a instituiçao do contribuiçao de methoria, 
nos termos do Godigo Tributário Nacional, a nâo efetuar cobranga que resulte em 
montante superior a contrapartida aportada 30 Contrato do Repasse; 

IV. definir o regime do execuçâo, direto ou indireto, do objeto do Contrato de Repasse; 
V. elaborar Os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda 

docurnentaçao juridica, tecnica e institucional necessária a celebraçao do Contrato de 
Repasse, do acordo corn os normativos do programa, bem coma apresentar 
documentos de titutaridade dorninial do area de intervençäo, Iicenças e aprovacOes 
do projetos emitidos pelo órgâo ambiental competente e concessionárias de serviços 
pUblicos, conforme o caso, nos termos do Iegislação aplicavel; 

VI. executor e fiscalizar os trabalhos necessários a consecuçäo do objeto pactuado no 
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado 
o corn experiência necessária ao acompanharnento e controle das obras e serviços 
com a respectiva ART do prestação de serviços de fiscalização a serem realizados. 

VII. Apresentar ao CONTRATANTE dectaracão do capacidade técnica, indicando 0 

servidor ou servidores quo acompanharão a obra ou serviço do engenharia. 
VIII. assegurar, no sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e do execuçäo dos 

produtos e serviQos contratados, em conformidade corn as normas brasileiras e as 
normativos dos programas, açOes e atividades, determinando a correcäo de vicios 
quo possam comprometer a fruiçâo do beneficio pela poputaçâo beneficiaria, quando 
detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle; 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaçOes, reclamacOes, sugestOese elogios) 
Para pessoas corn deficiëncia auditiva ou de fata: 0 0-726 232\ 
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IX. selecionar as areas de intervençâo e os beneficiários finals em conformidade corn as 
diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Prograrna, podendo estabelecer outras que 
busquem refletir situaçães de vulnerabilidade econômica e social, informando a 
CONTRATANTE sempre que houver alteraçOes; 

X. realizar o processo licitatOrio, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo 
regime de execução indireta, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alteraçOes ou da Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011 e sua regulamentação, e 
dernais normas pertinentes a matéria, assegurando a correção dos procedimentos 
legais, a suficlOricia do projeto básico, da planilha orçameritária discriminativa do 
percentual do Bonificaçao e Despesas Indiretas (BDI) utilizado e o respectivo 
detalhamento de sua composiçäo; 

XI. apresentar declaraçao expressa firmada por representante legal do CONTRATADO 
e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro no SICONV que a substitua, atestando a 
atendirnento das disposiçOes legais aplicáveis 80 procedirnento IicitatOrio; 

XII. exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizaçäo sobre o ClEF - Contrato de 
Execuçao e/ou Fornecimento de Obras, Servicos ou Equipamentos. 

XIII. estimular a participaçâo dos beneficiaries finals na elaboraçao e implernentação do 
objeto do Contrato de Repasse, bern como na manutençao do patrimOnio gerado por 
estes investirnentos; 

XIV. no caso dos Estados, Municipios e Distrito Federal, notificar Os partidos politicos, Os 

sindicatos de trabalhadores e as entidades empresarlais corn sede no municipio ou 
Distrito Federal quando ocorrer a Iiberaçao de recursos financeiros pela 
CONTRATANTE, em conformidade corn a Lei no 9.452, de 20 de marco de 1997, 
facultada a notificaçao por mdc eletrOnico; 

XV. operar, manter e conservar adequadamente a patrirnOnlo pUblico gerado pelos 
investirnentos decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a 
possibilitar a sua funcionalidade; 

XVI. prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados a 
consecuçâo do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse; 

XVII. fornecer a CONTRATANTE, a qualquer tempo, informaçoes sobre as açoes 
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliaçao do processo; 

XVIII. prover no edital do Iicitaçao e no ClEF quo a responsabilidade pela qualidade das 
obras, materials e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta 
finalidade, inclusive a promoçao de readequaçOes, sernpre que detectadas 
impropriedades que possam cornprometer a consecução do objeto contratado; 

XIX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e as procedirnentos relatives a 
formalizaçao, execuçäo, Iicitação, acompanhamento, prestação de contas e 
infomiaçOes acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar 
no SICONV os atos que por sua natureza nâo possam ser realizados nesse Sistema, 
rnantendo-os atualizados; 

XX. instaurar processo administrative apuratorio, inclusive processo administrativo 
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação do recursos pUblicos, 
irregularidade na execuçäo do ClEF ou gestâo financeira do Contrato de Repasse, 
comunicando tal fato a CONTRATANTE; 

XXI. registrar no SICONV o extrato do edital do Iicitaçao, a preço estirnado pela 
Adrninistraçao para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada par 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (inforrnaçUes, reclamaçães, sugestoes e elo ios) 
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