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OBJETO:
\'lelhoria do Acesso à Água em comunidade do município de São Bemardo -MA.

.íi ]STI FICATIVA:
Sào Bemardo foi elevado à categoria de município pela lei estadual n" 875, de l5/07/1935, desmembrado do município Brejo.
l-ocaliza-sc na Mesorregião Leste Maranhense e na Microrregião do Baixo Pamaiba Maranhense. População segundo IBGE
2010 é de 26.476 habitantes, área de Area 1.006,920 km', densidade demográfica de 26,29 hab/km,, IDH-M 0,572 (PNUD
1010), municipios limítrofes limítrofes Magalhàes de Almeida, Araioses, Água Doce do Maranhão, Santana do Maranhão, Santa
r.j'ritéria do Maranhão, e Luzilândia. Atualmente conta com uma população de aproximadamente 28.020 hab. (IBGE 2016),
irea de 1006,920 km'?, densidade demográfica de 27,83 hab./km', tDHM 0,538 (Atlas Brasil 2000). O municipio possui uma

iropulação desprovida de recursos financeiros, necessitando de ações govemamentais para melhoria de sua qualidade de vida.
loúanto, faz-se necessário a implantação de projetos como o de sistemas de melhoria do acesso à água, para atender a d€manda
da população do Povoado Nova Esperança, no município de São Bernardo, Estado do Maranhão, devido ao crescimento
populacional, não dispondo de um sistema de acesso à água adequado. Em vista disso, solicitamos recursos para implantaçâo dc
sistemas dc melhoria do acesso à água potável que é um conjunto de estruturas, equipamentos e instrumentos destinados a

produzir água de consumo humano a fim de entregá-lo aos usuários em quantidade e qualidades adequadas, tendo um serviço
aontinuo a um custo razoável, além de solucionar os problemas gerados pelo contato com águas servidas e diretas. O sistema
proposto contemplará: captação, adução, tratamento, instalações eletromênicas, abrigo para quadro elétrico, reservação, rede de
distribuição, e ligações domiciliares. Neste contexto, julgamos scr oportuna e indispensável, a apresentação do referido projeto
no sentido de inserir um dispositivo legal, que dê as condições minimas, prevenindo transtomos maiores conforme o
crescimento do município, assim como, eliminação total de doenças de veiculação hidrica, consequentemente a promoção do
desenvolvimento regional.

I - DADOS DO CONCEDENTE

NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
MINISTERIO DO MEIO AMBIE\TE

CPF DO RESPONSAVEL:
! 1.767.301-78

NOME DO RESPONSAVEL:
JAIR VIEIRA TANNUS JUNIOR

ENDEREÇO DO RESPONSAVEL:
SEPN 505 Bloco B - l'Andar - ASA Norte - Ed. Marie Prendi Cruz

CEP DO RESPONSÁVEL:
70730-542.

CONCEDENTE:
44000
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2 . DADOS DO PROPONENTE PROCESSO

PROPONENTE:
r)6. 125.389/0001-88

IfiODÀUDADÉ

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

L

ENDEREÇO JURIDICO DO PROPONENTE:
Praça Municipal, 863 - Centro,

UF:
MA

CóDIGo
MUNICiPIOI
0q0s

CEP:
65550000

E.A.:
Administração
Pública Municipal

DDD,/TEI,EFONE:
98981077000

CIDADE:
SAO BERNARDO

AGÊNCIA:
3519-0

CONTA CORRENTE:
0066471780

BANCO:
104 . CAIXA ECONOMICA

NOME DO RESPONSAVEL:
JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO

CPF DO RESPONSÁVEL:
0(,2.551.633-71

CEP DO RESPONSAVEL:
65560000

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:
R.UA CELESTINO CAMARA, I55 . CENTRO
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4 - DADOS DO EXECUTOR.iVALORES

\.AI-OR DOS REPASSES:

VALOR GLOBAL: VISTO:

tl *$ zso,zs\.ÂI,OR DÀ CONTRÂPÂRTIDA:

Ano Valor

2018 R$ 250.000,00

VALOR DA CONTR{PARTIDA FINANCEIRA: R$ 250,25

RS 0.00YALOR DA CONTRÀPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:

VÁLOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: RS 0,00

17104/2018Ii'..ÍCIo DE vIGÊNCIA:

Iü I DE VIGÊNCIA: 17 t04/2020

20201,IGÊNcIA Do CoNvÊNIo:

Relatório emilido em 15/05/2019 16:11:36 Páginâ 3 de6
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5 - PLA\O DE TRABALHO PR0CESSO I c
MODAUDADE

ó - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

C o
\{eta no: I

ANO: 2018

META N': I VALOR DA META R$ 2s0.000,00

DESCRIÇÁO: Implantação de sistema para melhoria do acesso à água em comunidades do município de São Bemardo -MA

VALOR DO REPASSE: R$ 250.000,00 PARCELA N.: I

MÊS DESEMBOLSO: AbTiI ANO: 2018

ME'I'A N": I R§ 250,25

DESCRIÇAO: Implantação de sistema para melhoria do acesso à água em comunidades do municipio de Sào Bemardo -MA.

\ {I,OR DO REPASSE: R§ 250,25 PARCELA N": 1

Especificação: lmplantação de sistema para melhoria do acesso à água em c munlcl iodeS

Unidade de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor: RS 250.250.25

lnícioPrevisto: 17104/2018 Término Previstor 0l/06/2018 Valor Global: RS 250.250,25

l-iF: MA Município: 0909 - SAO BERNARDo CEP: 65550-000

Endereço; Povoado Nova Esperança, no município de São Bemardo -MA

Etapa./Frse n': I
EspeciÍic8çIo:
MA.

Implantação de sistema para melhoria do acesso à água em comunidades do município de São Bemardo -

Quantidade:
1.0 un

Valor:
R$ 250.250.25

Início Previsto:
t7 /o4120t8

Término Previsto:
0l /06/201 8

Relatório emitido em 15/05/2019 16:1 1 :36
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0ESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇo: ImplantaÇão de sistema para melhoria do ace

São Bemardo -MA
s ntu ie

NATU

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÀO: Povoado Nova Esperança, no municipio de São Bemardo -MA

CEP: 65550-000 UF: MA MUNICIPIO: 0909 - SAO BERNARDO

QUANTIDADE: 1,00 v. UNITÁRIO: R$ 250.250,25L'NIDADE: un V.TOTAL: R$ 250.250.25

\ATUREZA DA AQUISIÇ O: Recursos do Convênio

OBSERVAÇ o:

PM

8 - PLANO DE APLICAÇÁO DETAL

9. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

.Fflt

CESSO

fiÀl§ -
1o

5
Lq_ çoC

l.{TUREZA DA DESPESA

Total Recursos Contrapartida Bens e

Serviços
Rendimento de

Aplicação
Código

.1.19051 R$ 250.250.25 R$ 2s0.250.25 R§ O,OO R$ 0,00

R$ 250.250,25TOTAL GERAL:

Página 5 de 6
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PRoCtS$0 .1C lq \oC,.I(). DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, quc impeça
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data Proponentc

a ia de recursos oriundos

Local c Data

I I . APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Concedgnte
(Representante legal do Órgão ou Entidade

12 - ANEXOS

l\ome do Arqüivo:
llcclaração Contrapartida SAA Meio Ambiente.pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

lome do Arquivo:
CR 0002 CLAUSULA SUSPENSIVA.pdf
PUBLICACAO E OFICIO 854981.pdf

CR 854981.pdf

I
I

I

Comprovação da Contrapartida
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GAIXA MODAUDA'I

VISTO:

Contrato de Repasse - Transferência Vóiúntaaa

CONTRÂTO DE REPÂSSE N' ê54981/2017/MMA./CAIXÁ

Por esle lostÍLÍnento Particular, as partes abâixo noÍninadas e qlaliísadas, tém, enlre si, justo e acoídado o Contrâto de
Rêpasse de reqrrsos oÍçamenlários da Uniào, em conformiJade com esle Conlrato de Rêpâ$e e com a Bêguiít€
ÍegulamentaÉo, DecÍeto no 93.872. de 23 dê dezembÍo dê 198ô, ê suas alteraçÕes, Decreto n.6.170, de 25 dc iulho de
2007, e suas alleÍaçóes, Portaria Intêíministêiãl i,PDCíMF/CGU nó 424, de 30 de de2embro de 20,6, Leide DiÍetrizes
&çámentádas vigeote. Dirêtrizes Operacionais do GesÍor do Programa para o êxerclcio, Contrato de PÍestaÉo dê
Serviços (CPS) firmado eot.e o Gestor do Programa e a Caixa Económica Federal e demãis nôímas gue Íêgulâmêntam
a espéqe, as quais oa conkatantês sê suieitam. desdejâ. na fôímâ aiustâda a seguírl

stGr{ÂTÁRros

I - CONTRATANÍE - A União Fedeíal. por rntermêdio do Gestor do Píograma MINISÍERIO DO MEIO AMBIÉNTE.
reFesentda pela Caixa Éconómicâ Fedeíal, instiluição finaocêira sob a íorma de emprcsa pública. dotada de
pers{,1alidade jurldica de di.elo psvado, criâda pelo Decreto-Lêi no 759, de 12 de agosto de 1969 e coftíihidâ pêio
Decíetono66.303.deôdêmarçodel9T0.egidapeloEstatutoaprovadopeloDecreton'7973,de28demarçode2013,
pub{icâdo no DOU de 01,104/2013, e reUficaçáo publicâdâ no DOU de 05f04/20í3, Ê alt€rado pêlo DecÍelo nc 8.190, de 26
de feveÍeiro de 2014, publicâdo no DOü de 27102n014, com sede no Setor Bancáíio §ul, Quadra 04, Lote ?4. BrasíÍs-
DF, inscrÍta no CNPJ-MF sob o ni 00 360 305/000Í-04. nE quElidade de Mandatâria da União. nos têrmos doâ
instÍumentos supracilados. nesle alo íepresentada poí RÉGINA CELIA BARBOSA RIBEIRO, RG ÍP 1292119. expêdido
pôÍ SSPiÀrA, CPF n 483.501.41187, íesidenle e domiciliada efl Rua 3 - Ouadra C - Casa 36- Resid€ncisl Araras -
Cohama, confoíme p.ocuração lâvÍadâ em notâs do 2'Tabelião de Notâs e Píotestos - Brasilia - Distrito FedeÍal, no livr§
328&P, Íh 032. em 22.06.2017 e s(bstâbelecimento lavrado em nolae do 2" Tabelião de Noias e Prot$tos - &asilia -
Disfitô Federal. no livíô 327&P. tis. 084, em 11.08.2017, doravanle denoninâda simplesmente CONTRÁTANTÊ.

I - CONTRÂTADO - MUNTCÍP|O DE SÂO BERNARDO, inscrto no CNP.,-MF sob o oÓ 06.125.389'0001-88. ne§tê ãro
íepíesentado pêlo rêspectlvo Prêfeilo Municipel, seíthor JoÃo lGoR vlElRA CARVALHo, poÍtador do RG no

0208265220029 expêdido por SSP/MA. e CPF n" m2.551.633-71, íesideolê e dsniciliado em RUA BERNARDO LIMA
sn{ . CENIRO - SÀO BÊRNANÊDO, dorâvante denomiÍrado simpl6mente coNÍRATADO.

coNDIÇÕE§ GERÂIS

I - OBJETO OO CONTRATO DE REPASSE
Melhoíia do Acesso à Àgua em coínunidade do municipio de Sáo Befiaído -MA.

[ - MUNrciPro BENEFtctÁRto
São Bernardo - MA,

- coNTRATAÇÃo soB LIM,MR
( )Não (x)SiÍrl

PROCESSO: 1000204-87.2018.4.01.3700 - SÉÇÁO JUOICIÁRlA DO ESTAOO DO MARANHÀO

Apênas no çaso de coótíatâçáo sob liminar, aplica-sê â Cláusula Décima Sélima dêsse Confato de Repasse - Cotrdiçóes

Gerais.

IV- CONTRATAÇÂO SOB CONDIÇÁO SUSPENSIVA
( )Não (x)Sm
OoqlmentâÇáo: Aíeê dê lntervenÉo, Têçrica de Éngenhaú e Liçença Ambiental,
Prazo pârâ êotrega da doçur€ntâçâo pelo CONTRATADO: 08 (oilo) meses.

Prazo parâ ânátiso pela CAIXÂ aÉs aFre§entação da docúme.,taÉo: 01 (um) mês

i,',Ç

COiIÍRATO OE REPÂSSE QUE ENTRE SI CELEBRâI' A
UNÂo FEDERÀ1, PoR IHTERIÚÊDIo Do MINISTERIo oo
MEIO ÁUBIENTE, REPRESÉNTAOO PELÂ CAIXÂ
EcoNôMrcA FEDERAL, E o túuNtcipto DE sÀo
BERHARoo, oBJETtvÂNoo Á ExEcuçÃo DE açÕÉs
RELATIVAS AO SRHQ 2(84 2,I7V. APOIO A PROJEÍOS
DE AMPLTAÇÃo Do AcEsso À ÁGuA poR rúEto DE
TÊcNoLoGtAs E pRÁncÂg AMBiENTALIiIENTÊ
susrENTÁVE§.
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Contrato de Repasse - TransfeÍência V

V. DESCRICÂO FINANCÊIRA E ORÇ/{MÊNTÁRIA
RêcuÍsos dô Repasse dâ Uniáo R$ 250-000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
RecuÍso§ da conúapsrtida apoÍrada pdo coNTRATADo E/ou UNIOAOE EXÊCUTORA R$ 250,25 {du.éntos ê
onquônta Íesis e vinle e cinco centavos)
Rêcursos do lôve§hmeoto (Repasse + CgnEapâúda) RS 250.250,25 (duzentos e cinquenta mil e duzento6 e cinqueflta
reais e vinle e cioco ceníavos).
Nots dê Emponho o.2017NE800016. emilíd e eín 06í1212017 , no valor de R$ 250.m0 00 (dEentos e cinquênta mil .ears),
Unidâde Gestorâ 4a0'107, Gestáo 00001
PÍograma de Tíãbalho: í 85442084217V0001
NatuÍêza ds Desp€sai 444041.
Contâ Vin«rladâ do CONTRATAOO: agência no 3519, §onta nÔ 006.00647178{.

VI . PRAZOS
Datâ da Às3inatura do contrdo dê Repasse: 171u12018.
Té(mino da Vrgêociâ Cootrôlualr 17 de Abdt d€ 2020.
PrâstsÉo de Cootas: atê 60 (sessenta) dias apôs o téÍmino da vigência contralual ou condusâo da exêcuÉo do oqeto.
o quê ocorrer p.imeilo,
Arquiva.rEoío: 10 ânos coDlados da apreserlãção da prostaçáo de coítas pelo CONTRATAOO dou UNIDAOE
EXÉCUÍORA ou do dscurso do prazo paía apíesenlaç3o da píestaçào de conta6.

vfi - FoRo
Justiça Federal. Seção Júdiciáriâ do Eslado do Maranhâo.

v - ENDEREçOS
Eíderogo p?Ía entÍega de co.Íespondêocias ao CONTRATADO; PCA MUNICIPAL - 863 - SAO gER NARDO - CEP 6555S
000 - Sâo Bemardo - i,lÂ,
Endeíêço parâ eí(regâ de conespondências á CONTRATANTÉi Rua lnácio MouÉo Rangel, Oladra L. N'215. AndaÍ
TéíÍeo - Loleamênto JaÍacaty, Bairro Renâscença ll - São Luis,&4A - CEP 65075-ô97.

ENoÉREÇOS ELÉTRÔNICOSr
Endereçô eletrônico do CONTRAÍAOO: joaoigoÍpÍefêilo@hotmail coi'r
EndeÍeço eletÍônic! do CONTRÀTANTE: gigovsl@çaixa.gov.b.

Pelo píesente instrumêoto, as pades nominadas [o Cgnlrato de Rêpasse, pactuam as cláusulas a seguir:

clÁusuLÂ PRIUETRA - DO PLANO DE ÍRASALHO E DÀ CONOTçÁO SUSPEI{S|VA

1 - ô Plana de Trabêlho aprovado no Sistema de Gêstâo de Coovênios e Contralos do Repasse (SICONV) é p9íte
integrante do prosente Contrato d€ Rêpasse independente de üanscÍíçào-

1.1 -A efiécia deste lnstrumento está condrcionada à apresentaçáo pelo CONIRATAOO e/ou UNIDADE EXECUÍORA
de tode a documentÊÇâo relacionada no ilen) lV das Condiçóês GeraB destê Cofliralo, bêm comoà análise tâvorávd pela
CONTRATANTE. dentío dos pÍazos estabeteçidos ôo mesno item.

1 1 1 - O graro fixado para atendimento da condrção suspensiva poderá ser proíogado, lma únic€ vez, por igualperíodo:

1. r.2 - O CONTRÂÍADO BOU UN,DADE EXECUTORA desde lá e por este lnslrumerllo. r€conhêce e dá suâ anuência
qoe o nào atendimento ús exigências no pr8zo íb(ado ou â nào aprovaÉo da documentaÉo pela CONTRATANTE
implicarà â resçisáo de pleao drreito do preseíte Ccí|t.ato de Repasse, independêr{e de not fiõâçâo.

CúUSULA SEGUT{DA - oÂs OBRIGAçoES

2 - Como íoíma m&ua de clopeíaçáo na exec4áo da otjeto do Conlíâto de Repasse, sào obrigaÉes dâs pâítes:

21-DACONTRÁTÂNTÊ
l- âoalisa. e aceitar a documentaçáo téÇnica, institucional e rlridica das propostas sêlêcionadagi
ll- celebíêr o Contralo de Repasse. após atendjmento dos requisitos pelo CONTRATADO ê/o! UNIDAOE

EXECUÍORA, e publicar eeu âxtíato, no DiáÍio OÍclal dâ Unaão (DOU). e Íespectivâs alteÍaÉe§, §e íor o casô:
lll acompaohaÍ e atestsr a execuÉo íÍsico-Íoânceira do obieio preüslo no Plano de Trata,ho, cofll06 coÍÍespondentes

registros nos sistema6 da Uniâo, utilizândo-se para tanto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRÂTAi{TEi
lV líansênr ao CONTRAIAOO e/ou UNIDADE ÉXECLTÍORA os tearsos Íinanceiros, na foÍma do croilogrâmã de

desembolso eprovado, observado o disposlo ns Cláusula Ouintâ deste lrslrumento;
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--Contrato de Repâsse - Transferência VoluntáÍia

vlll

@m,tnicar a assinatura e liberaçáo dê rêcursgs ao poder Legislalivo na torÍnâ disposlá na bgislsçáo;
monitorar e a@mpanhaÍ a conformidade física e fnaíceira durenle a execuçáo do pÍêsonle inslrumeflto:
enalisâÍ ev€nluâis solicilaçôes de reprogíamação dos Projelos Íécnicos. submetendo.as, quãndo for o caso, ao
GÊstor do Programa, ÍnêdiEnle o pagarnento dê lara de íêenálisê:
verificar a realizaçáo do procêdrmenlo licitatório pelo CoNTRATADo, atendc.se à documentaçáo no quê lenge: a
çonlemporanedadê do ceúãme. aos preços do tlcdaote vencêdor € §ua compatibilrdade coín os preços oe
refeÍência. ao rg§pectivo enquad.amento do otieto êjustado coín o êêtlafiente licitado, ag fornecimênto de
declaraçáo expre§sâ fíÍnada por repíe§enlánte legal do CONTRATAOO €/ou UNiDADE EXECUTORA atestando o
atendiÍn€nto âs dispostçóes legais apliúveis, ou registro no SICONV que a subslitua;
afuíir â execuçâo do obieto pactuado. confgrme pactuado no plaoo de Tlabalho, poÍ meio da veÍifcáçào da
compalbilidadê e.rlre 6§tes e o efelivamente exêcuiado, assim como veriícií á íegular aÉ icâQáo das paÍcelas de
ÍecuÍsos, de açoÍdo com o díspGto í,a Cláusula Ouinta;
vêriÍicaÍ s exislàlcia da Anotaçâo de Responsabilidadê Técnrcâ - ART, quando se tÍataÍ de obras e serviçâs de
engenharial
dâsignsí, em 10 dias contados da asâináura do instrurílento, os servidores ou êmpíegãdos responsávêis pêlo selj
acompanhâElento;
divulgaÍ gr sitio elêtrônico instilucionaí as iníormaçôes refeíentes a valores devolvidos, b€m coíno a catrsa da
devoluçáo, nos cãsos do nâo exeaçâo lotal do objeto paciuado, extiÍEào ou rescisão do insúlmento;
íornecer, quando Íequisitâdas pêlos óÍgàos de coÍÍrolê êtlêÍno ê nos limites de suâ compgtêocê espêclfica.
iníormeçÕê5 Í€lativas ao Contrato de Repasse indepeôdente de autorizaÇào ludiciali
nolificar previamente o CONTRATADO a inscnção como inadimptenle no SICONV quando deteçt8dâs
impmpíedades ou iÍregularllades no asompanhamento da êre.,Çáo do objeto do instumento, dêvêndo Berinclulda
no aviso a re§pectiva S€cretaria da Fazênda ou secrelar,a similar. e o Podêr legislativo do óígão responsável pelo
instrumento:
noliíicâr o COIÍTRÂTADO erou UNIDADE EXECUTORA quândo não apresentada a Píêstação de Contas dos
íecursos aplicados. ou qoaodo constatada a má aplicâÇáo dos rêcuÍsos púHicos tÍarEfeÍdos. instauÍando, g€ íoÍ o
c.§o. a cômp€teÂle Tomada dê Contas Especiali
recÇbsÍ e analisar a pÍestaçâo de conlas encaminhada pelo CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORÂ, bsn
como noüfcá-lo quando da não âpresentaçáo no prâzô lixâdo e ainda quardo constãladâ I má spliç€çáo do§
recursos, instaurando, se tor o caso, a corÍêspoodente Tomâdâ de Coôtas Espêcrâl:
sollcitar â instituiçáo Íinanceira albeíganle da conla vinÇulada a devoluÉo imediata dos saldos remanesaaote§
dee3a conta especitca do iostníÍrenIo para a conta únlca do Tesouío llacionâl. nos câsoE aplicáveis.
assumif ou tÍangt€rir a responsabiladade p€la exemçáo do oue'to, no caso de paralasaçâo o! de ocorÍência dê Íalo
relevaírte. de modo a evitar sua descontjnuidade:
realizâÍ tempesüvõnaote no SICONV 6 aloa e 06 procedirnentos íelativos ao acoÍnpânhâmênto da exeôrçào do
obieto, Íegiskaodo no SICONV os atos que poí sua natuíeza náo pos6am ser íealzados nes"ge Sislêma. mânlEndo-
os etu6lizados.

IX
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2.2 _ DO CONTRATÁDO

L coísrgnat no Orçâmenlo do exercicio corÍentê ou, eín lei que aulorize sua inclusão. os íecuGos nêcssáric pars
êxBcútaí o obieto do Cont ato de Repass€ e. no caso dê iíwesúmento que extra@le o exerclcio, consigoar no Plânê
Plurianual os ÍecuÍsos para atendeí à despe8as eín exôÍcicios íúuros quê ânualmonte clrstaráo do slu
Orç€meoto;

ll. obssNí âs condrçô€s para Í6cebimênto dÊ Í€cuÍsos da União e para inscriçáo êm rÊEtos a psgar êstabelecidas
Deia LeiComdement8Í n' í01, de 04 de maio de 2000:

lll. comprometer€e, nos cásos em gue couber a instiiuição da contribuiçáo dê mêlhoíia, nos terínos do Codioo
TribúáÍio Nacjooal, É náo eí€tuar cobÍanÇa qu€ resúlte êm montanle aupêÍioÍ à contrapankja aponada ao Conlrato
de Rep8se;

lV. defnar o regime de e-y6qrÉo, dircto ou indueto, do gbjáo do Contrato de Repasse.
V. êlaboíaÍ os projetos técnicos rElaciorÉdos ao objeto paÇtuado e apr€sêntar toda documêntaÉo juridica. téçflica e

insôtuoonal nece§3árla à c€lebraçâo do ContÍalo de Repâssê. dê âcordo com 06 noÍmâtivos do prográmâ. bem
cflo apÍesentar documentos de úlularidade dominial da âreâ dê intervençáo, licênÇas e aproyaçóes de pÍcreto6
emíidG pelo ôrgáo ambiental competênte e concessionárias de serviços públicos, coníorme o câso, nos teÍmo8 da
legislaÉo aplicável,

Vl. €xâcuter e Íiscalizar os trabalhos necessános à çonsecliçáo do objetô pacuado no Contíato dê Rêpa33ê,
obsêÍvaÍrdo prazos € cu6tos. designando p(ofissional haulitado e com experiénc,ã ne.4ssáía âo e.ÓInpánharhenlo
e contÍole das obras B s€.viÇos com a rêspectlva ART da pÍeslaÉo de serviços de Íiscalizaçáo a ser€rn íerlizados.

\ 1. Apr.s.ntar ãô CONTRÂÍANÍÉ dedarâçáo de câpâcidade técôica, indicsndo o servidor ou seÍvidoÍês que
acompanharãg a obra ou serv-t'ro de engenhaÍiê.

vl$. assegurar, na sua integÍalidade, a qualidâde técnica dos projelos e da execuçáo dos produtos ê seÍvi@s
cortrataarôs, êm contormidade com as noimâs brâsileiras e oa normativos dos píogagmâs. açoes e alivjddê§,
delerminando a correção de vÍsos gue po§sam comp.qn'Eter a íruiçáô do beneíício pela população beneficiáí,â,
quando dêtêc!âdos pê,a CONTRATÂNTE ou pelos ôÍgáos de corÍrole:
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sêlecton aB áreas dê inlervenção e os bêoêficlários flnôis em conformidâde com as di€tÍizes eslabeiecidas pelo
Gestor do Píograma, podendo êstâbelecêr outras que busquem íeietií sltuaçÕes de vulrÉÍabilidade econôínica e
gociâ|, inÍoímaodo à CONTRÀTANTE sempíe qrre hower alteiâçoes:
realizar o ,rocêsso llcitatório, soõ s{.la inteiía responsabildade. quâodo opÍar pelo íeg,me de exeqJçáo indiretâ, nos
l€Ímos dâ Leí n 8,ô66. dê ?1 dejunho de 1993 o suas altêíaçÕes ou da Lêi 12.46?, de 04 de agosto d€ 2011 e su8
rêgulaíÍreotsÉo, e demais ngrmas pertinentês à mâtéÍia. assegurando a coíreÉo dos procedimentgs legais. a
suliciêncaâ do proieto básico, da plãnilha oÍÇam6ntáíia dis(iminativa do percentual de Bonificáçào e Despesas
lndirêlas (BDll utiltrado e o respêclivo dêtalhamênto de suâ composiçàoi
apÍesentaí declaÍação expÍessa Íirmada poÍ .eprêsentante legâl do CONTRÂTADO eiou UNIDAOE EXECITÍORÂ,
ou regisfg no SICONV que a substitúa. atestando o atendnnento das disposçÕês legais aplicáveis ao Focedimento
licitatôíio:
exêrceí. na qualidade de contralante, a ís lizaçâo sobre o CTÉF - Contraio dê ExecuÇáo ey'ou Fornecimento d€
ObÍa$, ServiçÉ ou Equipamentos
estimular a participaÇão dos bcneÍiciários inais na elaboíaÉo e implementaçáo do obielo do Contrato de Repasse.
bem como na maôuiençáo dó pafimôoio gerado por esteÊ investimentosi
no caso dos Estados, Municlpios e DaslÍito Federal, notiírcar os partidos politicos. os sindicâlos de trabalhâdores ê
as êntidades empíesarisjs com sede no municipro ou Ostrúo Federal guando oconêí a liberaçào dq recursos
ôoarcÉiros pêla CONTRATANTE. em cinlormidade 6om a Lei n0 9.452. de 20 de maÍço de 1997, fâoJltada a
noliicáçào poí meio eletónico;
operaí. mantê. e cooseNaí adequadamente o patBmóôro publico gerado pelos ínv6timentoe decorEntês do
Contralo de Repasse, após sua execução, de fgíma a possibilítar a sua tuncionâÍidsdê:
prestâr corías dos recursos t ansÍeíidos pela CONTRÂTAI,IÍE destinados â consêcuÇâo do objelo no pfâzo fixado
no Contrâtg dê Rêpessê;
íôrnecêí à CONTRATANTE, â qualqu€í tempo, informaÇóes sobre as açôes desenvolüdas parâ viabilizar o
ecompanhamento ê avaliâÉo do processo;
prÊveí no ed.tal dê liotação Ê no CTEF que a íosponsabilidade pela quahdade das obras, mateíais ê s€rviços
êxecutadoslíoÍoeôdos é da empresa contralada para eslâ fioaliílâde. inclusive a píomoçáo dê readequaçóes.
6empre que deteclada8 ampropfledades que posaam compromêler a consêcução do obiêlo coni€tsdo;
Íealrza. tempeslivaÍnente no SICOIW Gs atos e os procêdimentos Íêlatrvos à formalização. ex€cl.çáo, ltcitação,
acompanhaíneírto. prêstaçáo de contas € informa@s acerca de tomada de coatas e+ecial do ContÍalo de Repassê
I registlar no SICONV os atos que por sua oatureza náo possam ser rêalizâdos oêsse Sistema, manlendo-os
alualrzados:
iírstâuraí pÍocêsso administíaüvo apuíatóÍo, inclusave processo adminislrativo disciplinsÍ. quândo conslatado o
desvro ou malvêÍsação de reclrso6 públicos. irregulaíidade na exec!çào do CTEF ol] gestào financeiÍâ do Conúáo
de Repasse. comunicândo talÍato à CONTRÂTANÍE;
íegistÍar no SICONV o exrato do ediÍãlde licitação, o prêço estimado pelaAdminislrôçào para a execuçáo do servio
ê a pr@ostâ de preço total oferlada por câda licatante cofi o seu respcõlivô CNPJ, o ternp de hoínologaçâo €
adiudicação, o extíato do CÍEF ê seus íespêclivos aditivos, a ART dos pÍqeÍos, dos executorês e da fscalizeção
de obras, e os boletins de mediç6es;
manter un cánal de comunic€çáo áetivo, ao qual se dârá âmpla publiddade, para o .ecebificnto pela Uriâo de
maniíeslâçôes dos cidadáos relacionados ao convênio, possibilitando o rcgislro de sugâstóes, elogios. solicitaÉes.
reclâmaçóes e dênúnciasl
incluir nas placas e adesivos indicalivos das oblas, quando o objelo do instÍumento s€ reÍeíir à exêqrçáo dê obÍâs
de eogêohariâ. infoÍmaçáo sobre canal paÍâ o registro de denúncras. ÍectaÍnações e elogios. conjbnfie prevsto no
'Mâoual de Uso da Marcâ do Governo Federal - Obras" da Secrelaíia de ComlnicôÉo Social da PíÊsilênciâ dâ
RepúbÍica:
ao tgmaÍ ciênciâ de gualquer iríegularldâde oú ,legalidad6, daÍ ciénciã âos órgáos de controle e, havendo fundada
suspeitâ de cíime ou de impÍobidade administrativa cienlificar os MinisteÍios Público Federal e Estadual e a
Advocaci9 Geral da Unrào.
adota. o disposto nas Lels no 10.048 de 08 de no,/embro de 2000, e ,0.098, dê 19 de dêz€rnúo de 2000, e no
Oecrdo n' 5.296. de 02 de dezembío de ?004. rêlativament€ à promoÇão de âcêssibllidade das pessoas poÍtadoÍâ§
de deficiénçia Ísjca ou com mobilidade Íeduzida:
compálibiliza. o újglo do Contrato de Repasse com normas e píocedimentos de pÍeservaçáo ambientâl municipal.
estrdual ou federal. conforme o caso:
prevêí no €d,tal de licitação as compositses de custos uniÉrios e o delalhameíío de encargos sociais e do BDI que
integrarn o orça{flênüc do proíeto básíco da obrâ €you se.viÇo. em c{rmprimeolo ao art. 7n §2", inciso ll. da Lei
8-ê66193 dc a §úmula n' 256 do Tíibunal de Contâs da Uniáo,
nos casos dê tÍansÍeÍências a Eslados, Distóto Federal e Municlpios, obsêrvar o disp$to no Deqeto n" 7,983. de
08 de abíil de 2013, ê suas altsíaÇóês. nas licjtaçôês que íêalÍzar no câso dê conlÍataçâo de obras ou serviçB dê
ensanhaÍia. bem Çomo apÍesÊntaÍ à CONTRÀTANTÉ declaraçâo írmada p€lo íepres€ntantê l€al dq
CONTRATADO elou UNIOADÊ EXECUIORA acercâ do atendirtlenlo aq dbposto no referido Oecrelo:
utilizár, paía aquisiQáo de bens e seÍviços comuns, a modelidade pregão, .ros têrm8 da Lei n' 10.520, d€ t7 de

ío Decrelo n0 5.450, de 31 de maio ds 2005, preferencblmente â sua

rX

x

xl

xrx

xx

xxr

xxI

xx

xll.

x l.

xív.

XV

xvl

XVII

xvltÍ

xxtv

XXV

xxvt

xxvll

xxvlll

a

xxtx
iulho de 2002. e do regulameoto

I

(),,/últ)
W

t



PJtí .FOLtu', r' -
ePROCESSO

MODÂUDADÉCA'XA

xxx

xxxt

xxxl

xxx

xxxlv

xxxv

xxxvl

xxxvtr

xxxvm

VlSr0:_

ContÍato de Repasse - Transferência Volunlária

Íorma eletrônica, devendo ser jus§fcáda pelo CONTRATADO e,rou UNTDADE EXECUÍORA e impcsib,{rdâd6 de
sue uúlizaçáoi
apresentaÍ dedaraçâo expreagã ou toÍnecêÍ declBrÊção emililíra pela empresa vencêdora da licitaçáo. 8lêsfando
quc êsta nâo possui em s€u quad.o soc{etário servidgr públho da ativa. ou empregado de smpíesa pública ou de
socíedÉde de economía mista. sô.do dê sua inteiís responsabilidade a fiscalizaçáo dêssê obrigação:
regi3faí no SICOiW ss âtas e as |fllormaÇóes SobÍe os pôÍticipante6 e respeclivas pÍogqstas dâs licitaçôês, bêm
como as informaçôes refeÍentes ás drspengas e inexigibridad$:
inseÍir, quaÍdoda c€l€braÉo de contratqs corn terceiros paÍa exeâ4ão do objelo do Cont ato de Repass€, cláusula
que ob,rigue o terceiro a peÍmitir o livre acesso dos s€rvidoíes dos ôrgâos ou entidades priblicas cônlratantes, bem
c{mo dG órgáos dê clntrole inlemo e externo. a serr§ doqlmentos e rêgist.qs contábeis
âtêstar, por rrleio do Cadastro Nacional d€ EmpÍesâs lnidôneas e Susp€nsas (CEl§). a rsgulaÍidadê dâs empÍesas
e/ou proÍissiorais paíticipantes do processo de licitaçáo. eín especial ao impedímento daquêlá! em conkatar com o
Poder Público, em atêndimêntô áo d;§posto na Porlaria CGU rlo 516. de tS de maíço dê 20i0;
corcultar no Sistema dê Câdâstíamento Unificado de FoÍnecêdores - SICAF a regulaÍdâde dag eínpregas e,/ou
profissionais participaníes do processo de l;citaÉo, em especial ao impedimento daquelas em comrstaí com o Podeí
Públim, sendo vedada a pãíticipaçao na ,icitaçào ou csrtralâÉo dê empresa que consta como impedidia ou
§usp€nsa:
consullar no Cadastro Nacional de CondênaÇó€s Civis a rêgulâÍidâd€ das empresas €y'ou proíissionais pârticipânteg
do processo de licitaÉo. no quê tange I reglslro de ato de improbidade admioisvstiva e Indegibitrdrdê
supervÍsionâdo pelo Conselho Naci$al de Justigai
apÍ$enlaÍ â CONTRÂTANTE íelatório de exec!ção do €ínpíeendimento contendo ioíormaçelos sobÍe â êxecuçáo
físico-íinanceira do ContÍato dê Repasse, bem como da inlegr€lizaçáo ds cootrapaítidâ, êm periodicidade
compatível coÍn o cronogrsmâ de desembo,so êstabelecido,
responsabilizar-sê pela conclusáo do eínpreêndimento quando o objêto do Cootíâto de ReÊasse prever apen8 sue
exec{çáo paÍciâl e Íor etapa de empíeendimento maior, a tim de asseguraÍ sua fu.rcionalidade;
divulgeí, €m quaqu€í ação promocional .slacionada ao objeto e/ou objetivo do Contráo d€ RêpâsÊe. o noma do
ProOràma, a oÍtl€m do recuÍso, o lalor do repassê ê o noírÉ do CONTRATANTE e do Gestor do PÍogrâmâ, comô
entes participa €§, obÍigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDAOE ÉXECUTORA a comunicar expÍe6sameríe à
CAIXA a data. forma e local onde o€orerá a aÉo promocional, com Êntecedênciâ minima de 72 (setenta e dua§)
horas, sob pena dê slspensão dâ libe.êção dos recurcos Rnanc€iros. ob6eJvâdas as timitaçóes impostas pel6
Eleítoral n' 9.504. de 30 de setêmho dô 1997i
comprometer-se a úilizar a agsinatlra do Ciestgr do Programa acompaohadâ da mârcâ do Govemo FêdêÍâl ías
pub)jc,açô€ô decoírentes do Contralo de Repassê, ob,servâdas as Iimit6çÕes iÍnpostâs pêla Eleitoral no I 504. de 30
de se'leÍnb.o de 1997i
responder solidãriãmente. G entes consoroados, no caso da erecuçâo do obiêlo conlíâtual poí congórcios púb,icos.
âplicâr, no SICONV, os recursos creditados na coola vinqrlada ao Contrato de Repasse am cadêrneta dê poLpança,
se o prazo previsto pâra sua úilização for igualou superior a um més, e realizaí os pagâmsntos de despesas do
Contrêto de Rêpa6s€ tambéÍn por intêÍmédio do SICONV ôbservadas as disposiÇões conlidas nã C!áusula Sêlima
deste lostrumen(oi
aulorizar o CONTRÂTANTE ou sua marÉatária paía que solicitem il.]nto à instituiÉo financeira albergantê da conta
vinculada. a faosÍerência dos r€cursos Íinaoceiros por êle Íepassâdos, bem qoffo os seus rerÉirnenlos, paíâ â
conta únics da Uniâo, caso os rec{êos nâo seiEm ulilizados no obje{o da transferénoa pêio prazo de 180 (cerúo e
oitenta) dias:
arÍtoÉaí ao CONTRATANTE solicitar, à rnstituiçáo linanceira albeígaÍúe da contá vinculada, o íesgãle dos saldog
remaoBcertes, nos cásos em que não houver a devoluÉo dos recursos oo píazo previsto;
eslar ciênte sobÍ€ a nâo sujelçlo ao sigilo bancário. qualtô â Uniáo e Íespeêlivos ôrgáos dâ contíole, poí 5e lrateÍ
de recurso público:
dar ciénciâ da câlebraçào do Contrato de Repasse ag cooselho local ou inslànciâ dô cont.ol€ soqãl da área
vinculada ao pÍogÍama de goveÍno que orisinou a lensÍeÍéncia, quando houvet;
dÍvulgar em sitio elelrônico inslitucional as inbrmaÉes EíeÍeflles a vêlores davolvidos. bsín como e cãu6a de
devoluçàg. nos casos de nào êxecuÉo total do otieto paci'lado, e}nirEáo o! Íescisâo do instrumento:
disponibiliza( em sitlo ofcial na ioiemet, ou, nâ sua falta, eÕ sua sêdê, ern local de Íácil ,rísibilidade. conÊultâ so
exúalo do inslrumento ou outro instÍumenlo uülizado, contendo. pelo menos, o objeto, a Íinalidade, os valoÍas e as
datôô d6 lib€raÉo e o detalhamênto da aplicação dos recuísos/, bêm como âs contrataçôes realizadas paía a
execuçào do objêto pactuado. podendo sêr sup,]da a publieação na inteínêt pêla ins€íÇão dê link na página oficiâl
do CONTRAÍADO e/os UNIDADE EXECUÍORA quq possibilite acesso dareto ao Portal de ConvÉnios.
indicaÍ a obÍigatgriedade de cônlâbilizâÇâo e guarda dos bens remanescentes e msniíêstar compromisso de

úilizaçàodos beos para assegurar a coolinurdadede progÍama govÊrnamenlal, êstandocla.as as regrâs e diretrizes
de utilizaçáoa
respoírder, na figuíâ de seus titulares, na medida de seus atos, cornpeténciês e atribuições o CONTRATADO e
solidsíiâmerúe quaôdo foí g Çaso. a UNIDADÉ ÉJ(ÊCWORÀ po. dêsv;o ou malveí9ação de recursos pÚblicos,
lnegularidãdê na execuçáo do contrato ou seslrlo finânceirâ do instíuínênto:
lomar oulra6 p(ovidênciag necessárias à boa execuçáo do objeto do Contraio de Repasse
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cLÁusuLA ÍERCETRA - Do vALoR

3 - Á COI,{TRÂTANTE transhíirá. ao CONTRATADO €/ou UNIDADE EXECUTORA. atê o limite do vâlor dos Rec!ísor
de Rêpass6 descrito no item V daõ CONDIÇÔES GERAIS ê dB acodo com o crooogrâma dê desembolso corctante do
Plaoo dâ Trabâlho.

3- 1 - O CONTRÀTADO aporlará o valoÍ dos Recursos dê Coolíapâítida descÍilo no ilêm V das CONDIçÓES GERÂIS de
âcoÍdo conr os percgntuais e as Goodições estabelecidas na legislaçào vigente ê de âcoÍdo com o cíonogrâma de
desernbol6o constante do Pl€no de Trabalho à coírts de reqrsos alocados em sêu oÍçamento.

3.2 - Os Íecursos lransíêridG p€la Uoíáo e oE recur3ôs do CONTRATADO desliaados ao p(esente Conkato de Repasse,
nguraÍào no Orçgrnento dg CONTRATAOO, óedêcendo âo dêsdobrameoto por fontes de Í€cuísos e elemêntos dê
de3pesÊ

3.3 - Recursos adiciooais ne@asános à coílsecuçáo do obieto do píesenlê Contiâto de Repâsse LeÍào o seu aporle sob
respon6abilidrde exdusvâ do CONÍRÂTADO.

3 4 - Íoda a movimentâçâo linânceira deve ser eíetuada, obrigatonánrênte, na conl,a vincüiada a Estê Contralo de
Repasse, êm agéncia da CAIXA. isenta de c.brança de laíÍas banG{íias.

cLÁusuLA ouÂRÍA - DÂ AUroRrzÂÇÀo pARÂ rNicto oo oBJETo

4 - O CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA, por mêio desle lÍrslrumerto, mâniíe§a s!â expíessa mncordánda
€m aguarder a autoÍrzaçáo escnla da CONÍRATANTE pam o iniqio da e)€cuÉo do objeto deste Cqnliâlo dê Repasse.

4.1 - A aúoíizaçâo ocor.erá após â fnalizaçáo do processo de ânálrse pó§-contratual e o crédito de reÇuÍaô6 dê Íêptsse
na csnls víÍlculâda- con{orme direlrizes da Po.làíia Inte.minísterial MPDG/MF/CGU 42412016 e do Gestor do
ProgÍama.

4.2 - Eventual execução do obieto rêalizadâ antes da autoíizaçào d8 CONTRATANTE não será objeto de mediçáo parâ
,iberâçáo de reclrsos alé a emi$áo da aulor,zaÉo acims dis?oslâ

4.3 - Caso a cont.âtaÉo s€ja eÍêtuada no p€.iodo píÉ€lêitoral, o CONTRATADO e/ou UNIOADE ÊXECLÍrORA dedaí8
estâí cienie de quo a âutorizâçào de início de objetg e a libeÍaçáo dos reçuÍso9 somente ocotíeÍá após ,inalizado o
p(oc€6-59 eleiloíal a se rêalrzar no mês de outub{o. cordderada, indusive. a eventual ocoÍência dê segundo turno, eÍn
atefldim€nto âo aÍtigo 73, incaso Vl. alhea'a' da Lei n! I504i97.

CLÂUBULA eulNTÂ - Do AcoirpANHÁHENTo, LIBERAÇÃo E DEsBloouEto DE RÉcuRsos

5. A exec!çáo do obieto será acompaohada e figcalizsd, de íorma a gaGrtír a regu!ãnidade dos áto6 praticados e a sua
plôna exeqrçáo, rêspoodendo o CoNTRATADO dou UNIDAOE EXECUTORÁ pel6 dsoos causados a t€Íc€iÍos.
decoí.efltês de culpa gu dolo na execuÉo do instÍumenlo, náo cabendo a responsaulizaçáo do CONTRÂTÀNTE poí
lnconfoímidades ou iÍregulaÍidades pÍaiicádas p€lo CONTRATADO ê/ou UNIDADE ÊXECUTORÂ, salvo nos casog eín
quc as Íalhas dsconerem de omissáo de .esponsabilidade atiibuida ao CONTRATÀNTE.

5.1 Ns aeompânhamento da exeq.içâo do obieto seráo veritcâdosl

| - a comp(ovâÉo da boa e íegu,âr aplicaêo dos reolíso8 oa ,oíma da legislaçào âpliçávêl;
ll - a co.r,pãtibilidâde enlre a execüÇáo do obiêto, o que bi e3tairelêcido no plano de tÍ8balho. os dêsembolsos e
pãgarnenlos, co,lío{mê os croírogramâs apresentEdos;
ill - a íegularidade dâs iníormaçó€s rê§,stradâs pelo CONTRATÀDO no §1CONV;
lv - o cumpnmenlo dae mêtas do plano d€ trabalbo nas condiçôes eskbalecidâs.
V - a confoÍmidade lifl anceira

52 O CONTRÂTÁNTÉ comulricará ao CONÍRAÍADO e/ou UNIDADE EXECUÍORA quaisquer irregulaÍílade§
dêcorrênlês do uso doa recúrsos ou olrtías pendércias de ordern lécnica apurados dlrantê a êxecução do instn rêú0.
suspendêndo g desbloqueao de íeâríso§, Íicando êgtabelecido o pÍazo do 45 (guârentâ e cinoo) dia€ para saneahento ou
apÍêsenlaÉo de iníormaçô€s e esclareclmentgs, podendo sêr pronôgado por igual pBíiodo-
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5.3 O CONTRAÍANTE ÍepodaÍá decisáo quanto à aceltsçáo os não das i(r3tiÍicalivss apresedãdas €\ se ícr e 6gsq.
Íealizaé procedimento de ãpuraÉo d6 dano ao eÉrio eíEeiando Íegistro de inadlnplência no SICONV e imediala
instâurâçâo dê Íomede de Conl6 Especial

5.4 -A libeí8çâo dos ÍecuÍgos financeiros obedecerá ao cÍonogràrna de desembotso de acoÍdo com as m€las e f8ses ou
olapaa de execuÇâo do obleto e s€íá realizada sob bloquêío, após eficáci8 conlratual, respátaôdo â disponibilidade
financeira do GsElor do Píogramâ ê atendidas as exigências cádaslÍais vigentes

5-4.'1 - Â lib€ração de íecursos dêveÉ o(pÍÍêr da ssguinte íorína:

I - excelo lros casos dÊ inslrumento com parcela única. o valor do desêmbolso a ser íeâíizâdo pêlo G€íoÍ do ProgrâÍta
ou pela mandStáÍia íeíeaente à primeiÍa pârcêla, nãô poderá exc€deÍ a 20% tvinte por cento) do €lor globat do
instrunentol

l, - e libêr8Çáo da priÍtteiíg paÍcela ou parcela únicâ ficsíâ coÍdiciooôda ao:

â)eoüo pela msndalárÉ e homologação pelo Gêstor do Pmgrânia da S intese do Projeto ApÍovado - SPA quândo o obieto
do insiÍum€nto envolver a execuÉo de obÍas e serviços e eflgênhêria enquadÍados nos incisGlle llldo art 3. da Po.táÍia
lntEÍmirishrial MPDG/Í\, F ICGU tf 424n0'16

b) conctusão dâ análiso têcnicâ ê acerte do processo licilalório pelo Gestor do ProgÍama ou mandatáÍia: e.

l,l - a lib€râÉo das demais pareelas, êBlâ mndicioneda E exeqJÉo de no mlnimo 70% (sêtentâ poÍ ceírto) das psíc6lâs
liberádâs anterioflÍenle

5.5 - O cÍonog.atna de desembolso previslo no plano de úabêlho deveÍá estar em consonància com as me{as e ÉEes ou
etâpês dê êxêorção do obieto do inâtrumêrúo

5.6 - Âpós a comprovaçào da lromologaçáo do proc€sso laaitiatóno pâlo CONTRATADO, o cronogÍama dê deseÍr,bolso
deverá ser ajustado em observaÇáo ao grau de erecuÉo $tabelecido no reíe.ido pÍocêsso lititatório-

5.7 - É peímitido o adiantarrentg de parc€las no regime de êxecução direta nâ íorma do srônogÍama de des€mbolso
aprgyado, sendo vedado n6 cásos de exeÇuÉo de gbras e serviços de efigenh€íja enquadíados no ioclso lll do aí 3'
da Portaria MPDG/MF/CGU n" 424P016, fcando a liberãçào daE parcelas sÍrbsêquentes condicionada â aprovâÇâo. pêlâ
CONTRAÍANTÊ. dê rêlalóÍio dê erêcuÇáo com comprovação dã ãplicâção dos recursos da última parcêla liberada.

5. I - Nê hipótose de inexislêooia de execuçáo linanceira após 1 80 (cento e oiienla) dias da liberaçáo da prirneiía parcala
o irstrumento @verá ser res€indrdo, sendo vedado, também, o iníÇio de execuçáo de noyos iÍrstrumentos e a liberaçáo
(h redrsos para este COÀÍIRATADO.

5.9 - A âutorizaçáo ds desbloqu€io dos recúrsgs cíaditados oa coolâ vinculada ocorÍe rá cond icioneda a:

| - a emissào da aúorizaÇão pars início do obielol
ll - â âprÊ§€ntação do rolôlório de ex8cução compativel com o cfonograma dB desembo,so âproyâdo.
devidâmentê âtêstado pela fiscalizaÇão do CONTRATÂDO erou UNIOADE EXECUTORA;
lll - o atendimento ao dispqsto nos Artigos 52 a 54 da Portaíia lnlerministerisl MPDGIMF/CGU n'42412016:
lV - a c!ÍÍpíovaÉo do apoÍte da contrapâítrda pactuadâ para a etapa coffe§poôdente;
V - á comprovaçâo ínanceira da etape anteraor pelo CONTRATADO er'ou UNIDADE EXECUTORÂ.

5,9,1 - O sêrvidoÍ indicado pelo CONTRATADO Íesponsâvel p€lo acompanhamênlo ê {iscalizaçáo d8 obía
devalá assinãr e carregaÍ no SICONV o relatório de íiscãlizaçào reíerente a cada medição

5-S 2 - O CONTRATADO deveÍá verificar se o§ materiais aplicâdos e os serviços realizados ateodem aos
requisitos dê quatidadê estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de êngsnha.iâ acêito§

5.9.3 - A execuçáo lisiça será âtestado mnÍoíme aêgrãnento dísposlo no Artigo 54 da PoÍtaria lnteÍministerial
MPDG/MFICGU ni 424t2016

5.9.4 - Â afêr,ção da exÊcuçêo do objeto, súas metas e fases ou €lapas será realizâdà poí me'o dâ vetÚicaçáo da
cofipatibillrade ênlre o eíelivamentê execulado e o paduado no Piano de Tr8ba,ho.

cLÁusuLA sExrA - oA cLASsrFtcAÇÃo oRçAMENÍÂRIA E FINANCEIRA Dos REcuRSos
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6 - As desp€s9s com a o(ecuçáo da obielo do preseole CofltÍato de Repasse coÍÍeráo â conta de recursos alocados Íros
.especlivos orÇemênlos dos coolíataotes

6-'l - A emi3são do empenho pluÍranual. quando lor o caso oçoÍrerá de acordo mm deteÍminação especíÍicê do GesloÍ
do Prográma. §on.l ioçorporaçáo ao presente Conlratrc de Rêpasse mediante Apostilamênlo-

6.2 - À êltcáda deste lÍlsirumento está condicionada á validade dos empanhos, que ê determin€da pot instrunento legal,
fôdo o qual, §em a total literação doa ÍecuísoE, o p.esente Cor íalo de Repasse íica auiomaticamenb extinto,

6.2 1 - No caso ds perda da validade dos eínpenhos poí molivo de canÇelamento dê Restos a Pâgar" o quantitativg llôico"
ftnanceiro poderá seÍ reduzido até a etapâ do ohjeto conúatado que apresente funcionalidade.

cúusuLÁ sÉniaA - DÂ ExÉcuçÃo FtitaNcElRA

7 - Os recuÍsos somente pod6Íâo ser úiijzados para pagamento de desp$âs Çonstanles do Plâoo de Trebalho ou pâra
aplicaÇáo no meÍcado íinanceiro, nas hipóteses pÍevista3 em lei ou na PoítâÍia lnterÍninlsterial MPDG/MF/CGU ne 424, de
30 de d€zembío dê 2016, vedada sua utilizaçàa em finalrdads dúersa da pacluada rEste lostÍufiento.

7.1 -A progrâmaçào e a execução Íoanceiía deverâo seí realizadas em separádo, de acoído mfi a naturezã € ã Íonte
de Íecursog. se foÍ o caso.

7"2 - AntÉ da Íeâlizaçào de cadâ pagamento, o CONTRATÂDO e/ql UNIDADE EXECUTORÂ incluirá oo SlCOtW, no
minimo. as seguinles infoímaÇóesl

l - a dêslinaÉo do recur6o;
ll ' o nome e CNPJ ou CPF do ,oÍnecÉdor, quando Íor o caso;
lll- o conlrato a que se rereíe 9 pagamento .ealizado;
lV - a meta, elapa ou íase do P,ano de Trabãlho relaliva ao pagamenlo:
V - infoÍmâçôes das notas fiscais ou doÇumeotos contábeis.

7.3 - Os gagamentos dsvem 6e. realizados medrante «êdjlo na conta bancária de titu,aodadg dos ícmecado.es e
píêstadores dê sBMços, íacultâda a dlspensa des(e procedimento Õos casos ciládos at âixo, em quê o crédito podêrá ger
.eêlizado em @nta bancáíia de titulaÍidad€ do p.óprio CONTRATADO e./ou UNIDADE ÉXECUTORÀ, deveôdo sêr
Íegisü"ádo no SICONV o beoeficiáno fiflsl da despesa:

8) por ato da auloridade máxima do Gestordo ProgIama;
bl n8 exeçuçáo do objeto Élo coNTRATADo €íot, UNIoADÊ ExÊcuTORA por regiÍne diíeto:
c) no íessarcimeoto ao CONTRATADO e/ou U§IDADE ÉXECLrrORA por pagâmentG realrzados às própíiss custás
decoreotês dê âlrasos na liberação de recrrsos pelo Gêstor do Programa e em valoÍes além d8 contrâpaúida pâc1usdÊ.

7.3. t - Excepcionelmente podeíá seÍ íealrzado. uma ünica vez no decoÍer da vrgêncja do pÍesentÊ CoolÍato de Repassê.
pagamento a pessoa ísica que oão possua coota bahcáÍia, desde que p€rmitida a idefltifrc8ção do benêficiário pda
CoNTRATAT{TE. ê obse.vado o limiie de R§ '1.200,m (1Jín mil e duzenlos .ea,s) por íornecedor ou píêstadoÍ de seÍviçoE.

7 4 - Os recuÍsos t.ãosíeridos pels CONTRAIANIE nâo poderâo sêr ulilizâdos pàra desp€sas eíáuadas em peÍiodo
anteíior ou posteíior à vigência do pÍesente Contralg dÊ Repasse, permÍtido o paoamsnto dê despesas posteriormette
desde que coíírpÍovadamÊrÍe reáliz€das nâ vigéncia descÍila no iteÍn Vl das CONDIÇÔES GERAI§-

7.5 - Os recrrsa§ lransÍerÀro§ enquarto não utilzado§, seíáo aplicados em câd€meta de poupança se o píazo píeviío
pa.a sua utiljzaÇàa íor igual ou sr.rperior a um mês, ou em íundo de splicaçeo finaroêiía de @Êo píazo ou 9peÍaçâo de
meÍcadg aberlo last.eada en) tilulos da divrda públic. íederal, quandg a suâ utilizaÉo eativ"Í pÍevista paÍa p.azo menoÍ
q!,e unt més,

7-5.1 - A âplicação dos rec Ísos, credltados na conlâ vinqlada ao Conlralo de Repa§se, em íundo de curto prazo será
automáticâ, após âssinatura pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA do íespêcúvo Termo dê Adesâo €o íundo
nô ato dê Íegularização da conta, licandô o CONTRATÂDO e/ou UNIDADE EXECUTORA resporcáv€l pela eplicaçáo em
csdeÍneta de poupança poÍ intermédío do SICONV, se o pra2o previsto pâra ut,lizaÉo dos íecursos transbridGs íor iruel
ou supefloa a um més

?.5 2 - Tgdos 03 íendimentos provenientes da aplrcaçáo dos reculsos das conlas únculadas dêvem seÍ devolvidos à
contâ única do Tesouío ao linal da execuÇão do objelo contÍatado. CeveRdo @nstaÍ de demoDstrativo especlfico que
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7.5.3 - Na ocorrência de perdas litlanceiras decorrentes da aplicação dos recursos, que cômpÍometam a execuÉo do
objeto conlíalual, ficâ o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de con.lrapânidâ.

7-6 - EventÍlais sãldos linaficeiros veraficâdos quando dB conúlusão. Cenúncia. rescisáo oo extinção do Conraio d€
Repassê, ínclusi\e os proveníentes das Íeceilas aufefidas em aplicaçóes financeiras, deverâo aer restitutdos à UNIÂô
FEDERÂL, oo pÍazo improííôgável de 30 (lÍinta) dias do eventô, na íorma indiçada pela CONTRATANTE na época da
restiluiçáo. sú pena da imediata iníauração de Íomada de ContaE Êspeciat do responsávet,

7 â 1 - A devoluçáo pIevisE acima será realizada ob3ervsido-se a píoporcionalidade dos recuBos {ransfe.idos e dâ
clntÍEpaÍlida previsla, indepêndênte da época em gue ÍoÍam aportâdos, devendo. oos 6asoê êm qse incija
exclúSivamente sobre o repasse ou a c4nt.aparlida, seí devolvido apenas ao enle tituÍar do valor remunerado-

7.6.2 - No§ câsoÉ de d€scrEnpÍimênto do píazo p.evisto no rtem 7.6 o CONIRATANTE solidtârá à instituíçáo Íinânçeira
âlbergante da conta yincrradâ a devoluÇáo imedi8la dos saldos .emanescenles à conta única do TesouÍo Nacional.

7 7 - OeveÉo ser restituidos. aind8, todos os valgres transíendos. acÍescidos de juros legais Ê árlâlizâdo§
monetariamente, a paÍtir da data do íêcêbiínento, nâ íorma da legislação aplicável. nos sêguintes câso§t

a) quando nào houver quahueí exeoJçáo íísicâ íefê.ente aô objelo paçtuado nÉíe lnírumento nem dilizaçáo dê
rêcursos;
b) quando foi oxeóutsdo parcialmeote o ob.,eto pactuado neste lnstrumentoi
c) quando náo foÍ apreseotada, rg prazo reguÍameolar, a respectva preslsÇão de contas parclal ou íinâl:
d) quândo os r€cursos Íorem utilzados em desôoníormidade com c pac{uado nêste lnstÍumêntoi
ê) quando houver iililizaçáo dos valores resultrntes de âdicações ihanceiras em desEcordo com o estabelecido no iêm
7 521
0 quândo houyê. impugnaçào de dÉpô8âs, sê realizad6 ern desacoÍdo coÍ as disposiçóe8 do conlíalo celebíado.

7,7.1 - Na hipótêss previBta no ilem 7.7, alin€a '4". Gs ÍÊclrsos qu? peímansceÍam na conta vinqllada. aem teÍem 8k o
desb,oquêados em favoÍ do CON-1.-RATADO €/ou UNIDÂDÉ ÊXÊCUTORA. se.ão devolvido6 acrescidos do í*ultado ds
aplicaçào financeiÍa nos termos do ilem 7-5. no prêzo de até 30 (irinla) dhs dg vencimsnlo da vigéÍlcia do Contrale de
Repasse.

7.7 2 - Na hipót€se p{âvista no it6Ín 7 7. alínoa "b", €m quô a pa.te exêcltada apÍssents tuncionalidade, a dsvoft4ão dos
ÍeoJÍsos já creditâdos em conüa e oão aplicados no ob,eto do Plano de Trabalho. aÇresodos do resultado da aplicaçáo
financêira nos êrmos do item 7.5. o{orrerá no pÍazo de alé 30 (tÍirÍta) dias do vencimento da vtJêncÉ contÍatual.

?.7.3 - Nâ hipôese prerista no iteín 7.7, allnea "b', ân que a parte exeq,rtada hâo apresenle funcionalidÉde, â lülaiidade
dos rêcúrsos liberados deyem ser devolvidos devidamente atuaÍizados, coofoÍme exigido para a quitaçáo de débito§ párá

com a Fazenda Naeonal, com base na vsriação da TaE Re,erencial do Sistema Eôpeçial dê Liquidsção e de Custódiâ -
SÉUC. acumulada mansalmente. atê o último dia do más antêíior ao da devolução de Íecuísos. actescído I es§e
montants de 1% (om por cênto) na mêii dê êíêúvaçâo da dqvoluçáo de íêcurso3 à conta únice do Tê3ouro.

7 7-4 - Pâra aplicagão dos itens 7,7.2 € 7.7.3, a tuoêionslidade da paÍte exea.rtada será voÍiÍicada pela CONTRATANTE-

7.7.5 - Vencidos os píazos de devgluçáo descitos nos itêns 7.7,2 e 7.7,3, os valores dêv€m s€r dBvolvído6 devíramenlê
atualizados, conrorme êxtgido para a quilaÇáo dê débitos para corn a Fazêndâ Nacional, com bass na varieÇào dâ Tâxa
Reíarenciat do Sistema Especial de Lhuidação e de Cuslódia - SELIC, acumulada rnensalrnfite, atê o úhimo dia do mê§

anteíioÍ aoda devoll§ão de recur§qs, &.escido a essê monlânte de 1 (um poí cênto) oo mês d€ eÍetivação da devoluçêo
óê reorsos à coíta únicá do Tesouro.

7.7 6 - Na hipótese pÍevista no itern 7.7, allírea "c", os ÍêcuÍsos devefi seÍ devolv;dos induindo 03 íendimeírtos da

aplicaçào no merÇado fnâncêiro, Aualizados pela Taxa Rete.eacjaldo Shteme Especial dê Lhuk açáo e de Cusl&ia -
SELIC,

Z 2.7 - Nô hipótesê prevista no item 7 7, alineas'd*. seÍá instaqrada ÍomÊda de Contas Especial, alêm da devoiuÉo do§

recursos tiberados dividamentê atualizados, cooforme ôxigido paía a qultaÉo de débilos paía com â Fâzerda Nacbnrl
com base na varieçáÕ da Taxa Refe.êncial do Sislemâ Esp€cjal de LiquidaÇào e de Cuslôdiâ - SELlc, acumulada

mensalmeôte, alé o último dia do mês anleíior ao da dayoluçáo dos Íecuísos, acíescido es§e montante de 1olo (um por

cânto) no mês de eíetivação de devotuÇào dos recuísos à Ccôtê Unicâ dô T6souro Naciona''

?.g - paÍa firs de êfáivâçáo d6 dêvoluçâo dos recuBos à União. a parcela dê âtua,izaçáo Íeíe.ente à vaiaçáo da SEUC

serâ calculada pÍopoídonâtmefie á quantidade de dias comprêendida entre a dala da lib€taçáo da pàrcÊla paÍa o

CONTRATADO e a data de eíeltvo crédllo do montânte dâúdo nâ cofla Únicê do Te§ouro.
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cLÁusulÂ onAvA - Dos BENS REMÂNESGENTES Ao rÉRi No oA ucÉNctÂ CoNTRATUAL

8- Os bens rêmansscentes decaíeotes do Contralo de Repasse serão de propriedade do CONTRÁTADO e/ou UNIDAOE
EXECUTORA, quaÍldo da sua exlinçáo, desde que vincírlados à 6nalidade a que se dÊstinam

eúusulÂ oÉcmA - oos DocuMENTos E DA coNTABrLrzAÇÂo

10 - Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXÉCUTORA a íegistraÍ. êm sua contabilidade ao8lÍfica. em conla
aspecÍfica do grupo vinqrlado ao alivo financeúo, os r€cursos recebidG da CONTRATANTE. tendo como contrâparlidâ
clnlâ adequada no pas6ívo finãoceiro. Çom subco0tas identifcândo o Conlralo de Repasse e a especrficaçàô da d€spe6a.

10.1 - A3 íaturas. íecibos, notas fscáis e quaisqoeí out os documentos coínprobatóíios de despesas seráo emilidgs em
.'omê do CONTRATADO Ê/ou UNIDADE EXECUTORA devidamente idenüficados Çom o noms do PÍograms e o nünÉm
do Contrato dê R€passê, e manüdos em Eíquivo, êm ordem cÍonolôgica. no própÍio loçal em quê íoíêÍn contabilizados, à
dispo§iÉo do§ oÍgãos de cortrol€ iíierno e externô, peio pÍazo fixado no Contíâto de Repasse.

10.í.1 - O CONTRÂTAOO e/ou UNIDADE EXECUÍORÂ deveÍá disponibiíizar copias dos cqnprovantes dE despesas ou
dâ oulros doqrmentos à COI,ITRÁTANTE sempre que solicilado.

CA'XA
PR0CES§0 )aoJ

CúUSULÂ DÉCffÁ PR'TIIEIRA. DA PRESTAçÂO DE CONTAS

'11 - A Píestaçào dê ContaÊ ÍefêrenÍe aos recursos finarceiro6 deveíá seÍ spresenlada à CONTRATANÍE no prâzo
descÍito no d€ín vl das coNDrÇÔES GERAls.

11 1 - Ouando a prestaçáo de conlas náo for encâminhda no prazo ixado, a CONTRAÍANTE Btabelecerá o pÍazo
máximode 45 (quaÍ€nta e cinco)dias para suã aprÊsent8çâo. ou fecolhjmento dos rêcursos, incluidos 06 Íendimentos da
aplicaçáo no mercado financeiro. atualizados pêla tarE SELIC.

11.2 - Cãso o CONTEÀTADO €r'ou UNIDÂOE EXECUÍORÁ não apÍesenle a prestaçâo de contas nenr devolva os
recursos oos lerÍnos do iiem anteÍior. ao têrmino do prazo estabelâcrdo, a CONÍRATANTE regislÍ8rá a inadimplênciâ no
SICONV por omissáo do deveí de prêstaÍ contas e comunica.á o tato âo órgáo de contabilidade anslilicâ, paaa fns de
inslâucaçáp de Tomada de Conlas Espeoal sob aqúele aígumento e adoÉo de oútr'âs rnediJes paÍâ íepârâçáo do dâno
ao erário, sob pena de responsâbilizaÉo solidáÍia.

11.3 - Cabe 80 prefe,to e ao goveíDadoí suÇêssoreE píealar cortas dos recrrsos praveníeites dos ContÍstos de Repesse
fiÍmado Pelo 3êu aniecessor

11.3. t - Na impossibilidgde de atêocler ao disposto no item antenor, deve apresenlar, à CONTRATÂNTE. e inseíir no
SICONV documentq com justifrcalivâs que demonslrem Ê impedimento e as medidas adotadas para o .esgu8rdo do

1

,üjp

palíimônio püblic,
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cLÁusuLA NoNA - DAs PRERRoGÂTÍVAS

9 - O Geíor do Program, é a autondade competente paÍa Çoordenar e definir as direlrEês do PíogÍEma. côbgndo à
CONTMTANÍÉ o acompanhameflto e avaliação das aÇóes constântes oo P,âno dê Trabalho,

9.1 - Sempre que julgar convenie.(e, o Gestor do ProgÍama poderá prg,nover visilas ir, lor! Çorn o prgpôsito do
acompanhãmento e avaliaçâo dos resultados das atividades desenvolvidas ern Íazão do Contrato de Repasse.
observâdas as normas legâis € regulamentaÍes pertin€írte§ âo aôauflto,

9.2 - É prerrogativa da Uniáo por inteÍmédio do Gestor do Programa e do CONTRATÂNTE. pÍomover a íscalizÂçào
Íisico-finaítcêira das ativldaês rêíÊre es ao Conlrato de Rêpasse, bem corp, cons€ívar. em qurlquer tüpd[e3e, ê
fàculdâde de assumir ou lransÍeÍir a íesponsabilidade da execuçâo do obieto, no câso de sog paralisação ou de íato
rêlevanle que venha a ocoríer-

9.3 - As infomaç6ês relstiras à celsbraÇão, execuçào, acompanhamenla. íisçálizâçào e dê prestsçâo de cgntes, inclu6rvi
áquelas Íeíe.efites â movlmentaçáo finanÇêiía dos instÍumento3, serào púdicas, exceto nas hiÉteses Egâis da §igilo
fiscál e bancáíio e nar situaçóes classilicadas como cL^ acesso Íe8tÍito, consoante o oídenameôto iuíldico.

I
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Contrato de Repasse - Transferência VotuntáÍia

11 3 2 - Quando a ,mpo3sibilidade de pÍestar @ntas decorÍEr de açào ou omissào do antece3soí. o novo âdminÉtíadoÍ
solicilarâ a instauraç3o de Tomada de Contas Especial

11.3.3 - os casos fuítuitos ou de ÍorÇa maio. que imp€çâm o coNTRATADo e/ou UNIDADE EXÉcwoRA de prêstar
9olt!!E dos recuÍso3 recebidos e aplicados ensêjarão a juntada dê documentos e juslilicativas, a serem er{Íegues à
CÕNÍRÂTÁNTE. para anátisê ê mânifestaÇào do Gêstor do píograma.

cúusulA DÊclul sEGUi|DA - Do REEtrtBoLSo DE DEspEsAs ExÍRAoRDtllÁRns

12 - O CONTRÂTADO e/ou UNIDADÉ EXECUTORA é íespoosável pelas d€spesas extraoÍdinárias incoíddae no âmbilo
desse instnJíÍrento, quando solicitiar;

a) reanálise de enguêdramento de Plano de TÍabalho ê de prçietos de ongenhâris ê da Irebalho social. quândo houv€Í:
b) virtoíi8 de etapas de obías nào prev,§âs originelmente:
c) publicaÉo de extratq no Diáío Oficial da l,lnião decoÍenle de elteraÉo contratual de responsâbilidadê do

COiIIRATADO eilou UNIOADE EXECUTORA.

CLÁUSULA DÉcIi,IA TÊRCEIRÁ, - DA AUDIToRiA

13 - Os sgrviços de auditoria serâo .êâlizados pelos ôrgãos de controE ioterno e extemo ds União. sem elidi[ e
competênciâdosórgáosdecontÍoleialeÍnoeexteÍnodoCONTRATAOOe/ouUNIDADEEXECUTOR,€mconÍoímídâds
clm o Capitulo Vl do Clecrelo n' 93-E72, de 23 de dezeínbÍo de 19E6,

,l3.1 - E livre o acêsso, a qualquer tempo. de servrdores do Sistema de ConlÍole lnteÍno ao qual e6têia subordinada a
CONTRATANTE e do Tobunal de Conla6 da Uniáô a todos os atos e fatos rêlacronedos direta ou iMiÍ€tâínenle corn o
lÉtturÍlgnto pactuado. bêm como aos locajs de execução das obras. qúando em mrssão de fscâlizaçâo ou auditoria.

13.2, Em 6efldo evidenciados pêlos Órgãos de Controle ou Ministério Público vicios insanáveis que impliquenr nulk ade
da licitaçáo rêalizada, o CONTRÁTAm devêíá adotar as medidas administíatrvas o€oessárias à recomposiçáo do sráúo
no montanle âludizado da pa|f,ela iá aplicada, o gue pod6 incluií a íeversâo da aprovsçáo de pÍêslâçáo de cütas e a
iostauraçáo de Torndâ de Cont$ E3pecial, independenteíneote da coÍnunicáÉo do íato ao Tribunãlde Contas da União
e aa MinÉtério Público.

GúUSULA DÉCIHÂ QUARTA - DA IDENTIFICAçÀo DAS oBRAS É DÂ§ AçÓES PRoMOCIONAIS

14 - É obrigatôn-a a iderniÍicaÉo do empreendimênto com placâ sôgundo modelo íornecido pels CONTRATANTE. duranle
o periodo de duíaÉo da ôbía, devendo ser sfixâda oo piazo de alé 15 (quinze) drâs, contados a partií ds âutoúação da
CONTRÀ'rÀNTE para o inicio dos trabâlhos, sob pe.|a de suspeftsáo da libeÍaçâo dos recur3or finaÍceiÍos. observadas
as limitaçÕes imposlas pela Éleitord no 9.504, de 30 de setembro de 1997

14 , -Em qualqueÍ aÉo promocional rêlacionada com o obieto do Contralode Repasse será ob{igaloriâmeote deíacada
a pâÍtiÇipaÇão da CONÍRATANTE, do Geslor do PÍogramâ, bem como o objeto de aplicaÉo dos reoirsos, obs€rvado o
disposto no § 1â do ad. 37 da CorstituiÇáo Fêde.al, sob pena de suspênsáo da llberação dos recuÉos financeiÍos.
ôbs€ívadas as limilaçô€g impostss pela Eleiloral n'9.504, de 30 de setembro dê 1997

CLÁUSULA DÉClillA AUINTA - DA VIGÊNCIA

i5 -A vigência deste lnsltumento iniciar-se-á ná data de sua asgioatura e enceÍÍaí-se-â no pÍBzo descrito no item Vl das
CONDTÇôES GERAIS, possibilitada a sua pronogâÇáo mêdiante Termo Aditivo e aprovaçâo daCONTRATANTE. quando

da ocoÍrênciâ dê fâto supervênieíe que impeça a con§ecuÇáo do objeto no prâzo acoÍdado.

CLÀUSULA DÉCffiÁ SEXTA - DA RESCISÃO E DA DÊNÚ CIA

1â - O Conlrato dê Repasse poderá seÍ denunciado por qualquer das parles e íescindido a qualqueí tempo, Ícando o§
paÍticipes responsávBis pelas obrigaçóes assumidas na sua vigência, cÍeditandG.selhes, iguâlmênte. os bêneflcio§

àOquiáOos no mesrno período, aplicando. no que couber, a Po(aria tnterministerial MPDBMF/CGU no 424, de 30 de
dêzembro de 2016 e demais notmas pêúnênles á matéria-
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Contrato de Repasse - Transferência

16.1 - Constitui motivo pêrâ .escisâo do Contíato de Repasse o descuÍnprimento de qualquer das Cláu$las pacluadB,
parlicuErmenie quando Çonstatada pela CONTRÂTANTE:

I - â utiiizaçáo dos .scursos em desacordo cún o Plano de Írabalhoi
ll - a inexasténciâ de êxeq4ão ,inênceiÍa após 180 (ceflto e oitenta) djas da liberaçào da píimeira parcela, à exemplo dô
descrito nâ Cláusula Ouinta. item 5.8:
tll - a íâlsirjade ou incoír6çào de inÍoÍmaçào de documênlo apresentado;
lv - â wÍilicação de qualqrier c.iícunstància gue enseje a instau.aÉo de Íomada de Contâs E§peçial.

16 I '1 - A rêEcisâo do Coítíato de Rêpassê, na roÍma acima pÍevisls e sêm que'tenham süo os vâlo[es rêstitufdos à
União Fedeíal devidam€nle conigidoe, ensêiaíá a instauraçáo de Tomada de Contas E8pecjal.

cúusuLÂ DÉcrMÂ sÉÍm - Do pRovtMENTo JuDlctAL LtMtr{ÀR

17 - A existência do restrição do CONTRATÂDO elou UNIDADE EXECIITORÂ nâo foi con§deíâda óbicê à cêlêbraçâo
do pÍêsênle iÍlstÍumênto, em Íazâo da decisâo liminaí concêdida nos termos especificados no Contrâto de Repaseê, â
qúal aúo.izou a celebraçâo deste instrumento, condicionada à decisào Íinal.

17.1 - Ainda que poelaÍioÍmente íegularÉada a reslíçáo apontada no ContÍâto de RepasEe, a de3istência da açáo ou a
decrsão judiçial de§ravoÍável ao CONTRATADO e/ou UNIDADE ÊxECUToRÀ implicará a desconstrtuiÉo dos eÍeitos ds
ÍespêÇtiva liminEr. com a rescrsâo do preaente contÍato e a devoluçáo de todos os Íec1rl"sos quB evefltualmente !Çnha
recebido, alualizados na forma da legislaçáo em vigôr.

cúusulA DÉcrMA orrAvA - DA ALTÉRAçÃo

'18 - A a,l€Íâção dêste ln3tíumento. no cnso da nê@ssidade dê âjuslaÍnento de sua píogramaçáo de exeorçâo fisicâ e
f',anceirâ, inclusive a alteraÉô do pÍazo de vigência fixado no Cont(ato de Repasse, serâ íeita poí meio de Teímo Aditivo
e sôrá p.ovocada pelo CONTRÂÍADO e/ou UNIDADÊ EXECUÍORA. mêdiantê âpresentaçáo da6 íespectivas
justifcatiyas, no prâzo mioimo de 30 (trinia) dias que arnecêdem o término da suâ vhência. sendo necessáía, para aua
implêmentaçào. a aprovaÉo da CONTRATANTE.

1g 'l - A âiteíaçào do píazo dê úlrênca do Contrato dê Repasse. em decorrênoa de alraso oa libeíáçào dos Íecursos poÍ
responsabilidade do Gestor do Programa. se.á píornovdâ 'de oÍicp' pela CONTRATAI'ITE. linrilsda âo pêríodo do atrgso
veíifrcado, ÍazêMo disso imedialo comunicado ao CONTÊÁTAOO e/ou UNIDADE EXECUÍORA.

18.2 - A âlteraçâo conlrâtual ÍêÍeÍenle âo valor do Cofltrato de Repasse sÉíá feila por meio dê Teímo AdilÍvo, licando a
mâioÍãçáo dÕs recursos dê í*âssê sob dêcisâo unilateÍal exclúsiva do Geslor do PÍogÍama.

18 3 - É vedada a alteÍaçào do objâto do Contralo de Repasse,

cúusuLÂ DÉctÍuA NoNA - DAS vEDÂçôEs

19 - Ao CONTRÂTADO á vedsdo:

l. reÍomulár os proielos de engenha.ia das obras e seívços íá aceitos pelo CONTRATANTE:
il. reprogramaÍ qs projetos de engenhaíra do6 inslrumentos enquad.ados no lncrso I do Artigo 3" da PonaÍia

lntermin Lsterial MPOG/MF/CGU n" 42412016;
Ill reãlizaÍ despÊsas a tituto dê taxa de administÍação ou similêrl
lV pasar. a qualquer tltulo, seÍvidor ou empregado público, integrante de quadro de pes6oai do ôí9âo ou entidade

pública dâ Âdministracáo Díeta ou lndirela, salvo nas hipóÍeses previ§as em leis êderaiE espêciÍcas â na Loide
DiÍelÍizes OrÇamenlârias;

v utilizar, ainda que em caÍáteÍ êmergencial. os recursos paÍa Íinalidade diversa da estabelecila no instílmenlo.
Vl Íealizâ. despesa eÍr dala aotericr à 9i9êí!c-E do inst.urne ol
Vll. €íetuã. pâgameoto em data posterior à vigência do instrumento. salvosê o falo gerrdor da despesa l€nha ocôrÍido

duíanle a vigéncía do instrumeoto p8ctuad0;
Vlll realizar dêspesâs com lâxas bancán-ss, muhas, iuros ou coarêQâo monetáíiâ. iÍrclusive Íê{erentês a pagamentog

oo Íecolhimentos fora dos p(âzos, excêlo oo que se reÍieÍê às mLrlls3 e aos juroÊ dgcorrentes de atÍaso na
e que os prazos para pagâínento € os percefltuab seiamlrarrsferência de Íecuísos pelo CôNÍRAÍANTE, e

os me3mos aplicados oo mercado-
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VISTO:

Contrato de Repasse - Transferência Voluntária

tÍansÍêÍiÍ l?cuÍsos para clube§, associações de seÍvdores ou quajsqu8r entídades c]Dngênerê3, €xcêto pàrs
cÍedtes e escolas parâ o áendínenlo prê€scdar, quaMo for o caso:
tealizar despesas com publicidade, salvo a dê caráter êducalivo, iníormalivo ou de orienlaçào socjal, da quâl nâo
cônstêm nomes. simboiôs ou imagÊns qúê câraa{êrizes promoçáo pessoal e .lesde quê preústâs no plano d€
tÍabalho:
pagaÍ, a qualqueÍ tltulo, a €mpr6§a§ pÍivadas que tênham em seu quadío §ocietário servidor púbtjco da atíva ou
empregadg de empresa pública. ou de sociedade de econoÍnia mista. do órgào celebranle, por serviços pÍestados.
indusive crrsultoria, asEislência técnica ou agsemelhados;
aprcveilâr íendjmentos pSra ampliaçào ou acrêscamo de metas ao plano de lrôalho pact!€do;

@ínputar receitas oriuodas dos rerdimentos de aplicaçôes no merÇade ,inancerio como @nlrapaÍtida.

de 2018

xrt
XIII

cúusuLÂ vrcÉsrMA - Dos REG,BTRos DE ocoRRÊNcrAs E DAs coMulficAçÔÊs

20 - Os docúmentos instMôrios ou comprobalóíios relalivos â exeürÉo do ConlÍato de Repasse deveÉo ser
apíeseotadog ern original ou em cópia aulentieada

20.1 -As comunicaçôes de Íatos ou oco.Énciâs rel€tívas ao ContÍato serào consideradas corno rêgulaÍmÊítiê Íeitas §e
entÍegues poÍ caíâ protocolada, lelesramâ, lax ou coíÍespoodência êlefônica. com compÍovante de rec€bimênto, nog
enêieços oesoitos no item vllldas CONDIÇÔÊS GERAIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PFÚiIIEIRA- DO FORO

2't - Fica eleilo o íoro da Ju8tiçá F€de.al. descrito no rtem Vll das CONDIÇÔES GERAIS, pârâ diíimir os coní)ito3
decorrentês deste lrctÍumenlo, corn ÍenÚnciB exPíêssa de qualquÊÍ outío, por Íía,s privilegiado que §qa,

É. por eslareÍn assim justoB e pâctuados lirmgm este lnstrumênto, que será âssinado pelas panes e pelas teslemonha8
abaixo. para que $lrtâ seus eÍêilos iuíídicos e legais, em juizo e íora dde, Eendo extraidas as í€speclivê§ cópiãs, que

te.áo o mesmo valoí do original

Sâo Luis
Loi;uõata

A*,*"4

CPF 1-4,|

Tês unhas

Nome:WAND

CPF: 04§ 770.383-07

EIRA JUNIOR

doC ANTE
INA C EARBOSA R'BEIRO NOíNE: JOÃO IGOR VIÊIRA CARVALHO

CPFr 002 551.633'71

eLu>
Assi ra do CONTRATA0O

Nome: CA

CPF; 051.484

t *ç'1" 0 í ri
L, r'tlcl,'wrÉ{t

BOSA PÊRE'RA

Iq
-r--$^
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ESTTIDO DO M/\R^NHÁo

PRE FEITTJITA IT U N ICI PA L DE S,.\O I]EIIN ARDO/MA
Cl.N.P.J: 06.1 25.389/0001 -88

Caderno de discriminações técnicâs da Implantâção de Sistema de
Abastecimento de Água no Povoado Nova Esperança, localizado no
município de São Bernardo /MA.

DOCUMENTAÇÀO COMPLEMENTAR:

W
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pREFF:lrt RA ut \tctpAL l)F sÁo BER\ARDoi-ltA

C.N.P..l: 06.1 25.389/000 l -88

MEI,IORIAL DESCRITIVO

SÃO BERNARDO-MA
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VISTO:

ESTADo Do MARANHÀo
pREFEtrtjR^ trNtctp^l- t)E sÃo tiERNARDo/MA

C.N.P..l: 06.I25.389/000 t -88

HISTÓRICO

Muito se tem especulado sobre o marco inicial da civilizaçào no tenitório em que hoje se encontra instalado o
município de São Bemardo. Entretânto, nada se pode afirmar categoricamente, em vista da ausôncia de
documentação. Permanece a tradição de que as primeiras investidas no território municipal se processarant
atÍavés dos padresjesuítas, no século XVIII. Realmente. no ano de 1700. impulsionados pelo sublime ideal
lançaram-se à tarefa de catequizar índios, para o que tivessem de se embrenhar por densas florestas e inóspitas
paragens, chegando até o local onde é hoje a cidade de São Bernardo. O sítio que escolheranr para ponto de
partida de suas incursões pelas circunvizinhanças acha-se à margem de um pequeno rio a que deram o nome de
Buriti.

Como ser natural, aí plantaram os padres. como marco assinalador de seus propôsitos evangelizadores, unra
igreja, edificada sob o palrocínio e invocação de Sào Bemardo, a qual em breve desapareceu, surgindo urna
outra, em 1798. de estilo simples, colonial. e com uma torre de relativa altura. Ainda hoje existenle, essa igre-ia
que tolnou

o nome de Matriz, em virtude de aquele tempo, servir de sede da circunscrição Jesuít4 pennanece, em nossos
dias. como vivo atestado da ação civilizadora daqueles padres.

Com a consÍução do templo. lançaram-se os Jesuítas, auxiliados por outros elementos, especialmente negros

cativos, à tarefa de devassar a tena descoberta, cujo domínio se estende ate a margem do rio Pamaíba. na Boca
do Bebedouro de São Pedro, Í'oz do igarape São José, lagoas Bacuri e Santo Agostinho, onde. ainda erm nossos

dias, podem ser encontrados eloquentes vestígios da açào eclesiástica, como uma grande feitoria e fazenda de
criação de gado bovino, atualmente de propriedade do fazendeiro Dácio Almeida.

Para que os Jesuítas fossem bem-sucedidos na colonização das novas terras, foram também ajudados.
enornlemente, pelo indígen4 que se supõe serem os índios gamelas do tribo tupinambiís que. como bons
pescadores, habitavam. de preferênci4 as margens dos rios e lagoas.

Devassado o terÍitórío, deu-se início à exploração das terras, por demais férteis, através dâ intensil'icação da

agricultura e da pecuária que mesmo nôs dias presentes. conÍinuam a se constituir nas principais Íbntes de

riqueza municipal.

Formaeão administrativa

Dislrito criado com a denominação de Bernardo do Parnaíba, pela lei provincial n' l2l, de 04-10-184t.
subordinado ao município de Caxias.

Elevado à categoria de vila com a denorninação de São Bernardo do Pamaíba, pela lei provincial n'550, de 30-
07-1859. desmembrado de Caxias. Sede na atual vila de São Bemardo do Pamaíba.

Pela lei municipal n' 30, de 26-09- 1910, são criados os distritos de Melancias e Santa Quitéria e anexado ao
rnunicípio de Sào Bemardo

SAO BERNARDO-MA

à

tu



PM .i'1,..',.,r. t
PROCESSL] o
MODALIDADE

VISTO:

ESTADO T'O MARANHÂO
pREFElrl It^ !rt \t( tp.tt. t)1. sÁo Bt ItNARt)oi MA

C.N.P.J: 06.1 25.389i000 t -88

Em divisão administrativa referente ao ano de l9l I é constituído de 3 distritos: São Bernardo do parnaíba.
Melancias e Santa Quitéria. Pelo decreto estadual n' 7 5, de 22-04-1931 , é exrinto o município de São Bemardo
do Pamaíba, sendo seu território anexado ao novo município de Santa Quiteria. Elevado novamente a calegoria
de município pelo decreto estadual n' 235, de 07-01- 1932. Sob o mesmo decreto extingui o município de Santa
Quitéria. Pelo decreto estadual n'539. de l6-12-1933, são extintos os municípios de São Bentardo e Santa
Quitéria, sendo seus tenitórios anexados ao município de Brejo. Ern divisão adrninistrativa referente ao ano
del93l, São Bemardo figura como distrito no município de Brejo. Elevado novamente à categoria de município
com a denominação de São Bemardo, pela Iei estadual n" 875, de l5-07-1935, desmembrado de Brejo. Em
divisão tenitoriais datadâs de 3l -Xll- l916 e 3 l -X tl- 1937, o município

aparece constituído de 2 distritos: São Bemardo e Magalhães de Almeida.

Assinr permanecendo em divisão territorial datada de l-VII-1950

Pela lei estadual n' 771, de 0l-09-1952. desmembra do município de São Bemardo o dislrito de Magalhães de
Almeida. Elevado à categoria de município.

Em divisão tenitorial datada de I-VII-1960. o município é constituído do distrito sede

Assirn permanecendo em divisão territorial datada de 2005.

OBJETIVO

O Projeto proposto, objetiva implantâr no município um Sistema de Abastecimento de Agua no

povoâdo de Nova esperança, sediada no município de São Bemardo,MA, ou sejâ, atenderá a

população da comunidade com água dentro dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da

Saúde, com quantidade e quâlidade suficiente pâra atender todas as famílias, melhorando a qualidade

de vida dos moradores.

SITUACÃO ATUAL

Essas localidades a serem contemplados não dispõem de sistema de abastecimento de água adequado

e a população utiliza-se de poços escavados tipo cacimbão e de águas captâdas em igarapés e riachos

para suas necessidades.

Com a construção destes sistemas esperâ-se acabar com as doenças de veiculação hídrica que

geralmente afetam a comunidade sem um sistema de abastecimento água adequado.

JUSTIFI CATIVA

Visa proporcionar a essas comunidades condições básicas de saneamento, disponibilizando água

potável para o consumo humano, e doméstico diário, visando à melhoria da qualidade de vida dos

SÃO BERNARDO.MA
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Seus usuários, como também viabilizar a implantação de projetos produtivos que dependem do uso da
água (como hoúas). Assim, justificando plenamente a implantação desses Sistemas nessas

comunidades.

Para o cálculo da população atual, utilizou-se a taxa de ocupação recomendada pela CAEMA que é de

05 habitantes por domicílio e a projeção da população para o horizonte de projeto foi calculada

utilizando-se a taxa de crescimento anual do Estado do Maranhão entre l99l e 2010 (IBCE) de

1,59%.

ASPf,CTOS GERÂIS

As famílias que habitam a sede e povoados utilizam-se da água de poços rasos oscavados para atender

a suas necessidades, sem que sejam tomadas as devidas precauções para proteger sua própria saúde.

DADOS POPULACIONAIS DO MUNICÍPIO

De acordo com informações do IBGE a população do município pâra o âno de 20160 foi de 28.020

habitantes. A população das localidades que serão beneficiadas por este projeto foi levantada pela

Secretaria de Saúde através do programa PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

Os bairros não possuem rede coletora de esgotos sanitários e as residências não possuem instalações

sanitárias adequadas, sendo que a população utiliza-se de fossas negras ou lança seus dejetos a céu

aberto. Tal procedimento constitui-se em risco a saúde publica e ao meio ambiente.

A área conta com energia elétrica fornecida pela CEMAR

)
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POPTILACÃO E ALCANCE DO PROJETO

O ano de implantação do sistema será 201 8 e tem seu alcance previsto para o ano 2038.
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