
4. DADOS DO EXECUTORA'ALORES PlI{ .FOLIIANC

vAl_oR (;t_oB,\t-:

\,IqTô. lt',\.ALOR DA C0\TR{PARTIDA:
Ano -Valor- -
20t7

2018

R$ 162.500.00

R$ 325.000.00

VALOR DOS REPASSES:

R$ 9.750.00VALOR DA CONTRAPARTIDA FINA\CEIRA:

R$ 0.00VALOR DA CO:'iTRAPARTIDA E}I BE\S E SERVIÇOS:

VALOR DE RI]NDINIENTOS DE APLICAÇAO: RS 0.00

t7104/2018INiCIo DE vIGÊNCIA:

FIM DE VICÊNCIA: t7 04t2020

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 2020

ffiu
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5 . PLANO DE TRABALHO P[{ .FOLHA N'

PROCESSOMeta n": I

\IES DESENIBOLSO: Abril

ETA N": I

6 - CRONOGRA§IÀ DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DO ESPORTE

RS 97.500.00

e

r)ESCRIÇÀO: Consrruçân dc Quadra Cobena Poliesportira

.\LOR DO REPASSE:

7 - CRO\OC;R,{}IÀ I)[- DESE\IBOLSO
tIL \lclPto l)t. s.\o Br-R\.\RDo

Especificâção: ConstruçãodeQuadraCobertaPoliesportila

Unidade de \ledida: M2 Valor: 00

InícioPrevisto: 17104,2018 RS 497.250.00Valor Global:

UF: MA trlunicípio: 0909 - SAO BERNARDO

Endereço: Praça Municipal n'863 - Centro

Etapa./Fase nn: I

Especificâção: Construção de Quadra Coberta Poliesponiva

Quantidade:
785.0 M2

Início Previsto:
1',7 t04t2018

Término Previsto:
2',7 i04/2018

Valor:
R$ 497.2s0,00

MÊs DEsENrBot,S0: Ahril ANO: 2018

\tE-rA \": I \.ALoR I)A \4ETA RS 97.500.00

PARCELA \": I

N{ÊS DESENTBOLSo: Julho ANO: 2018

META N': 1 R$ 162.500.00

DESCRIÇÀO: Construção de Quadra Coberta Poliesponiva

VALOR DO REPASSE:

MÊS DESENIBOLSO: Outubro ANO: 201 li

META N': I R$ 227.500.00

DESCRIÇÀO: Construçâo de Quadra Coberta Poliesportiva

VALOR DO RtrPASSE: RS 227.500.00 PÀRCELÁN': 3

A\O: 2018

\.ALOR DA META R$ 3.2s0.00

DESCRIÇÃO: Construção de Quadra Coberta Poliesponiva

YALOR DO REPASSE: R$ 3.250.00 PARCEt,A \": I

}TÊS DESE}TBoI,SO; JUIhO

META N': I R!;1.250.00

DESCRIÇÀO: Construçâo de Quadra Coberta Poliesportiva

VALOR DO REPASSE: R$ 3.250,00 PARCELAN.: 2

\IES DESEIIBOI,SC): Outubro ANO: 201{l

META N": I R$ 3.250.00

DESCRIÇÀO: Construção de Quadra Coberta Poliesportiva

\'-{LOR D0 RE P.\SST]: RS 3.250.00 PARCtrLÂ \': .1
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PlI4 . FOLHA tio
8 - PLA\'O DE ÀPLICAÇÃO DETALHADO

9 - PL,{NO DE APLICAÇÂO CONSOLIDADO

NATUREZÂ DA ÂQUISIÇÃO: Recursos do Conr énio r..,\TUREZA DA I

E\DEREÇO DE t-OCAI-IZAÇ 0: Localidade de Pedrinhas - Zona Rural - Municipio de

CEP: 65550-000 UF: MA NíII{ICÍPIO: O9O9 . SAO BERNARDO

\" U\ITARIo: RS 613.44 \..TÔTAL: RS +97.150.00

OBSERVAÇAO:

--atrII

NÀTUREZA DA DESPESA

Código Totâl Recursos Contrâpârtidâ Bens e

Serviços
Rendimento de

Aplicaçâo

449051 RS 497.250.00 R$ 497.250.00 RS 0,00 R$ 0.00

TOTAI, GERAI,: RS 497.250,00

Rêlatório emitido em 1410512019 1434 13 Página 5 de 6

I

DESCRIÇÃO DO BENI/SERVIÇO: Construçào de Quadra Coberta Poliesporrir I 
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Local e Data

1O - DECLARAÇÃO

11 - APROVÀÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Concedente
(RepÍesentante legal do Orgâo ou Entidade

I2 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

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 debito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro

Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de reçursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na l'orma deste plano de trabalho

Plú . F0LI{A }f /r: /
Pede Delêrimento. PR0CESS0

MODÁLIDADÉ

t,l§To.

Local e Data Proponente

Nome do Arquivo:
Indicação de Resp Tecnica.pdf

Comprovação da Contrâpartidâ

Nome do Arquivo:
Declaração de Contrpartida.pdl

Documentos Digitâlizâdos do Convênio

Nome do Arquivo:
cR 000r cLÁusuLA susPENsrvA.pdf
PUBLTCAÇÂO E OFTCTO 862625.pdf
cR 862625.pdf



PM .FOLHA If 7
PROCESSO

ContÍato de Repasse - TransÍerência PADE

!4§Tn.

rv - coNÍRATAÇÃo soB coNorÇÀo susFEN§rvA
( )Nâo (x)Sim
Doclmentaçâô: Áíeâ de lntervênção, Têcnica dê Engenhâria e Licençâ Ambiental.
PÍâzo paía entÍega da dôcumentaÇáo pelo CONTRATADO: 08 (oito) meses.
Prazo pâra análise pela CAIXA âpós aprêserúaçào da documertação 01 (um) mês-

V. DESCRIÇÃO FINÀNCEIRÂ E ORÇÂMENTÂRIÂ
Recursos do Rêpasse da Uniáo RS 487.500,00 (quâtrocêntos e oitenta e sete mil e quinhêntós Íeais).
Recursos da Contrapartida apoÍlâda pelo CONTRATAOO EIOU UNIDADE EXECUTORÀ R$ 9.750 00 {novê mil e
sêtecento§ e cinquenta reâis)
Rêcursos do lnvêslimênto (Repasse + Contrapaíida) R$ 497.?50,@ (quatrocentos e nove.ltâ e sete mil e duzenlos e
cioquenta reais).
Nota de Emp€nho n" 2017NE801556, emllida err.7911212017. no vâlor de R$ 162 500,00 (c€nlo ê sessenta ê dôis mil e
quinhenlos reais). Unidade Gêstora 180006. Gestão 00001.
PÍograma de Traba,ho: 27812203554500001.
NatuÍeza da Oespesa. 444042.
Conlâ Vrnculada dô CONTRAIADO: agência 0o 3519, conla nô 006.00647192-6

VI . PRAZO§
Dalâ da Assinatura dô ContÍato de Repassei 17104,/2018.
Término da Vigência Contratual: 17 deAbÍrldê 2020.
PÍestação íle Côotas: até 60 (sessÊntâ) dias epós o término da vigência contratuál ou conclusáo da execuçào do obieto.
ô que ocoÍrer primeiro.
AÍguivamentor 10 anos contedos da apresêntaçâo da píeslaçào de Çontas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTOR.Á ou dô decurso do prazo para apíesentaÉo da prestação de conlâs

v - FORO
Jusliça Fedeíal SeÇào JudiciâÍia do Estado do Meranhâo

vur - ÊNoEREÇos
Endereço para enlrêga de coÍrespondéncias âoCONTRATADOT PCA MUNICIPAL- 863- SAO BERNARDO- CEP65550-
@0 - Sào Bemardo . MA.
Endeíeço para ênlÍêga de coÍrespondências á CONTRATANTÉ1 Rua lnácio Mouíâo Rafigel, QuadÍa L. No 215, AndaÍ
Térreo - Loleamento JaÍacaty, Baiíro RenascenÉ ll - Sáo Luis/MA - CEP 65075-697.

ENDEREÇos ELETRôNrcos;
Énde.eçô eletrônico do CONÍRÂTADO: ioaoigorpíeíEito@hotmail.com
EfldereÇo Êlêtrôoico do CONTRATANTE: gigovsl@câi,€,gov.br

Pelo presênte instÍumento, as parlês nominadss no Contrato de Rêpasse, pactuam âs cláusulas â seguir:

CLÁUSULA PRÍMEIRA - Do PLÂiIo DE TRABALHo E DA cotlDçÃo SusPÉNsIvA

1 - O Plâno de Írâbalho aprovâdo nô Sistema de Gestão de Çonyêniôs e Conlralos de Repâsse (SICONV) é parte
inlegÍante do píesênle Contíato de Repassê. indêpendentê de transcÍiçãô

1 1 - A eÍcásia deste lnstrumênlo está condrcionada á apÍesentaÇão pelo CONTRATADO elau UNIDAOE EXECUTORA
de todã a dôcumeôtação retâcionada no item IV dâs Côndiçôes Gerais deste Conlrato. bem como à análise ÍavoÍàvel pela
CONTRATANTE. dentro dos prazos êstabelecidos no mesmo itêm

1.1.1 - O píazo fixado para âtendimento da condição 3uspensivâ poderá serpíorrogado, uma únicâ vgz poí rgual periodoi

1 1,2 - O CONTRATADO E/OU UNIDADE ÉXECUTORA. desde já ê por este lnslrumento, reconhece e dâ sua aouênciâ
que o nâo âlendimento das êxigências no pÍazo,ixedo ou â nào aprovaÇào da documêntaçáo pel8 CONTRATANTÊ
implicârá a rescisãó de pleno dirêito do pÍesente Contrato de Repasse, independente de notiÍicâçáo

cúusulÂ SEGUNDA - DÂs oBRTGAÇôEs

Sl\C CAIXA: 0800 726 0101 (informaçóes, reclamações, sugestôes ê elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de Íala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
.br
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PROCESSO 0l Qa9 oeI I
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Contrato de Repasse - ÍransÍerência
{,8+6i'.'

2 - Como forma mútuê de coopêrêçãô nâ exeÇução do obieto do ContÍato de Repasse, sâo obrigâçõês das parte§:

2.í - DA CONTRATANTÊ
l. âoâlisar e aceilar a documenlaçáo técnica, tnstitucional ê juridica das propostas selâcionadêsl
ll. celebrar o Contrato de Repasse, após ât€ndimênlo dos requisitos pelo CONÍÊATAOO e/ou UNLDADE

EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diário Oficiel da Uniáo {DOU). e íespeclivas alleÍaÉes. se for o câso:
1ll. acompânharê ate§tar a execução físico-Íinanceirâ dô objelo previsto no Píano de Trabalho. com os corrêspôndenles

fegistfos nos sisternâs dâ Unjáo, ulilizando-se para tânto dos íecursos humangs e tecnológicos da CONTRATANÍE:
lV- transfêriÍ âo CONTRATADO elou UNIOADE EXECUTORA os recurses financ€iros, ná forma do cíonogrâmâ dê

desêmbolso apÍovado, observado o disposto na Cláusula Quinta dêste lnstrumento;
V c.omuíicaí a assiôâtura e libeÍagão dê recursos âo Poder Legisialivo na for"ma disposta na legislâção.
Vl. moôiigrar e acompanhar a çoo{ormidade física e financêira duranle a execuÉo do pfesenle instrumentoi
Vll analisar eventuais sollôltaÇões dâ.eprogrêmação dos Proietos Técnicos- submetêndo-ãs, quando lor o caso, ao

Gestor do Píograma, mediâote o pâgemênto de tâxâ dê rêânálisei
Vlll. veÍiícar a íêalizaçào do píocêdimêoto licilató.io pelo CONTRÂTADO. atendo-se à documentaçáo no qse tãnge. a

contempoíâneidade do certame, aog preços do licitante vencedor e suâ compatib,lidade com os píeços de
reêrência. ao respectivo enquâdÉmênto do objeto âjustado com o êfêlivamenle licilâdo, ao iornêciftento dê
decleÍâçáo eÍpressa iirmada por Íepresêntânte legâl do CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA âleslândo o
ateodimento às disposiçÕes Íegais apiicáveis, ou regislro no SICONV que a subslitual

lX. aieÍir a execuÇão do objeto pêctuado, conÍorme pacluado no Plano de Trâbalho, por meio da veriicação da
compatibjlldadê enke est€s e o êÍ€tivâmênlê executado, âssim como veÍiíicâr 3 regular aplicâÉo dãs paÍcelas de
recursos. de acordo com o disposto fla Cláusula Quinla,

X. eerillcar a existênÇiâ da ABotaçáo de Responsâbilidadê Técoica - ART, quândo se tíetâr de ôbrâs e seíviçôs dê
engenharia;

Xl. des,gnaÍ, em 10 dias contâdos da assiflatuÍa do ínstrumento, os servidores ou emprêsados responsáveis Êelo seu
acompâ n hame ntoi

XIl. divulgaÍ êm sitio elêlrônico ioslilucional âs infôrmâçóes rÊí€rentes a valoreE dêvolvidos, bem Çomo a causa da
dêvoluçêo, nos casos de nào execuÇáo lolal do objeto pacluado, êxlinçáo ôu resclsáo do inslrunrento.

Xlll. Íornêc€r, quêndo requisitadas pelos órgêos de controle ederno e nos limites de sua competêncla especiÍca,
inÍormaçôes relativas ao Conlíato de R€pãsse independenle dâ aulorizaçáo judicial,

XlV. nollÍicar prevlamente o CONTRATADO a inscÍição somo inadimplente no SIÇONV. quando dêtectadas
impropriedades ou iÍÍegularidades no açqmpsnhamento daêxecução doobletodo instrumento, devendo seí incluida
no aviso a respectiva Sêcretaria da Fazendá ou secrelaÍiâ similâr, ê o PodêÍ Legislativo do órgáo responsável pelo
inslrumênlo,

XV. noiiÍicaÍ o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXEêUTORA quando náo aprêsêntâdâ â Preslaçáo de Contas dos
ÍÊcursos ãplicâdos, ou quando consiatada ê má âplicaÇáo dos íêcursôs públicos fiansíerídos, inslaurandô, se íor o
caso, â compelente Tomada dê Contas EspBcialr

XVl. rÊceber e analisar a prestação de conlas êncâmlnhadê pelo CONTRATAOO dou UNIOADE ÊXECUTORA. bêm
Õomo notiÍicá-lo quando da Báo apresentaÇáo no prazo Íixâdo ê air,da quando coostatâdâ a má aplicâÇáo dos
recursos. rnslauíando, sÊ ior o câso. a correspond€nte Tomada de Contas Espêcieli

XVIL. solicita. á instituiçâo ÍinâncêiÍã albêrgánte dã contã vinculada a devoluçào imêdiâta d6s seldas reÍnâôêscênlês
dessa conia especifiÇa do instrumênto pars â cônta únicâ do Tesouro Nacional, nos casss aplicéveis

XVÍll êssumir ou transíerir a responsabiLidade pela exêcução do obieto, no üaso de paralisâÇâo ou de oconéncia de Íato
rêlevan1e, de modo a êvilâÍ sua dêsconlinuidadei

XlX. rÊalizar lempestivomenle no §ICONV os âlos ê 03 procedimentos relativos ao acompanhaínenlo dâ exêclrçêo dô
objâto. íegistÍando no SICONV os ato$ que por sua nalureza nào possam ser realizados nesse Sistema. mantendo-
os atualirâdos.

22-DOCÔNTRATADO

I consignar no OÍÇamanto do ex€rciclo conentê ou, em lei que âutorize sua inelusáo, os Íêcursos nacessáíos paía
execulâr o obiels do Conlrato de Repasse e, no caso de isveslimêolô que êxtrapole o exerciclo. cansignar no Plânô
Plurianuâl os recursos parã aiendea às dêspesag erfl exêrclcios ÍutuÍos guê, ânoalmente constarão do seu
OrÇamentoi

ll. ôbsêrvâí as condiç5es parã rec€bimefito de recursos da União e pâra tnscÍição em rsstôs a pagar estabelecidas
petâ LeiComplêmÉntar no J0Í, de 04 de maio de 2000;

lll. compronleter-se. nos câsos em que couber â instituiçâo dâ conlribuiçáo de melhoria. nos termos do Código
Tributário Naêionê1, â nAo efetuaí cobrânça que ÍesuÍle em montante superior à contrapartida aporlâda ao ContÍato
de Repassel 

3

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (inÍormaçôes, reclamâçõês, sugestões e elogios)
Párâ pêssoas com deÍiciência auditiva ou de fala: 0800

Ouvídoria; 0800 725 7474
caixa.gov.br
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ContÍato de Repasse - Transíeréncia Vo IDADÉ

CONTRÂTO DE REPASSE NO 862625/20í7lME/CAIXA

CONTRATO DÉ RÉPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIÃo FEDERÀL, PoR INÍERMÉDIo oo ii|INIsTÊRIo Do
ÉSPoRTE, REPRESENTÀDo PELÂ cAIxA EcoNÓMIcA
FEDERAL, E o MuNrcípto DE sAo BERNARDo,
OBJETIVANOO A EXÊCUçÃO OÊ AÇÔES RÊLATIVAS
AO ÉSPORTE E GRAHDÉS EVENTOS ESPORTIVOS -
|MPLAI{TACAO Ê MOOERNIZÂCAO DE
INFRAESTRUTUÊA PARA ESPORTÊ EOUCACIONAL,
RECREATIVO Ê DÉ LAzÊR.

PoÍ esle lnstrumento Farlicular, as panes abâixo nominadas ê qualiícadas, lêm, entÍe si, justo e acordado o CoítÍato de
Repasse dê recur6os oíÉmenlários dâ União, em cônÍormidadê com este Cofllrato de Repasse e com a sêguinte
regulamenlaÉo, OecÍeto n'93.E72, dê 23 de dezembro de 1986, e suas alteraçõ€s, Decreto no ô 170, de 25 de julho de
2007. e suas alterações, Porlaíia lnteÍministerial MPDG/MF/CGU oo 424, de 30 de dezembro de 2016, Lei de DiÍetrize§
Orçamentárias vigente, Diretrizes Operacionais do Gestôr do Programa para ô exercicio. Contrato de PÍeslaÉo de
Serviços (CPS) Íirmado entrê o Gestor do ProgÍama e a Câixa Econômica Federal e demais nonnas que regulamentam
a espécie. as quais os contrâtanles se sujeitôm, desdejá. sa foíma ajlstada a seguir

§IG'íATÁRIO§

I - CONTRATANTE - A União Federal. por inleíflrédio do Geslor dÕ Progíamâ MINISTERIO DO ESPORTE, representada
pela Caixa EconÕmica Federal. inslituiÇáo Íinaocêira sob a forma dê êmpresa públicâ, dolâda de persônalidadê jurídicá
dâ direilo privado. cnada pelo Decreto-Lêa n075g.dê 12dêagôslode 1969e consliluidâ pelo Decrelo no 66.303, de6de
março de 1970, regida pelo Eslatuto aprovado pelo Dêcíêtô n" 7.973, de 28 de março dê 2013. publicâdo no DOU de
01104/2013. e relificaÉo publicada no DOU de 05/04/2013. ê alleÍado pelo Dêcrêlo n' 8,199, de 26 de íevereiro de 2014,
pubiicado no DOU de 2l|OV2O14, com sede no Selôr Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4. Brasilia-DF inscrita no CNPJ-
[4F sob o n' 00.360-305/0001-04, na qualidade de Mândaláriâ dâ Uniào, nos teÍmos dos instrun]enlos supracitados, neste
ato representada poÍ RFGINA CÉL|A BARBoSA RIBÊIRO, RG nõ 12921 19. expedido por S§PIMA, CPF no 483 501 4'13-
ST,residenteedomiciliadaemRua3-OuadraC-Casa36-ResldencialAêras-Cohama,conÍormeprocuraçáolavrada
em notas do 2" Tabeliáo de Notas e Proteslos - Bresiliâ - Distrito Federel. no livío 3268-P, fls 032, em 22 A6.2a17 e
substabêlecimento lavrado em notas dô 20 Íabeliâo de Notas ê Proteslos - Bíesílie - Dislrito Federal. no liv.o 3278-P Íls.
084, em 11 08.?017, doravante denominada simplesmente CONTRATANTÊ

ll - CoNTRATADO - MUNICIPIO OE SÂO BERNARDO, inscrito no CNPJ-MF sob o n" 06.125.38910001-88. nesre aro
representado pelo respectivo Prefeito Municipâl, S€ohor JOÃO IGOR vlElRA CARVALHO. poÍlador do RG no

0208265220029 expedido poí SSP/MA, e CPF no 002.551.633-71, residênte e domiciliado em RUA BÊRNARDO LIMA
S/N CENTRO - SÃO BERNANRDO, doravante denominado simples$êote CONTRATADO

co DrÇÕEs GERATS

I - OBJETO DO CONTRATO DE RÊPASSE
Construçáo de Quadra Coberta Polêspoítiva

- MUNrclPro BENEFTcTÁRro
Sao Bernardo - MA

t - coNTRATAÇÃo soB LtMTNAR
( )Náo (x)Sim

pRocÉsso: 'l000204-67.2018.4.01.3700 - sEÇÃo JUDtcúRtA Do EsTÀoo oo MARANHÁO

Apenas nó caso de c,ontrâteçào sob liminâÍ, âplica-se a Cláusuls Dêcima Sétima desse Conlrato de Repas§e - CondiÇôês
GeÍais

SAC CAIXA: 0800 726 0í0í (informações, íêclemâções, sugestôes e elogios)
Para pessoas com deÍiciência audi$va ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: OSOO 725 7474
caixa.gov.br
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Contrato de Repasse - Transferência Vo

deÍinir o íegime de exesuçáo. diíeto ou indireto, do ôb.ieto do coatÍato de Repasse; . --

vl{

vl

tx

XI

X.

êlâboíâÍ os pÍojetos têcnicos Íelaciônados ão obielo pacluâdo e apÍesenlaÍ loda documêotâçâo Jurldica, técnica e
insútucional necessária â celebreçào do Contrato de Repasse. de acordo crm os noÍmativos do ptogíama, bem
comg apíesentar documenlôs de titulaÍidade dominial da ârea de intervênÇáo, licenças e âprovaÇões dê pro,etos

emitidos pelo órgão âmbie.rlál competen(e e concêssionârias de serviÇôs públicos, cônformê o caso. nos teÍmos dâ
iegislaçáo aplicável:
execular e Íiscalizar os tíâbalhos necessários â ccosecução do ôbielo pactuâdo no Conlrato de Repassê.
observando prazôs e cuslos. designândo profissional habililado e com expeÍiência necessáíiâ âo acompanhamênto
e côntrslâ das obras e serviços com a respecliva ART da prêstaçáo de serviços de íiscalização a serem íealizádos.
ApresêntaÍ âo CONTRATANTE declâraçao de capacidade técnicâ, iodicando o sêrvidor ou sêrvrdores que
âcompânhaíão a obra ou selviçô de engênhâria.
assâgurâí. na sua integralidade, a qualidâde técflicá dos paojetos e da execuçáo do§ ptodutos e sêrviço§
contratadôs. em coníôÍmidade com es noÍmas brasileiÍas e os normalivôs dos programas, açôes e atividades.
detêÍminando a coffeçáo de vÍcios que possâm comprometer a fruiçào do benefício pele populâçáo benefciária
quando detectados pêle CONTRÂTANTE ou pelos órgáos de controle,
sÊlecionãr as áÍêas ds intervençáo e oB bêneficiáíioê linais em conformidade com as direrizes estâbelecidas pelo
GestoÍ do Programa, podendo estabeleceí outras gue busquem refletir situaçóês de vulneÍâbilidade €conÔmica e
social, informando à CONTRATANTE sempre gue houvêí altereÇôes.
Íeali?ar o pÍocesso licitatóÍio, sob sua inteiÍa íesponsabilidade, quando oplar pelo íegime de execuÇáo iodiretâ. nos
leímos da Lei nq 8.666. de 21 dê iunho de 1993 e suas alteraçôes ou da Lei 12.46?. de 04 dê agGto de 201 1 e sua
íegulâmenlâção, ê demais noímas pertinentes à metériâ, assêgurando a coÍíeçáo dos pÍoc€dimeotos legais. a
suÍiciància do proieto básico, da danilha oÍÇamentária drscíimjoativa do percentuâl de Boniiicagão ê Despesas
lndiretas (BOl) utilizado e o Íespectivo detalhamenlo de sua composiÇâoi
aprêsentaí declâraçâô expressa íiímada por representante legal do CONTRÂÍADO eiou UNIOADÉ EXECUTORA,
ou regislro no SICONV que a substitoa. atestândo o âterdimenlo das disposlçôes legais aplicaveis ao pÍôcedimento
lrcilalôÍio.
exercêr, na qualidâdê de contratante, â fiscalzaÉo sobre o CTEF - Contrato de Êxecsçáo e/ou Êornecimento de
Obrês. Serviços ou EquipgmentÕs
eslrmular a padicrpaçào dos beneficiários finais na elaboraÇào e implemertâçáo do obieto do Cootíalo dê Rêpasse,
bem como na manutençâo do palÍimônio gêrado por est6s investimenlos.
no ôaso dos Éstados, Munrcípios e Distrito Federâ|, notificar os pârtados politicos. os sindicatos de tÍabalhâdoÍes e
as entidâdes empresaÍiais com sede no município Õu Distrito Federâl quando ocôrer a liberaçâô de rccuísos
finaíic€iros pela CONTRAÍANTE. em conformidade com a Lei oo 9.452, de 20 de mãrço de 1997. íacultâda a
ooliÍicação por mêio eletíônico,
op€Íar, manlêr ê conservar adequadamente o património públicô gerado pelos investimentos decoírentês do
Çoâraio de Repâsse, após soa execução, dê formã a possibilitar a sua functonslrdadÊi
prestar contfls dôs recuÍsos transferidos pela CONTMTANTÊ destinados à consecuçâo do objêlo no píazo Íixado
no Gontrato de Rêpasse:
ÍofiL'cer à CONÍRATANTÉ. a gualqueÍ tê|npo, infoÍmações sobre âs âçóes desenvolvidas pârE viâb,lizãÍ o
acompanhamento e avaliâçáo do píosesso;
prevcÍ no edital dê licitaçáo e no CIÊF que a responsabilidade pela qua,idade das ôbÍas. materiêis e seryiços
executado§,,rornecidos ê dã empíesa conÍálada para 6sta fínalidâde, inclusive â promoçáo de reedêquaÇôes.
sempÍe quê dâtedadâs impropÍiededes gue possan coÍÍrpÍomete. e consecuÉo do obieto contrâtadoi
reahzar lempêstivam6ole no SICONV qs âtos e os procêdimentos relativos à Íormalizâqão. execuçáo. licilaçâo.
âcompanhamento. pí€staÉo de conLase intormaçôes acercâ de tomada de contas especialdo Çontrato de Repasse
ê re§istrar no SICONV os atos quê poÍ suâ nalureza oào possãm ser rêal,zados nessê Sistema, mantendo-os
alualizados:
instaurar processo admioistÍalivo apuíatório. inclusive proc€sso adminrslraüvo discíplinar, quândo constatãdo o
desvio ou malversação dê recursos públicos, iÍÍegularidade na €xecuÉo do CTEF ou gestâo financeirê do Contrato
de Rapasse. comunicando tâl íalo à CONTRATANTE;
ÍegistraÍ no SICOI'IV o ex'tÍâto do edrlãlde licitaçáô, o pÍeço estimado pela Adminislraçêo pâÍa a execuçào do serviço
ê a proposta de píeço total oíeítâda por cda licilante coún o seu respectivo CNPJ. o termo de homologaçã6 e
adjudicaçâo. o exlrato do CTÉE e seus íespeôtivos aditivos. a ART dos proietos, dos êxecutoíes e da Íscálizaçãô
de obras, Ê oa boletins dê mediçôes:
manter um c€nal de comunicaÉo efelivo. ao qual se darà afipla ptiblicidade, pârâ o recêbimento pela Uniáo de
mânifeslâçóes dos odadáos relâcionadôs ao convénio, possibililando o registío de sugestôes, elogios, solicitaçôes,
.eclaÍnações e deDúnciasi
incluiÍ nas places e adêsivos indicativos das obra§, quando o objeto do instÍumênto se referiÍ à execuÇáô dê obras
de engenhaíia, iníormação sobÍe canal para ô registío de denúncias. reclâmaçôes e elogios, conÍorme pÍevisio no
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XXIV.

"Manual de Uso da Mârêâ do êoverno Federal - ObÍas" da Secrêtaria de Comu0lcaÉo Social da Presidência dê
Repúblicai
âô toínar ciéncia de gualquer iíregulaÍidade ou ílegalidade, dar ciência aos órgáe9 dê aôntrole ê, haveodo fundada
§uspeita de ct,me ou de impÍobjdadê administrativa. cientiÍicaÍ os Minislérios Público Federal e Estâdual e a
Advocaciâ Geral da Uflláo.
adotar o disposto nas Leis no 10.048. de 08 de novembro de 2000, e 10,098, de 19 dê dezembro de 2000, e no
Oecíêto n" 5.296, de 02 de dezembro de 2004, relativamente à píomoçào de ac€ssibilidade das pessoas poÍtadoras
dê dêÍiciêírcra Íisica ou co{n mobilidade reduzida;
con)paUbilizaí o objeto do Contrato de Repass6 com nôrmas e pIocedimenlos de preservaçào ambientãl municipâI,
estâdual ox íederal, conforme o caso:
pÍevêí oo edilal de licitação as compo6içÕes dê cuslos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BOI que
intêgrâm o orçâmêryto do proieto básico dâ obra e/ou serviço, em cumpímento âo â . 7", §2o, inciso ll, dâ Lei
E 666/93 cJc a Súmulâ no 258 do Tribunaldê Contas da Uniáo;
nos cêsos de transfêrências a Eslados, Dislrito Federal e Municipios. obseNaí o dispostô no Decreto no 7.983 de
08 de abril de 2013, e suas a,teraÇôes, nas licitaçóes que rêâlizar, no câso de contratação dê obÍas oo serviços de
engenharia, bem corôo apresenlêr â CONTRATANTE declârâçâo ormadâ pelo reprêsenlante legal do
CONTRATAOO e/ou UNIDADE EXECUTORA aceÍca do ateadimento âo disposto Íro referido Decreto,
utilizar. para aquisição de bens e serviçls comuns, a modalidade pregão. nos termos da Lei nô 10-520. de 17 de
julho de 2002. e do regulamento pÍevisto oo Deçíeto no 5.450. de 31 de maio dê 2005, píeierencialmenle a suâ
Íi)rma elêtrônic€, dsvendo ser iusliticâda pêlo CONTRATADO ê/ou UNIDAOE EXÉCUTORÂ a impossrbilidade de
sua utilizaçâo.
apÍesê.rtâr declâraÇâo expressa ou foÍnecer declâraÉo emitida pela empresa vercedorâ da licitâçáo, atestando
que esta náo possui êm seu quadío sociêlário servidor público da ativâ, ou êmpregado de empresa públicâ ou de
sociedadê de economia mista, sendo de sua inteira responsâbilidade â Ílscâlizaçêo dessa obÍigaçâo:
íegistÍar oo SICONV ãs ãtas e as infoÍmações sobre os paíicipar,les e respeclivâs propostas das licilagóes, be,m
como as inloÍmaçóes refeíentes às dispensas € inexigibilidâdos:
inserir, quãndo da c€lebraçáode contÍatos com terceiros pâra êxecução dó objelo do Contíato de Repasse, cláusula
que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos orgâos ou enúdedes públicâs contrâtantes, bem
como dos órgâos de contÍole interno e extgrno, a seus dqcumentos e registros contábeis;
atêstar. por mêio do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas
e/ou píofissionais padicipanles do processo de licitaçéo, em esp€cial ao impedimênlo daquelas em conlralar com o
Poder Públicô, em atêndimânto ao disposto na Poía.ia CGU no 5'16, de 15 de maÍço de 2010i
consultar no Sistema de Câdastramento Unificado de Fornecedôrês - SICAF e reguleridedê des êmprêsas elou
pralissionais particlpantes do processo dê JicilaÉo. em especialao impedimeôlo daquelas em contrâtar com o Poder
Público, sendo vedada a parlicipâqâo na licilaÉo ou contÍataçáo dê enrprêsa gue consta como impedlda ou
su§pensa:
6oflsultaí no Cadastro Nactonâld€ CondenaçÕes Civis â Íegularidade das empíesas e/ou prolissionais participantes
do pÍocesso dê liotaÉo. oo que tange á íegistro de ato de impÍobidade adm,nistrativa e inelêgibilidâde
supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça;
âpíesentar à CONTRATANTE Íeialório de execuçào do empreendimenlo contendo inÍoímâçóes sobrê a execuÇáo
lisicê.linanceira do Contralo de Repassê. bsm como da integral,zaÇão da contrapartida. em periôdicidade
compativel c{m o cronogÍâma de d€sêmbolso estabelecido;
responsabilizaÍ-s€ p€la conclusâo do empreêndimenlo quando o obleto do Contralo de Rêpâsse prever âpenê3 súâ
êxecuÇão pâÍcial e for elapa de empreendimentô mâioÍ, ã fim de âssêguraí sua íuncionalidãde,
divdgâr, em quêlquer aÇâo promocaonal .elacionada ao objeto Ê/ou oqêtivo do Contrato de Repôsse. o nome do
Programa. a origem do recuÍso, o vâlor do repas6e e o nome do CONTRAÍANÍE e do Gêstor do Proqrama. como
entes paÍticiparÍles, obíigando-se o CONTFÂTADO elou UNIDADE EXECUTORA a comunicar expíessamente à
CAIXA a datâ, íoÍma e locâl onde ocorrerá a aÉo pÍomocionâi, con anlecêdéncla minima de 72 (selenta ê duâsi
hoÍas, sob pena de suspensáo da liberaÇáo dos recuÍsos Íínãnc€iros, obseívadas as limítaçóes impostas pela
ElêitoÍâl no 9.504. de 30 de setembro de 1997.
comp.ometer-se a utilizaí a assioatura do Gestor do PÍogrâmâ acompanhada da marcâ dô Govêrno Federál r,âs
publicâçôes decorrentes do Conlrãto de Repasse. obseÍvadas as limitaçóes imposlas p€la Eleiloíal n' 9.504. de 30
de setembÍo de 1997:
respondeÍ solidariamente, os enles consoíciados, no caso da execuÇào do objeto contralual poÍ consórcios públicqs.

eplicâr, no SICONV, os recuísos credilados na contâ vinculadâ ao Contrato dê Repasse em câdêrneta de poupanÇa.

se o prazo pÍevisto para sua utilizâção for igua, ou superior a um mês, e realizar os pagâmentos de despesas do
ContÍato dê Repasse tambêm poí inteÍmédio do SICONV, observadas as dispo§çóês contidâs na Cláusula Sétima
desie lnstrumênlo
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XLll. autorizâr o CONTRÀTANTE ou sua mandatária paía que solicitem junto à instituiçâó iiiãnceriâ albêrgânté õâ'co
vincuíEda, a transÍerênoa dos rêcursos linanceims por êle Íepâssados, bem como ôs seus rendimentos, paía a
êontâ únisa da Uniào. caso os recursos nâo sêiam utilizados no objelo da transíerênsa pelo píazo de 180 (cento e
oitenla)diâs;
autorizar âo CONTRATANTE solicitar, à instituiçáo ínânceÍa albergânte da conta vinculada, o Íesgâiê dos saldos
remanescentes, nos câsos em que náo houvêr a devoluçâo dos recuÍsos no prâzo previsto:
estar ciente sobra a náo suieiçáo ao sigilo bansârio, quanto a Uniào e respeclivôs órgâos de côntrole, por se líatar
de Íecurso público:
dar ciência da oelebÍaÇào do Conl.alo de Repâsse ao conselho local ou instânciâ de contrôle social da Érea
vinculada ao prcgrama de goveÍno que originou a trânsíeréncia, quandô houver;
divulgar êm sitio eletrônico instituciooal as informaçôes .eÍeÍenles a yãlores dêvolvidos. bem eomo a cêusa da
devoiuÉo, Íros casos de nâo êxecução tolal do obieto pacluedo. extinÉo ou Íescisão do instrumentol
dispoÊibilizaÍ. em sitio oÍcial na intêrnet, ou, na sua íalta. êm sua sede, em local de'lácii visibi,idâdê, êonsulta ao
e;tato do instrumeoto ou outro instíumênto utilizado, conlendo, pelo mêno8, o objetô, a finâlidade, os valoíes e as
datas de libeÍaÇào e o detâlhaínênto da aplicaçâo dos recuGos/, bem como as cofltÍataçÕes realizadas para a
execuÉo do objeto pactuado, podendo ser suprida â publicaÉo na intemel pela inserçáo de link na página olicial
do CONTRATAOO e/ou UNIDADE EXECUTORÂ que possibilite acesso diÍeto ao Portel dê Corvênios.
indicãÍ a obÍigaloriedâde de contabilizaÇáô e guarda dos bens remanescen'tes e maoifestar compíomisso dê
utilizaÇáo dosbens paÍa assegurar a cpntimridadede progÍama govêrnamenlal, estaodo clsrâs as regíâs e díetíizes
de utilizaçãa.
íespondeÍ. na flgura de seus titulaíes. na medida de seus atos, cômpetênsias ê aribuiçÕês o CONTRATADO e
solidãriamente, quando toí o caso, a UNIDADE ÊXECUTORA, poÍ desvio ou malveÍsaçào de rêcuÍÊos públicos.
rÍÍegularidâde na execução do cantíato ou gestão íinanceira do instrum€nte:
lomâr outras pÍovidências flecêssáriâs à boa execuÉo do objeto do Conlrato de Repasse;
cumpíir o disposto no art. 217, inciso ll, da Constituição Federal, que yeÍsâ sobre o dever do Estado de Íomêntâr
pràticas desportivas ÍoÍmais e náo-íormais, como diÍêilô de cada um, observada a destinaçào de recursos públicos
para a promoção prioritária do desporto educacionale, êm casos êspecíficos, para a do desporlo de allo rêndimento.

xrvlfl

XL'X

L
LÍ

cLÁusuLA TERCETRA - oo vÂLoR

3 - A CONÍRATANTE tÍansÍêrirá. ao CONTRAÍADO e/ou UNIDADE ÊXECUÍORA. até o limde do yalor dos Recrrsos
de RepassÊ descrÍto no item V das CONDIçÓÉS GERÂ|S e dê acôrdo corn o cÍonogíama de desembolso conslante do
Plano de Tíâbalho-

3.J - O CONTRATAOO apoíará o valor dos Recuísos de Contíapanida dêscflto no rtem V das CONDIÇÓES GERAIS de
acordo com os pêrcenlr,rais e as condiçõ€s estâbeleeidas 0a legislaçáo vigenle e de acordo com o cronograma de
desembolso con§antê do Plano de Irabelho à cont6 dê reÕursos alocados em seu orçamênlo.

3.2 - Os Íêcursos treôsíeÍidos pe,a Uniào e os recuísos do CONTRÁTADO deslinados ao prêsen(e Contralo de Repasse,
íiguraÍào no OÍçamento do CONÍRÂTADO, obedecendo ao d€sdobramento por Íontes dê recursos e elemenlos de
dsspesâ.

3 3 - RecuÍsos adicionais necessários à coosecuçáo do objeto do presente Conlrâto de Repasse teráo o seu aporle sob
responsebilidade exciusivâ dô CONÍRATADO

3 4 - Toda a movimeolaçàô financêiÍa devê ser efetuada, obrigatoriamente. na conla vioculada a este Contrat! de
Repêsse, em agênc,a dâ CAIXA iseíta de cobíança de tadÍas bâncárias.

cLÁusuLA QUARTÁ - DA AUToRTzAçÀo PARA rNiclo Do oBJEro

4 - O CONTRATADO elou UNIOADE EXECUTORA poÍ meio deste lnslrumento, manifesla suê exprêssa concoÍdâncía
em aguardar a âutoriaação esú,ta da CONTRATAI{TE para o iniciô da ÊxêcuÇâo do ob,êto dêste Contrâto de Repassê.

4,1 - A âutonzaÇão oco.rerá após a linâlizaçào do proc€sso de análise pós-conlralual € o crêdito de recursos de repâsse
na conla vrftcqladâ. conforme diíetrizes dê Portaria lnlerministêrial MPDG/MF/CGU 42412016 e do Gestor do
Progíama.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
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4.2 - Evenlual execuÉo do obJeto tealEada antes da autoírzaçáo dê CONTRATANTE oáô §e]ê objeio oe medriáo para 
^ - -

liberaçào de recuÍsos até â emissáo da autorizaÇâo acima disposla.

4.3 - Caso a contrâteçâo seja eíetuâda no pôÍiodo pÉ-eleitoral, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXÉCUTORA dêclaÍa
estar ciênte de que a auloÍizaçáo de inicio de objelo e a lib€raçáo dos recuísôs somente ocoÍÍerá após finaiizado o
processo êleitoral ã se realizaÍ no mês de oulubro. considerada, inclusive, a êventual ocôrréncia de segundo tuíno, em
âtendimento ao âÍliqo 73. inciso Vl, alinea'a'da Lei no 9.504/97.

cLÁusuLA eurNTA- Do AcoiltpÁNHAMENTo, LTBERÀÇÃo E DEEBLoQuEto DE REcuRsos

5 A execuÇáo do objeto será acoínpanhada e íiscalizada dê Íorma a garantir a rêgulaÍidedê dos atos praticâdos e a sua
plena êxêcuçào, íêspondêndo ô CONTRATAOO e/ou UNIDADE EXÊCUTORA pêlos danos causados ã terceiros,
decorÍentes de culpa ou dolo na execuçáô do instrumento, náo cabendo â responsabilização do CONTRATANTE por
incooÍormidades ou inegularidades pralicãdas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXÉCUTORÀ. salvo nos casos em
que as falllas decoÍÍerêm dê omissào de responsabilidade atribuida âo CONTRATANTÉ.

5 1 No acompanhamenlo da €xecuçáo do oàjeto serâo verificadosl

| - a comprovação da boa e íegulaÍ aplicãção dos recuÍsos, na foÍma da legislaÉo adicavel.
ll - a compalibilídade entÍe a execuçáo do oqeto, o que Íoi estabeiêcido no glano de tíâbalho. os desembolsos e
pagamenlos, confoÍme os cÍoôogrsmas aprêsêntados;
lll - a regulandade das iníormaçÕes regjstÍadas pelo CONTRATADO no SICONV;
lV - o cumprimento des metas do plano de trabalho nas ôondiçies es'labelecidas.
V - a coníormdade íinanceira

5.2 O CONTRATANTE comunjcárá ao CONTRÂTADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quaisqueÍ íÍegulariclades
decorrentes do usq dos rêcursôs ou outras pendêncías dê ordem téÇniÇa apurados duranle a execuçáo do instrumenlo.
suspendendo o desbloquelo de ÍecuÍsos, Íicándo eslabelecido o p.azo de 45 (quârênta e cinco) dias pâÍâ saneamento ou
apresenlaçào de iotoímações e esclarecilnentos, podendo ser proÍrogado por iguel peÍjôdo.

5,3 O CONTRATANÍÊ repoítará dêcisáo glianto á aceilâçào ou náo das justiíicâtivãs apresentadâ€ ê, se Íor ô câso,
realizaÉ pÍocêdimento dê âpurâçãô de dano ao eráÍio, ensejândq registÍo de,nadimpléncla no §ICONV ê imêdiata
instauraÇão de Tomãdâ de Conlas Especiã|.

5.4 -A libeÍaçáo dos Íê6uÍsos financeiÍos obedecerá ao cronograma de desembolso de ácoÍdo corn 3s melas e lases ou
etâpas de execuqâo do objeto e sêrá reali{ada sob bloqueio, apôs eficácia cofitrâtuel, rêspeilando a disponibiiidade
nnanceira do Gestor do PÍograma e atendldas âs exigéncias c€dagtrais vigenies

5,4 '1 - A líberaÉo de recursos deveÍá ocorÍer dâ seguinte íoÍmã:

l- excato nos câsos de iísrumento com pârcelâ única, o valor do dêsembolso a seÍ realizado pêlo Gestor do PÍograma
ou pela mandalária Íeíeíênle à primeiÍa parce,a. oáo púeá excêder a 207o (vinte por cento) do valoí global do
instrumento

ll - a libeíaÇáo da pÍimei.a paÍcela ou parEela únice ficaÍá condicionada ao:

C, (

a) envio pela mandâtáriâ e homologação pelo Gestor do Programa dâ Sintêse do ProjetoApíovado ^ SPA quando o obleto
do instÍumento envolver a execuçào de ôbíás e serviços e engênhaÍia enquedÍados oos incisos !l e lll do art. 30 da Podarra
lnlerminisleflal MPDG/MF/CGU n" 42412016,

b) conclusào da análise lécnica e aceite do processo licilatório pelo Geslor do Progrâmâ ou mandalária; e,

lll - a libêráçáo das dâmais parcelas. êstá Êondicionadâ a êxêcoçáo de no minímo 70% isetenlâ poí centô) das parc€las
liberadas anleriormente.

5.5 - O cronógíarna d€ dêsêmbôlsô pÍevisto no plâno dê lrabâlho deverá êsler em cottsônánciá com as mêlas e fâses ou
elapas de exêcuçào do objelo do iÍEtíumento

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamaçôes, sugêstões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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Contrato de Repasse - Transíerência Volu uqslrDADE

5.6 - Após a conprovaçáo da homÕlogaçáo do processo licitâtóIio pelo CONTRATADO:o-cronolrama de de
deverá sâr aiustado em observâçáo ao gÍau de execução estabelecido no reíeÍido pÍoc€ssa licitatório.

5.7 - É pemitido o adiênlamento de parcelas no regÍíe de exêcuÉo diíeta nã forma do cíonograma de dêsembolso
aprovadô. sêndo vêdadô nos casos de êxecuÉo dê obras e seÍviÇos de êngenharia eôqsadrados no inciso lll do art. 3'
da Ponaraa MPDG/MF/CGU no 424120í6, Íicãodo a liberaçâo das parcelEs subsêquenles çondicionadâ à aprovaçâo, pêla
CONTRATÂN1'É. de Íelatóíro de execução com compíovação da aplicâÉo dos rêcursôs da última paÍcela iiberada,

5.8 - Na hipótese de inexistência de execuçâo íirancei.a após 180 {cento e oitenla) dias da liberaÉo da primeiaa parcelâ
o instÍumeíto deverà ser rescindido, sendo vedado. também, o ioicio de e,(ecuÉo de novos instrumenlos e a libeÍaçáo
de recuísos para este CON fRA'IAOO

5I - A autorizaÉo de desbioqueio dos recufsôs creditados na conta vinculadâ ocorrerâ condicionâda a

i - a emissão da âulorizêçào para inicio do objeto:
ll - a apresenlãçào do relatôrio de execuçâo compatívêl com o cronogíama de desembolso aprovado,
devidarnentê atestado pela liscalizaçáo do CONTEATAOO eioü UNIDADE EXECUTORA;
lll - o aiendimento âo disposto nos Aítigos 52 e 54 da Portaria lotêrministeÍial MPDG/MFICGU oo 4?412016:
lV - a comprçvaçáo do aporte da contrapaÍtida pacluada para a etapa correspondentet
V - a coínpíovaÉo finaoceiÍâ dâ etapa anterior pêlo CONTRATADO e/ou UNIDADÊ EXECUTORA.

5 §.1 - O servidor indisâdo pelo CONTRATADO Íesponsávêl pelo âcompanhâmento e ,lscalização da obra
deverá assinar e carregar no SICONV o relâtório de Íiscalização reíerente a cada mediçáo

5.9.2 - O CONTRAÍADO dêverá veriíicar se os materiais âplicados e os serviÇos rêalizâdos atendêm aos
rêquisitos de qualidade êstabê,ecidos pelas êspêciÍicações técnicas dos proJeÍos de engeDhâíia aceitos

5.9 3 - A execução Íisica seíá atêstada cooÍorme .egramentô disposto no Art-qo 54 dâ Portaíia lntêrministêÍiâl
MPDGíMF/CGU o§ 424t2016.

5.9.4 - A aíeriÇão da execuÉo do objelo suas metas e fases ou etapas seíá realizâda por meio da vêriÍicagào da
compãlibilidade entí€ ô eÍelivamente executado e o pactuedo no Plano de TÍabalho.

clÀusuLA sExrA - DA ct-AsstFlcAÇÂo oRçAMEÍ,IÍÁR|A E FtNÁNcEtRA oos REcuRsos

6 - As despesas com a execuçào dg objelo do p,Íesênte ConlÍato ê Repasse coÍeráo à conte de recursos alocados ôo3
Íespectivos orçamenbs dôs conirâtantes.

6.1 - A efiissáô do êÍlrpenho pluriânual, quando foí o câso, ocorreÉ dê âcordo conr deteÍminaÇáo espêcifrcâ do Gestor
do Programâ. coln inêoÍpoÍaÇ5o ao presente Contrato de Rêpasse m€d;ânte Apostilamento

6.2 - A eicácia destê ln§trumento está condicionâda à vâlidade dos empenhos. que é dêterminadâ por lnstrümenlo legal
findo o qual. sem a total libefaçáo dos ÍeGlrsos, o presente Contrato de Repass€ fica automaticarnente extinto.

6.2.1 - No câso de peÍda da v?lidade dôs empenhos por motivo de câncêlamênto dê Restôs a Pega., o quantitativo fislco-
ínânceiío pod€rá ser reduzido até â etepa do objeio conlÍatado que apresente Íunciônalidâde.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA ÉxEcUçÀo FINANCEIRA

7 - Os recursos someflte poderáo ser utilizados paÍa pagamento de despesas constantes do Piano de TÍâbalho ou pâía
aplicação no mercâdo Íinâncêiro. nas hipóteses píevistas em iei ou nts Portariá lnterministeríal MPDG/MFTCGU no 424. de
30 dê dezembro de 2016. vedadâ sua utilizaçáo êm finâlidade diversa da pactuada oeste lnstÍumento.

7. 1-A ptogramação e â exêcuÇào linanÇ€ira deveráo ser.êâlizadas eÍn separado. de acoído com a naturezâ e a íonte
de rêcursqs. se íoÍ o çaso.

SAC CAIXA: 0800 726 010í (informaçóes, reciamaçôes, sugestões e êlogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800

0uvidoria: 08OO 725 7474
caixa,gov.br
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7.2 - Antes da realizaçâo de cada pâgameoto. o CONTRATAOO e/ou UNIDADE EXECUTORÂ incluiíá no SICONV. no
mínimo, as seguintes infôÍmaÇóesi

I - a destinêçáo do íecurso;
ll - o noíne e CNPJ ou CPF do roÍneoedoÍ, quândo foí o câso.
lll - o contrato a que se refere o pagâmento Íealizâdo;
lV - â metâ. etapa ôu fase do Plano de lrabalho relativa ao pagamento;
V - infoímâçôes das notas íscais ou documentos contábeÉ.

7.3 - Os pagamentos devem seí reâlizados mediante crêdilo na conla bancâÍia de litularidade dos foÍnecêdores e
pr*ladores de seoiços, Íaculladâ á dispeosa desle procedimenlo nos câsos citados abaixo, em que o crêdito poderá ser
rêâlizâdo êm coflta banéÍia dê litulâridade do próprio CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA, devendo ser
.egislrado no SICONV o benefieiádo Íinâl da despesa:

a) pôr alo da autoridade máxima dô Gestor do Píogramá;
b) nâ exêcuÇào do objelo pelo CONTRATADO ê/ou UNIDADE EXECUTORA poÍ íegimê direloi
c) no r€ssarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUIORA por pagâmêntos Íêâlizâdôs às própria3 orstas
dêcrÍrenles dê erâsos nâ liberaçáo dê recursos pelo GestoÍ do Progíamâ ê em valores âlém da cônlraparlida pactuada

7.3 1 - Exc€pciona,mente, pod€rá ser realizedo, uma únic€ vez no decorrerda vigência do presente Conlrato de Repassê,
pagamenlo a pessoa fisica gue oáo possua conta bancária. desde quê permilida â identiÍicâçâo do beneÍiciário pela
CONIRATANÍE, ê obseÍvado o llrnile de R$ 1.200,00 (um mil e duzenlos reais) por ÍornecêôÍ ou prestador de servrços

Plú .FOLHAW //I
CAIHA

7 4 - Os Íêcursos transferidos pelâ CONTRATANTE náo podeÍáo seí ulilizâdôs para despesas êfeluadas em periodo
anteÍior ou posterior á vigência do prêsênte Contrato dê Repasse. permitido o pagame^to de despesas posteriormente
desde que comprovadamenlê realizadas oa vigência dêscritâ no item Vl das CONDIçÕES GERAIS

7.5 - Os recursos transÍeíidos, enqu"nlo náo utillzados, seráo aplicados em caderneta de poupança se o pra:o píevrsto
parâ sua utallzação íor igual ou supeaor a um mês, ou em fundo de aplicâçào linânceira de curto prazo ou opeíaçâo de
mercado abeÍto lastÍeadâ em lítulos da dívida pública federal, quaodo a suâ utilizâçáo êstiyêr prêvista pâra prezo menor
que um mês

7.5.1 - A aplicaÇão dos recurso§, creditados na conlâ vinculada ao Gonlrelo de Repãsse, em fundo de cudo prazo seíá
âutomálicâ. apôs assinalura pelo CONTRATADO e./ou UNIDADÉ EXECUTORA do respectivo Termo de Adesáo ao fundo
no ato de Íegulaíização da contâ, ficândo o CONIRAÍADO e/ou UNIDADE EXECUTORÀ Íesponsávêl pela aplicãção ern
caderneta de poupançâ por ir\lermédio do SICONV, se o prazo pÍevisto para utilÍzaÉo dos reÇursos líansfeíidos ÍoÍ iguai
ou superior a um més.

7.5.2 - Todos os rendimentos pÍoveniêoteg da aplicâçáo dos recursos das contas vinculadas devem ser devolvidos à
conta única do Tesouro ao final da execução do obieto conlratado. devendo constar de demoÍ]strâtivô êspeciíico que
integrará a prestação de @ntas, vedâda â sua utilizaÇáo.

7.5.3 - Nâ ocoÍÉncia de perdas ilnanceiras decoírent6 da aplic€ção dos ÍecuÍsos, que comprometam a execução do
obieto contÍatual. ,ica o CONTRATADO obrrgado ao aporle adicional de contrapaÍtida.

7.6 - Eventuais saldos Íinancêiros vêriÍicados quando da conclusào. denúncia. íescisão ou extjnqáo do Contrato de
Repasse, inclusive os provenieales das Íecêitãs auferidas em aplicaÇôes finançeiÍas, deverão sêr restiluldos à UNIÀO
FEDERAL, no prâzo impronogável de 30 (trinta) dies do evento, nâ íôrma indicada pela CONTRATANTÊ na época da
restjtuição, sob pena da imediata instauÍaÇão de Tomada de Contâs EspÊciâl do Íespor'!§ável.

7 6'1 - A devoluçáo previstâ acima será realizada observando-se a proporcioflalidade dos recrrsos transferidos e da
contÍapartidâ prevista, independeote dâ época em que toram âportâdos. devendo, nos êâsôs em que incida
exciusivamente sobre o repasse ou a contrepârtidâ, ser devolvido apenas ao ente titulâr do vâlor remuiteÍado

7.6.2 - Nos casos de descumprimealo do prazo previsto no ilem 7.6 o CONTRAÍANTE solicitaíé à instatuição nnancerÍa
alberganle dâ conta víoculada a devolução imediata dos saldos remanescenles à conla úflíÇa do T€souro Nâcional.

7.7 - Oeueíâo ser reslituidos, ainda. lodos os valores tíansÍeridos, acÍescidos de j$ros tegais e alualizados
monêlariamente, a partir da data dô recêbimento. nâ foÍma da lesislação aplicáve!, nos seguiotês casos. 

9

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaçóes, rêclemaÇões. sugêstões e elogios)
Parê pessoas com deficiência auditiva ou dê fala: OSOO 726 2492

Ouvidoria: OSOO 725 7474
caixa.gov.br
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a) quando náo houveÍ qualquer execuÇáo íísica Íeferenle ao obieto pactuado neste lnstrumênto nern utilização de
rêcur§os:
b) quaodo íor execulado parcialmenlê o objeto paduâdo neste ln§lÍornento;
c) quando nàô íor apresenladâ. no prâzo regulamêntâr, a rêspectiva pr€staçào de contâs pârcial ou finali
d) quando os Íêcuísos ÍoÍem utilizados em desconÍormidade com g pscluado neste lníÍumenlo;
êl quando houveÍ utilizàção dos vãloíes resultantes de eplicaçõês finsnceira3 em desacoÍdo c.om o êstabelecido no item

f) guendo houveí ,hpugnâçào de despesas. se realizadas em desaeoÍdo com as diEposjçôes do coÍtlrato celebradó.

7.7.1 - Na hipóles€ p.evista no ilêm 7.7, alineê *a', os Íecursos que permaneceram nâ contâ vinculâda, sem terem sido
desbloqueadôs em ÍavoÍ do CONÍRÂTADO e/ou UNIDAOE ÉXECUTORA, sêrâo devolvídos acrescidos do resultado da
aplicaÇáo financeira nos termos do ilem 7 5. no prazo de atê 30 (tdnta) dias do vêncÍrnento dâ vigência do Contrâto de
Repasse.

7.7.2 - Nâ hipêtesê pÍevista no item 7.7. alinea ^b", em quê a pane executadã apÍesentê funcioDalidade, â devôluçâô dos
rêcursôs ia cíêditados êm conta e náo aplicados no obieto do Plano de Trabêlho. âcÍescidos do resultado dâ âplicâçáo
ínancêiía r!Õs lermôs dô item 7-5, ocoírerá no prazo de aié 30 (trinta) diâs do vencimento da vigéncia contÍatuâl.

7.7-3 - Na hipótese previsla no item 7.7. alinea "U, em que a pârte execulada nào apÍesenle fuocionalidade â totalidade
dos recuísos libeíados devem seÍ devolvidos devidanente atualizados, conformê exlgido para a qu,taçáo de débit6 para
com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Reíêíencial do Sistemâ Especial de Liquidâçào e de Custódia -
SÉLIC, âctimuiada meosalmente, ale o úllimo dia do mês ânterioÍ ao da deyoluçào de recuísos, acrêscido a êsse
montâote de 1% (um por cento) no més de efetivaçáô da dêvoluÉo de recursos à côntâ única do Tesouro.

7.7.4 - Para àpli.caÇào dos itens 7.7.2 e 7 7 3. a ,uncionalidade da parle executada seíá vêÍilicâda pelã CONTRATANÍE

7.7.5 - Vencidos os prazos de devoluÉo desc.itos oos itens 7.7.2 e 7 7.3, os vâloí€s devem sêr devolvidos devidamenle
al!,aliz"dos, eonforme exigido para a quitaçâo de débitos pa.a com a Fêzenda Nacionâl, com base na vaflaçáo da Taxa
Referencial do Si§emâ Especial de Liquidaçào e de Custódia - SELIC. acumuladâ mensalmeotê, até o último dia do mês
anlêÍiorâo da devoluçãode recursos. acrÊscido a esse monlantede 1% (um porcento) 0o mês de eÍetivâção da devoluçâo
de recursos á contâ úrtica do Tesouro.

7.7 6 . Na hipótese prevista no item 7.7, elioeâ 'c', os redJrsos devem seÍ devolvidos incluindo os rendimêntos da
aplicáçâo no merÇado financeiro. atuallzados pela Tâxa Refeíencial do §istema Espêcial de Liquidaçâo e dê Custódia -
sçLrc.

7 7 7 - Na hipótese píêvista no item 7.7, atíneas 'd'. será lnslaureda Tomada de Cônlas Éspeciâl, além dâ devoluÇão dos
recursos liberâdos dêvidamente atualizâdos. coníorme exigido para a quitaÉo de dêlitos para com a Fâzenda Nacional,
cotn base na variaçáo dâ Íêxa Refarenciâl do Sistemâ Êspecial de LiquidaÇâo e de Custódia * SELIC, acumulada
mensalmente, até o úttimo dia do rnês anleÍior ao da devoluçáo dos recursos, acrescido esse moftante de 1% (uÍn por
cento) nô més dê efetivaçào dã devol!çâo dos Íecursos â Conte Única do Tesouro NacionâI,

?.8 - Pâra fins de efetiveÇão da devôluçâô dos recursos à Uniâo, a pâícelâ de atuelizaÉô relerênle á vâriação da SELIC
será calculada pÍoporclonalmente à qrEntidade de dias coínpreendida entre a data da liberaÇãq da parcela paíâ o
CONÍRATADO e a dala de êíetivô crédito do montante devidô na eônta única do TesôuÍo.

cúusuLA olrAvA - Do$ BE s REMANESCE TÉS Ao ÍÉRM|No DA uGÊNctA cot{TRATUAL

8- Os bêns rêmanescsntes decoríentes do ContÍato d€ Repasse serâo de propraedade do CONTRÂTADO êlou UNIOÁOÉ
EXECUTORA, quândo da sua extinÇão, desde que vinculados à íinãlidade a que se deslinanl

cLÁusuLA NoirÀ - DÀs PRERRoGATtvAs

I - O Gestor do P(ogÍama é a aütoÍidade compelente para coordêner ê deíinir as diÍÊtrazês do Programã, cabêndo à
CONTRATANTE o acompanhamento e avâliação das âções constântes no Plano de Trâbalho.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaÇôes. reclamaçôes, sugestôes e elogios)
Para pessoas com deficiência âuditlva ou de Íala: A800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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9.1 - Sêmpre que ,ulgar corveniênte, o Gestor do Programa poderá pÍomover visitas in loco com o propósito do
acompanhâmenlo e avaliação dos Íesultados das atiyidades desenvolvidas em razão do CootÍato de Repasse,
observadas âs ooÍmas legais e regulamentares pertineotes ao assunto.

9.2 - E prerrogativa da União. por inteÍmédio do Gestor do Programa e do CONTRATANTE, promover a Íiscalização
fisico-financêira das atividades reÍeíentes ao Contrâto de Repasse, bem como, conservar, êm qualqueÍ hipo(ese, â
Íâculdêdê de assumir ou transÍerir a responsabilidade da execução do obiêto. no caso de sua paralisaÉo ou dê Íato
relevente qle venhê a ocorÍeí-

9.3 - As inÍormaçôes íêlativas à celebraÇão, execuçào, acompanhamento íiscalizaçâo e de prestação de cootãs, inclusive
àquêlas reíeÍgntes â movimentaçào llnanceira dos inslrurnentos, seÍáo públicas, excêto nas hipôtesês lêgãis de sigilo
fiscal e bancário e nas situaÇóês c,assiíicâdas como de acesso restrito, consoante o oÍdenameoto iuridico.

cúusuLA DÉctMA - Dos DocuMENÍos É DA coNTABtLtzAÇÃo

10 - Obriga.se o CONTRÂTAOO eiou UNIDAOE ÊXECUTORA a íegistíâr, em sua contabildade analitica, eÍn conta
especiíica do grupo vinculado ao ativo financeiro. os recursos recebidos da CONTRATANTÉ, lendo como contrapartida
cont3 adequada no passivo ínânceiÍo, com subcontas identificando o ConlÍato de Repassê e ã espêciÍcaÇâoda despesa.

10.1 - As fatuÍas, Íecibos, notas fisceis e quâisquêr outros documerflos cornprobatórios de despesês serão emilidos em
nome do CONÍRATÂDO êlou UNIDADE EXECUTORA, devidamente identiÍlcados com o nomê do Prôgranra e o número
do ContÍato de Repâsse, e mantidos em arqurvo. em ordem cÍonológicá, no pÍóprio localem que foÍem contabilizados, á
disposiÇâo dos óÍgàos de contÍoie interno e externo, pelo pÍâzo lixado no Cootrato de Repasse

'10.1,1 - O CONÍRAIADO dou UNIDADE EXECUIORA deveÍá disponabilizaÍ cópias dos comprovanles de despesas ou
de outros dooJmenlos à CONTRAÍANTE sempre que solicitado.

cLÁusuLA oÉcrMA pR ETRA - DA pREsrAqÃo oE coNTAs

'11 - A Prestação de Conlas íeêrente aos recursos frnanceiros deverá ser apresentada â CONTMTANTE no pÍazo
descíilo no item vt das coNDtÇÓES GERAls.

'11.1 - Quando â pÍestaçâo de contas nâo for êncaminhâda no prazo fixado, a CONTRATANTE êstábel€ceíá ô prazo
máxlrno de 45 (quarenta e cinco) dias paía sua apresenlaçào, ou recolhir€nto dos recursos, incluidos os rendlmenlos da
aplicaÉo no meícado Íinancêiro, atuâlizados pela laxa SELIC.

11.2 - Câso o CONTRATADO e/ou UNIDAOÊ EXÉCUIORÁ não apresente a prestaçâo de contâs nern dêvolva os
rêclrsos nôs lermos do item anleÍloí. ao lérmino do prâeo estabelecido. ã CONTRATANTE registíará a inâdamplência no
S,CONV por omissào do dever de prestar cootas e comunícaíá o íâlo ao ôrgào de êontabilidade ánalitica, pârâ íns de
instauração de Tomada dê Conlas Especial sob aquelê argumenlo e adoÉo de outías medidas para reparação de dano
âo eÍáÍio, sob pêna de íêsponsabilizaÉo solidária.

11-3 -Cabe ao preÍeito e ao govemador suc€ssores prêslar cpnlas dos Íecursos provênieotes dÕs Contrátos de Rêpâssê
firmado pêlo seu antecessor

11.3.1 - Na impossibilidade de atender ao disposto oo item antenor, deve apresentaí, à CONTRÂTANTE, e inseflr no
SICONV documento com justiíicâlivas qüe dêmonstÍem o impedimento e as medidas adoladas para o resguardo do
patrinônio púb1ico

11.3.2 - Quando â impossibilidade de prestâr côntas decorrer de âção ou omÍssáo do anlec€ssor, o novo âdminisiradoí
solicitaíá â insteurâçáo dê Tomada de Contas Éspecial.

11.3.3 - Os casos foítuilos ou dê força maior que impeçâm o CONTRAÍADO e/ou UNIDADE EXECUToRA dê prestâr
conlas dos Íecursos íecebidos e apiicados eflsôjarào a juntâda dê documentos e jostiÍicativâs, a serem êntregues à

CONTRATANTE, pârâ ânálisê ê maniÍêstaçáo do Gestor do Programa

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (iníormaçóes, reclamaçôes, sugestões e elogios)
Para pêssoas com deficiência auditiva ou de fala: 4800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixâ.gov,br
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CLÀUSULA DÉCIMÁ SEGUNOA - DO REEMBOLSO DE DESPCSAS EXTNAONúT'IÃiIÀ§

12 - O CONÍRÂTADO etôu UNIOÀDE EXECUTORA é responsávei pelas despesas exaaordinárias incorndas no àmbito
desse inslíumentc, quando solicitar:

a) rêanálisê de ênquâdramento de Plâno de Írâbalho e de projetos de engenhaÍiâ ê de trâbalho sosial, quando houveÍ,
b) vistoria de etapas d€ obràs náo prêvistâs orjginâlínente:
cl publicaçáo de exlrâto no Dáíiô Oficial da União decoÍrente de alteraçáo côntratuãl dê responsabilidade do

CONIRATADO e/ou UNIDADE EXÊCUTORA.

cúusuLÀ oEctMA TERcEtRÂ - DA AUDtroRtA

13 - Os sêÍviÇos de audiloria serào realizados pelos ôÍgàos de contÍole interno e extemô da Uniào, sem elidir a
competéncrá dos órgãos de cootÍob iírterno e externodo CONTRAÍADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em coníormidâde
corn o Capitulo Vl do Decreto no 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.t - É livre o acesso, a qualquêl tempô, de servidorêã dô Sisierna de Controle lnterno âo qoâl eíê,4 subordinada a
CONÍRATANTE e do Tribunal de Contas da Uoião a todos os atos e fatos Íelacionados direta ou indiÍêtamente com o
lnstlumênto pac{uado, bem como aos locais de execuÉo das obíâs, quândo em missêo de Ss6alieaÉo ou auditoria.

13 2 Em sendô evidênciados pelos Ôrgãos d€ Controle ou Ministério Público vicios insãnáveis gue impliquem nulidadâ
dâ licitação reãlizada. o CONTRAT^DO deveíá âdolar as medidas administíâtrvãs necêssárias à recomposição do erário
flo montanle atualizado da parcela já âplicadâ. o guê pode incluir a reversão da ãpíovaçáo da pÍestaçâo de contas e a
instaurâçáo de Tomãda de Contas EspeciâI, independên'lemenle dã crmunicaÉo do Íâto ao Tribunal de Contãs da União
e ao Mrnistério Público.

clÁusuLÂ DÉctMA ouARÍA - DÂ tDÉNÍtFtcAçÂo oas oBBAS E DAs AçoES pRoMoctoNAts

14 - É obíigâlóÍia a ideotillcáção do empreendimento com p,acâ segundo modelo Íornecido pela CONTRATANTE, durânte
Õ peíiodo dê duraçáo da obra, d€vendo seÍ anxada no prêzo de até 15 (q!inze) dias, cohtados a partir da autonzaÇâo da
CONTRAÍANTE paÍa o inicio dos trabalho§, sob pêna de suspensào da libeÍaçâo dos recuÍsos finançeiros. observadas
as limitaçêês rnpôstâs peia Eleitoral n'9.504, de 30 de setembro de 1997

14 1 - ún quâlquer âçào pÍomôcional lêlacionada com o objeto dô Contrâtô de Repasse se.á ôbrigêtoíiamente destacada
a padicipaçào de CONIRAÍANTE. do Gestor do Programâ, beÍr como o objeto de aplicaçáo dos recuÍsos, obseraâdo o
disposto nq § 1§ do art. 37 dâ ConstltuiÉo Fedêral, sob pena de suspensáô da libeíaçáê dôs recuÍsos lnânceiros,
observadâs âs limilâçÕes impostas pela Eteitoral no 9.5M, de 30 de setembro de 1997.

CúUSULA DÉCIMA aUINTA. DA vIGÉNcÍA

15 - Â vigéncia destê lnslrumenlo iníciar-se-á na dêlâ de sua assioatuía ê encerÍar-sêá no prazo descíito no item Vl das
CONDIÇÔES GERAiS. possibilitada a soa prorrogaÉo mediarlte TeÍmo Aditivo e aprovação dâ CONTRAÍANTE, quando
dã ocorrénciâ de fatô supeÍveniente que impeça â consec!Éo do obieto no prazo âcordado.

cLÁusuLÂ DÉcliirÂ sExrA - DA REscrsÃo E DA oENúNcn

16 - O ConlÍâto dê Repasse poderá seÍ dênunciâdo poa qualquer dâs parles e Íâsêindido a quelquer lempo, ficando os
participes respônsáveis pelas obrigaçóes assumidas na sua vigéncia, crêditândGsêJhês, igualmente, os beneficios
adquiridos no mesmo peÍiódo âplicaMo, no que couber, I PonâÍia lntêrministê.ral MPDG/MF/CGU nô 424, de 30 de
dezembro de 2016 e demais normas pertinentes à mâléria.

16.1 - Constitui motivo para íescisáq do Contrâtô de Rêpassê o descumprimento de qualqueí dâs Cláusulas pâctuadas,
pânicularmente gua.do constatadâ pela CONTRAIANTE:

l- a utillzaçâç dos reÇursos em desacordo crm o Plano de TÍebalho

SAC CAIXA: 0600 726 0101 (inÍormaçôes, reclâmações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

doria: 0800 7257474
caíxa.gov,br
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Contrato de Repasse - Transferência ü6Ítâr.!a _----
ll - a inexisência de execução financeire spós 180 (cento e oilenla) dias da liberaçáo da prim€iía pa.celâ, à êxêmpio do
descritô nâ Cláusulâ Quimâ, item 5.8;
lll - a falsidade ou incoÍíeçáo dê inÍoímáÇão de documenlo apresentadoi
lV - a verilicaçáo de quâlquêr circunslància que eoseie a instauraÉo de Tomada de Contas Especiâl

16,1,1 - A rescisâo do ContÍato de Repasse, Âa forma áciÍna prevista e sêm que tenham sido os valores restituidos à
Uniâo FedeÍal devidâmentê coffigidos. ensejarà a instauÍação de Tomada de Contas Especial

cLÁUSULA DÉcIMA sÉTlMA - oo PRovIMÉNTo JUolcIAL LIMINAR

,7 - A existéncia de restriçâo do CONTRqTÂDO eiou UNIDADE EXECUTORA não foi considerada óbice à cêlêbÍaÇáo
do presêntê inslíumênto, em razáo da decisáo liminar conc€dide nos leÍmos especiícados no ContÍalo de Repasse, a
qual aotorizou a cebbraÇáo deste instÍumênto, condicionada à decisão íinal.

17 1 - Àinde quê posteíiormente regulaÍizadâ ã rêstíiçào epontada no Contrâto de Repasse a desisténcia da açáo ou a
decisâe,udicial desiavoÍávôl ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA ímpl,cará a desconstituiÇão dos eieitos da
íesp€ctlva liminar. com â rescisão do presenle contrato e a devokrçâo dê lodos os recuÍsos que evenluâlmente lênha
recêbido, atualizados na Íormã da legislaçáo em vigoí.

cúusuLA DÉcrtrA otrAvÂ - DA ÂLTÉRAçÃo

'18 - A âllêraÉo deste lnstrumento, no câso da necessidade de ajustamento da sua 9Íogramaçào de exêcuçáo fisrca e
tinâncÉiíâ jnclusiye a alteraÉo do prazo de vigência fixado no Contralo de Repasse. seÍá íeita por meio de Ieímo Aditjvo
e será pÍovocada pelo CONTRATADO ê1ou UNIDADE EXECUTOR^, mediante apresêntaÇáo das íespecUvas

,ustificêtivas, no píazo minimo d€ 30 (trinta) dias gue antecedem o têÍmino da sua vigência, sendo necessária. paía sua
implementaçáô. a aprovaçào da CONTRATANTE-

'18.I - A alterâçáo do pÍazo de vigência do Contrato dê Rêpasse, em dêcoríênciâ de atíaso na libêíãçáo dos racursos por
rêsponsâbilidede do Gestor do ProgÍama. será promovidâ 'de oíicio' pela CONTRATANTE. lirnitada ao peÍiodo do âlraso
veíificado, lazendo disso imedialo comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORÂ

18-2 - A alteíaÉo contratuâl refeÍente ao valoí do Conlrato dê Rêpasse será feilâ por m€o de Termo Adilivo, Ícando a
majoração dos Íecl)rsos de íepasse sob decisào unilaleral exdusiva do Gêstor do Programa

18.3 - É vedada â aÍ{era9ào do objeto do Contrâto de Rêpasse.

cLÁusuLA DÉclMA NoNA - DAs vEoAçÕEs

19 -Ao CONTRATADO é vedado

l. íêforÍnular os projetos de engenhana das obÍas e serviços rá aceitos pelo CONTRATANTE:
ll. reprogramaÍ os projetos de engenharia dos instíumefllos enquadrados no lnciso I do Àrtigo 30 da Podâria

lnlêrministeÍial MPOGIMF ICGU oo 424120161
tll. realizaÍ despesas a titulo dê taxa de administÍação ou similaÍ;
iV. pagar. a qualquer tilulo, sêrvidoÍ ou êmpregado público, idêgrante dê qüedÍo de pessoal do órgâo ou entidade

plblica da Adminislrâqão DiÍeta ou lodirela sâlvo nas hipôteses preliías em leis Íederais especiiicâs e Í,a Lei de
DiÍetrizes OrçamêntáÍiasi

V- utilizaÍ. ainda que em cerálêí êmêrgêncial, os recorsos paÍa finalidade diversa da estebelecida no inslrumênto,
Vl. realizaÍ desp€sâ êín dâla anterior à vigência do instrumentoi
Vll- eíêluaÍ pagamênto em dala posleíiorà vigência do inslrumento, salvo se o íeto serador da despesa tenha ocortido

duíãnle â vigência do instrumênto pãctlado;
Vlll. íealizer despesas com laxas bancáÍjas, mullas, juros ou coííêção monetária, rnclusive Íeferenles a pagamentos

ou Íecolhlmêntos íoía dos prazos, êxcelo no que se rêfÉíe âs multas e aos iuros decorrentês de atraso na
iÍanstêréncia de recursos pêlo CONTRATANÍE, e desde que os prâzos para pagamenlo e os percentuais sejam
ôs mesmos âplicados no mercâdo.

SAG GltlXA: 0800 726 0101 (inroÍmações, reclamaçôes, sugestôes e elogios)
Para pessoas com deÍiciência auditiva ou de fala: A800 726 2492

Ouvidoria: OSOO 725 7474
caixa,gov"br
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Íâ do CONTRATADO

No.'ne: JOÂO IGoR VIEIRA CARVALHo
CPFr 002.551.633-7'1

Nome BARBOSÀ PERÉIRA

PR0CeSs0 ÍôtQn<onl
MODÀLIDADE -TQ

ConÍato de Repasse - Transferência na

tíansíeriÍ recuÍsos pâra clubes, associâções de servidores ou quaisquer entidades congêneÍes. exc€to para
creches e escolâs pa.a o atendimenlo píê-escolâr, quando Íor o cãso;
rÊâlrzaí desp€sas csÍr publicidâde. sah,o a de caíáter educativô, inlormativo ou de orientaÉo soctal, da qual nâo
coostem nomes. simboios ou imâgens que caÍacterizes prômoçãô pessoâl e desde que previstas no plano de
trabêlho
pagôr, a quâlquer título, â empresas privadas que têoham enr seu quadtô societário servidor púb1ico da ativa ou
empregado de empíes8 públicá. ou de socledade de ecofiomia mista^ do or9âo ce,ebrante, poÍ seliços píeslâdos
inciusive consultoíia. assistência têcnica ou assemelhãdos;
âpro!€itaí rendimentos pâra ampliaçào ou acÍêscimo de metas ao plano de líabalho pacluadol
computar rêcêitas oriundâs dos íendimentos de aplicaçóes no mêrcado Í,nanceiro 6omo cootrâpêítida.

xrÍ.
xllr

clÁusuLÀ vrGEstMA - Dos REGrsrRos op oconnÊncns e DAS coMUNrcAçoÊs

20 - Os docurnentôs instíulórios ou comyobatóriôs relatavos â execl4ão do Contrato de Repasse devêÍãô ser
apÍesentâdos €m orrginal ou em côpÉ autenlicâda.

20 1 - As comunicaçÕes de fatos ou ocorrências relativas ao ContÍato seÍáo consideradas corno regularmente íeitâs se
entregues por cana protocolada, tâlegrâma, fax ov corrêspondência elêtrônica. com compÍovante dê recebimênlo, nos
endereços descrilos no iterD Vlll das CONDIÇOES GERÂlS.

cLÁusuLA ucÉstMA pRrMÊrRA - oo FoRo

21 - Ficâ eleilÕ o Íoro da Justiça Federâl, descÍito nô item Vlt dâs CONDIÇÔÉS GERAIS, paÍa drnmrr os conflitos
decorreotes destê lnslÍum€ntô. com rênún6ia expressa de qualquer oulro, por mais privilegiado que seja

E, por eslarem assim justos e pâcluados firmâm este lnstrumento. que será assinado pelas partes e pelas teslemunhas
abâixo, paÍâ qüê surta seus êfeitos jiiridic,os e legâis. em juÍzo ê íorâ dêle. sendo extraídas as Íespectivas cópias, que
teráo o mesmo valor do original

Sáo Luis
Loca[Data

de AbÍil de 2018

Ássin oCO TANTE
Nomê: CÉL BÂRBOSA RIBEíRO

1.4 J 3.87

T munhas _,

Nome WANDER WiLMO

cPF 04577
RÁ JUN'OR

CPF: 051.484 573-25

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações. reclaÍnaçôes, sugestões e el
Para pessoas com deÍiciência auditiva ou de fala: A80O 726 2492

ouvidoria; 0800 725 7474
caixa.gov,br

{.1u1

1A

0/
t,<À11,

t

27.941 v010 mrcÍo

i F.a{

PM . F0LHA t'lo -/ ) t

Ê*'";/*
^*1\-

| !, /'-,

,. **í*#*/*
fl).',?,1?. r,"*,'r*



Pl\/i .FOLIIANO

PROCES$O

MODALIDADE

!,'sT0.

ESTADO DO IVARANHÃO
MUNICiPIO DE SÃO BERI.iARDO

CNPJ no 06.1 25.389/0001 -88
Praça Bernardo Coelho de Almeida, 863, centro,

São Bemardo - Ma.
cEP.65.550-000

MINISTÉRIO DO ESPORTE

PROGRAMA: ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

coNVÊ N to Ne 862625 / 2ot7

PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAçÃO TÉCNICA DA CONSTRUçÃO DE QUADRA
COBERTA POLTESPORTIVA NO MUNICíPIO DE SÃO BERNARDO/MA.

1".-'\^,-r-..-G
Franknilva Viêirãlda Silta Matos
Engenheira civil- )

CREA: U0393427-9
CPF: 660.801.852-53
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ESTADO DO MARANHÃO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO
CNPJ no 06.125.389/0001-88

Praça Bernardo Coelho de Almeida, 863, centro,
São Bernardo - Ma.

cEP.6s.550-000

€

íruorce

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECTFTCAçÃO TÉCNTCA

coMPosrçÃo DE BDr

ENCARGOS SOCIAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PTANILHA ORçAMENTÁRIA DETALHADA

CURVA ABC

PLE

PLANTAS

CD COM PROJETO TÉCNICO COMPLETO

rran knitvah#IàslÉr",o,
rngenheira cúl ' )

CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

coMPosrçÃo DE cusTos uNtTÁRros

D
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ESTADO DO IMARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO

CNPJ no 06.125.389/000í-88
Praça Bernardo Coelho de Almeida, 863, centro,

São Bernardo - Ma.
cEP.65.550-000

MEMORIAL DESCRITIVO

TNFORMAçÕES BÁStCAS DO EMpREENDTMENTO

Proponente: Prefeitura municipal de SAO BERNARDO- MA
CNPJ: 06.125389/0001-88
ObTa: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA No MUNIcÍPIo DE SÃo
BERNARDO/MA

Características: Obra pública

Endereço: no município de SÂO BERNARDO- MA.
Responsávêl técnico (projeto): Franknilva Vieira da Silva Matos CREA n,e: L7O393427 -9

Tempo provável para execução da obra:
O prazo de execução das obras civis será de aproximadamente 180 dias.

coNslDERAçÕES lNtCtAtS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão
executãdos em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se

acumular no local.

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e

aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saÍdo de linha durante a obra, ou
ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de Obras
que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa

definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de
qualidade, em todos os níveis da edificação.

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de

orientar o construtor objetivando a boa execução da obra.

Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execução. Toda e

qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não

se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua

responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças,

É-VY.\-,ú.
Franknilva'Vielra d{ Silva Matos
Engenheira CiYil

CREA: U0393427-9
CPFr 660.801.852-53



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO

CNPJ n" 06.125.389/000í-88
Praça Bernardo Coelho de Almeida, 863,

São Bernardo - Ma.
cEP.65.550-000

PM .FOLTIANC

PROCESSO

MOOÁ,LIDADE
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ntro,

evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualízado
dos projetos, especificações.

FINATIDADE DA CONSTRUçÃO

Esta obra com certeza beneficiará a toda a população do município. Nossa pÍoposta para a

intervenção na área é melhorar o acesso da população aos serviços prestados pelo município.

OBJETIVO

Contribuir para a manutenção do bem estar da população

Geração de empregos.

Frenknilvâ et

Engenhêira ci
a

CREA: U0393427-9
CPF: 660.801.852-53
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ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

CNPJ no 06.1 25.389/0001-88
Praça Bernardo Coelho de Almeida, 863, cenÍo,

São Bernardo - Ma.
cEP.65.550-000

ESPECTFTCAçÃO TÉCNtCA

sERVtçOS tNtCtAS

Placa de obra

Será confeccionada a placa da Obra, conforme padrão do CEF.

Será de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a afixação das placas de obra e dos
responsáveis técnicos pela execução, em localvisível, de acordo com as exigências do CREA.

MOVIMENTO DE TERRA

Escãvacão M nual de Valas

As escavações serão executadas manualmente com a utili2âção de ferramentas apropriadas.

Ao longo de todas as paredes de contorno da edificação, deverão ser executadas escavações
para o alicerce até atingido terreno capaz de suportar os esforços provenientes da edificação.

As escavações quando precisar de escoramentos, setes deverão está dentro das normas
padronizadoras de segura nça.

Ao longo de todas as paredes de contorno da edificação, deverão ser executadas escavações
para o alicerce até atingir o terreno capaz de suportar os esforços provenientes da edificação

Reaterro compactado

Os materiais selecionados para aterros deverão ser de Le categoria. Deverão ser isentos de
matérias orgânícas, micácea e datomácea. Turfas e argilas orgânicas não podem ser
empregadas. O aterro deverá ser constituído de solos selecionados dentre os melhores
disponíveis, não se permitindo solos de baixa capacidade de suporte e expansão maiot que 2 yo

(dois por cento).

INFRAESTRUTURA-E SUPERESTRUTURA

Alicerce e baldrame em pedra argamassada

Será executada em baldrame com pedra bruta argamassada, colocando-se as pedras maiores
em baixo e usando os menores para preenchimento dos vazios. O traço da argamassa de

assentamento será 1.:4 (cimento e areia), com 30 % de pedra de mão.

Concreto armado Fck 25 MPa, formas armacões e desmontagem

NORMAS

A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente à NB-51/ ABNT e ao Código de Fundações e Escavações;

L-I-n-ú
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Ocorrerá por conta
necessários.

MATERIAIS

da CONTRATADA a execução de todos os escoramentos julgados

- Aço:

Conforme NBR-6118/2003 - ABNT, item 8.3

As barras de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente
ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.

Caso apresentem algum dos "danos" citados, deverá ser feita limpeza adequada e a sua deverá
ser avaliada e liberada pela FISCALIZAçÃO.

Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas de modo
a não provocar deslocamentos das armaduras. Deverá Íazer uso de espaçadores de armadura
para manter os cobrimentos necessários pedidos em projeto.

A armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observando-se, para isto, o
cobrimento previsto pela NBR-6118/2003, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serão adotadas providências no sentido de evitar a oxidação excessiva das barras de espera.
Antes do reinicio da concretagem deverão estar limpas e isentas de quaisquer impurezas. A
FISCALIZAçÂO deverá avaliar as esperas antes de sua reutilização.

'O aço comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecerá ao
disposto na EB-3/85 (NBR-7480).

As barras de aço torcidas a frio para concreto armado obedecerão também à EB-3 / ABNT.

O aço será do tipo CA50 e CA60.

- Aglomêrantes:

De cimento; Comum.

- De alta resistência inicial.

Serão de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de
fábrica intacta. O cimento Portland comum para concretos, pastas e argamassas, satisfará
rigorosamente à EB-1, MB-1 e M8-516 / ABNT e ao T8-76 / ABNT.

- Agregados (Areia e Brita)

a) Areia

Será quartzoza, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de

argila, gravetos, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas
deliq üêsce ntes, etc
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A areia para concreto satisfará à EB-4 / ABNT e às necessidades da dosagem para cada caso.

b) Brita

A pedra britada para confecção de concreto deverá satisfazer à EB-4 / ABNT - Agregados para

Concreto - e às necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Deverá ser evitado o uso

de seixo rolado na execução do concreto.

- Arame

a) De Aço Galvanizado

concreto e protegidas da ação dos raios solares com sacos, lonas, ou

:SOrlI

4
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Será o fio de aço estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso.

b) De Aço Recozido

O arame para armaduras de concreto armado será fio de aço recozido preto n.s 16 ou 18 SWG.

- Concreto

Disposições Gerais

a) O concreto será o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos

seus componentes. Todo concreto estrutural será, de preferência, usinado. Neste caso, a

dosagem ficará sob responsabilidade da concreteira.

b) No caso do concreto ser preparado na concreteira, deverá ser observado:

A concreteira apresentará, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos e

dos serviços executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu

carregamento, a tensão (mínima 20 Mpa) e sua consistência, esta expressa pelo abatimento do
Tronco de Cone;

Não será permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;

A concreteira deverá apresentar laudo com as resistências características do concreto e suas

respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso será necessária a retirada de corpos de
prova para estudo em laboratório especializado.

c) A compactação será obtida pôr vibração esmerada.

d) A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de três
para um até cinco para um, a relação entre as duas velocidades.

e) O perÍodo mínimo de vibração é de 20 min/m3 de concreto.

f) As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do
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g) Na hipótese de fluir aguada de cimento pôr abertura de junta de fôrma e que essa aguada
venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se
processará pôr lançamento com mangueira de água sob pressão. O endurecimento da aguada
de cimento sobre o concreto aparente acarretará diferenças de tonalidades.

- Dosagem

a) O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental, conforme
preconizado na NBR-6118/2003A8NT.

b) Caso não haja conhecimento do desvio padrão Sn, a CONTRATADA indicará, para efeito da
dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construção de acordo com o qual será fixada
a resistência média à compressão FCK, seguindo um dos três critérios estabelecidos no item
8.3.1.2 da NBR-6118/2003A8NT.

Estrutura êm oórticos pré-moldados

O referido Pórtico constitui-se de uma estrutura de concreto armado, a superestrutura em
concreto em todos os níveis terá concreto armado com resistência de 25 Mpa. A execução
deverá atender a ABNT NBR 9062:2006 Projeto e execução de estruturas de concreto pré-
moldado.

ATVENARIA E PAINÉIS

Alvenaria de Vedacão

As alvenarias serão confeccionadas em tijolos cerâmicos nas dimensões de 09x19x19cm,
assentados de meia vez, com.iuntas de 2cm de forma que a alvenaria proporcione uma

estrutura plena e eficaz. Os níveis das alvenarias estão descritos em projeto executivo.

Terão arêstas vivas e superfícies ásperas para maior facilidade de aderência da argamassa,

devendo a alvenaria ser executada rigorosamente a prumo.

Apresentarão resistência suficiente para suportar os esforços de compressão - nunca inferior a

4O kg/cm2.

Serão assentes com argamassa de cimento e barro no traço 1:5.

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozido, duros, com dimensôes uníformes e

não vitrificados. Apresentarão faces planas e arestas vivas.

mento Vazado cobo

Os elementos vazados produzidos em argila podem ter formas e dimensões 9x20x20, podendo
ser aplicados em qualquer paramento em que se deseje permitir a passagem de iluminação e de
ventilação segundo o projeto arquitetônico

f.,+"-,\,-í-
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COEERTURA

Alguns elementos da edificação serão confeccionados em estruturas metálicas

Normas Técnicas

. NBR-8800 - Projeto de Estrutura de Aço e de Estruturas Mistas de Aço

. NBR-6118 / NBR-6123 - Análise estrutural - dimensionamento e otimização de estruturas

Cobertura metálica

Esta estrutura metálica será do tipo espacial apoiada em pilares de concreto,obedecendo a área
encontrada no projeto a rquitetônico.

Todas as estruturas metálicas deverão ser instaladas devidamente pintadas sobre base

anticorrosiva. A cor será definida pela Fiscalização.

É importante ressaltar que as medidas finais devem ser verificadas in loco antes da fabricação,
para compatibilizar possíveis diferenças construtivas.

Prsos

Contrapiso

O contrapiso será executado com argãmassa no traço 1:4 (cimento e arela) e espessura de 2cm,
que servirá como base para colocação do piso. Esta regularização deverá ser feita com
declividade de 0,5% no mínimo, em direção aos pontos de escoamento de água.

Piso cimentado

Sobre o contrapiso será aplicado piso cimentado liso em toda área da edificação indicadas no
projeto arquitetônico. O traço da argamassa será 1:4 (cimento e areia média )e espessura de

3,0 cm., com juntas de 1m em 1m.

Concreto SimDles no contorno, com rampa para deficiente físico

O contorno da praça será executado em um caixão de alvenaria de tijolos devidamente aterrada
e compactada. Sobre o aterro será executada camada com pedra preta apiloada e argamassa de

cimento e areia no traço L:4. A superfície deverá ser desempenada com régua e alisada a colher,

serão executadas.juntas riscadas a cada L00cm de comprimento. As dimensões das calçadas se

encontram na planta de implantação.

o Rampo pora deftcíente Íísíco

Rebaixamento de calçadas para travessia de pedestres

Í:,-V--1.oú
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As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres sinalizadas com ou sem faixa,

com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres.

Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável.

Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres.

A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (!:L2),, conforme figuras abaixo. A

largura dos rebaixamentos deve ser igual à largura das faixas de travessia de pedestres, quando
o fluxo de pedestres calculado ou estimado for superior a 25 pedestres/min/m.

Em locais onde o fluxo de pedestres for igual ou inferior a 25 pedestres/min/m e houver
interferência que impeça o rebaixamento da calçada em toda a extensão da faixa de travessia,
admite-se rebaixamento da calçada em largura inferior até um limite mínimo de 1,20 m de

largura de rampa.

Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calçada da via transversal, admite-se o

rebaixamento total da calçada na esquina.

Onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre, deve

ser feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura mínima de 1,50 m e com

rampas laterais com inclinação máxima de 8,33%, conforme figura 10G-rebaixamento D.

Os rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos da via devem estar alinhados entre
si.

Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado pelo rebaixamento, de

no mínimo 0,80 m, sendo recomendável 1,20 m (ver figura 100 - rebaixamento A).

As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projeção horizontal mínima de 0,50m e compor
planos inclinados de acomodação A inclinação máxima recomendada é de 10%.

Quando a superfície imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver obstáculos, as abas

laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser garantida faixa livre de no mínimo 1,20 m,

sendo o recomendável 1,50 m, conforme figura que será mostrada a seguir.

ilÍ#aa-;,;r..c
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REVESTIMENTO

Chapisco

O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço
volumétrico 1:3, com espessura máxima de 5mm. A argamassa deverá ser lançada
energicamente sobre a superfície a ser chapiscada.

As superfícies a serem chapiscadas, deverão ser previamente molhadas, de forma a evitar a

absorção da água necessária à cura da argamassa.

Reboco

O reboco será executado com argamassa no traço 1:2:8 (cimento e areia fina) sobre superfícies
de alvenaria ou concreto previamente chapiscadas, bem como na colocação de batentes,
ca na lizações embutidas e chumbadores.

TNSTAUçÕES ErÉrRrCAS

- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

a) Todas as extremidades livres dos tubos serão antes e durante os serviços convenientemente
obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umídade.

b) Os quadros elétricos de distribuição deverão ser equivalentes aos modelos especificados e

deta lhados contidos no projeto.

c) Deverão ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos dimensionados e

indicados nos diagramas unifilares e trifilares.

Todos os cabos e/ou fios deverão ser arrumados no interlor dos quadros utilizando-se canaletas,
fixadores, abraçadeiras, e serão identificados com marcadores apropriados para tal fim.

e) As plaquetas de identificação dos quadros elétricos deverão ser feitas em acrílico, medindo 50

x 20 mm e parafusadas nas portas dos mesmos.

f) Após a instalação dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverão ser armazenados
no seu interior em porta planta confeccionado em plástico apropriado.

g) A fiação elétrica será feita com condutores de cobre, de fabricação PIRELLI, tipo SINTENAX 0,6
KV a 1 KV, ou similar. O cabo de menor seção a ser utilizado será de 1,5mm2.
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h) Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos
incompatíveis com sua resistência, ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexões os

condutores serão curvados segundo raios iguais ou maiores que os raios mínimos admitidos
para seu tipo.

i) Todas as emendas dos fios e cabos deverão ser sempre efetuadas em caixas de passagem.

lgualmente o desencapamento dos fios, para emendas, será cuidadoso, só ocorrendo no interior
das caixas. O isolamento das emendas e derivações deverá ter características no mínimo
equivalentes às dos condutores a serem usados, devendo ser efetuado com fita isolante de

auto-fusão.

j) As ligações dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverão ser feitas de
modo a assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente,

sendo que os fios de quaisquer seções serão ligados por meio de terminais adequados.

k) Todos os cabos e fios serão afixados através de abraçadeiras apropriadas. Deverão ser

utilizados marcadores para marcar todos os flos e cabos elétricos, os quais terão as seguintes

co res:

- Condutores de fase - Preto, branco e vermelho;

- Condutores de neutro - Azul claro;

- Condutores de retorno - Cinza;

- Condutores positivos em tensão DC - Vermelho;

- Condutores negativos em tensão DC - Preto;

- Condutores de terra - Verde ou Verde/Amarelo.

l) Para os rabichos de ligação das luminárias serão utilizados cabos PP 3 x 1,5mm2.

ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, E CAIXAS DE DERIVAçOES

a) A distribuição deverá ser feita sob o forro, utilizando-se eletrocalhas, eletrodutos de PVC

rígido, conduletes e caixas de passagem, conforme projeto.

b) Os elêtrodutos serão em PVC rígido incombustíveis (a menor bitola será @= 3/4"1 serão

utilizados para alimentação dos circuitos de iluminação, tomadas de serviço e interruptores, a

partir do quadro de distribuição.

c) Toda derivação ou mudança de direção dos eletrodutos, tanto na horizontal como na vertical,
deverá ser executada através de conduletes de PVC ou das caixas de passagem representadas

no projeto, não sendo permitido o emprego de curva pré-fabricada, nem curvatura no próprio

eletroduto, salvo indicação em contrário nos casos específicos estabelecidos no projeto.
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