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2.3. PRÁZO DE VAUDADE DÁ*S PROPOSTÁ^S: no mÍnimo 60 (se

contados da data preüsta para ab{rrfura dos envelopes.

1q tI PR0cÉs50

MODÀLIDA}E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125,389/0001-88

EDITALTOMADA DE PREÇO Na 008/2019- CpL

POCESSO ADM: 201908001

A Prefeirura Municipal de Sao Bernardo siruada na Pqa Bernardo coelho de Almeida nr
862 - Cenrro - Sâo Bernardo/MA, através da Comissào pcrmanente de Licitaçào, instituÍda por
Portaria do Poder Executivo Municipal, no (X)3 de janeiro de 2019, torna público, para
conhecimento dos interessados que, de acordo com as tris Federal no 8.666, de 2l de juúo de
1993 e suas alteraçoes innoduzidas pela Lei no 8.881, de 08 de juúo de 1994, realÊará Processo
licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇO, no tipo MENOR PREÇO, REGIME DE
EMPRIIfADA GLOBAI- para conrrataçào de emprcsa especializada para Paümentaçào de
Vias Públicas, na sede do muúclpio de Sào Bernardo/MA descritos no item I. deste Edital.

O recebimento da documentaçao dar-se-á no cndereço acima, até às 14:00 horas do dia
30 de setembro de 2019, quando será dado inÍcio à abertura dos envelopcs de "Habilitaçao e
Propostas".

1.Do Objeto:
O olrjeto da Licitâçào é a escollu da(s) proposta(s) mais valtajosa(s) pala

executar os serviços de Pavimentação de Vias Públicas, na sede do municÍpio de Sào

BernardoÀÍA, de acordo com as planilhas em atrexos.

2, DOS TERMOS DE RIFERÉNCIA; DOS TERMOS DE REFERÉNCIA

2] As despesas decorrentes da conrramçào da presente licitação corrcrào por conta de

Recurso Federal Contrato de Repasse no 881117/2018À'tCIDÁDES/CAIXA.
Dotaçáo Orçamentáiria:

02 PODER EXECUTIVO
05 ORGÀO SEC. MIIN. DE ]NFRÁESTRI TTITRA E SERV, IIRBANOS
OO IIN]DADE SEC. MUN, DE INFRAESTRTITTIRA E SERV, TIRBANOS
15.451.0780.1007.0000 PAVIMENTAÇÀO DE VIAS URBANA*S
4 4.90.;L0o OBRAS E INSTATÁÇOES

2.2 O teto mráximo de acordo com a planilha orçamentríria, a totalidade dos sewiços
expressos no objeto deste Edital c de R;q 92I.877,19 ( novecentos e únte e um mil oitoccntos e

setenta e sete reaís e trinta e nove centavos)

ra) COITIdos,

], CONDIÇÔESDEPARTICIPAÇÀO
3.1- Poderao participar desta ticitaçào empresas que estejam deúdamente cadasrradas na
Prefeirura Municipal de SÃO BERNARDO e que atendam às condiçôes e, na fase de Habilitago
comprovem possuir os requisitos necessários à qualiffcação, estabrelecidos neste Edital.

3.2.- O Edital poderá ser consultado gratuitamentc ou adquirido na sala da Comissào
Permanente de Licitaçào, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 861 - - Centro Sào
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: o6.i25.38910001-88

Bernardo-Ma, mediante o pagamento de R$ 10,00 ( trinta reais), eferuado ârravês de DAM -

Documento de Arrecadaçào Municipal, na sede da Prefcitura municipal.

4. IMPEDIMENTOS
4.1. É vedada a participação de consórcio de empresas

4.2. E vedada a participaçao de pessoa ftsica. ,

4.1. Nào será habilitada a empresa que tenha sido declarada inidônea pela Ádministraçao
Priblica, Estadual, Municipal ou Federal, ou que esteja cumprindo suspensào do direito de
licitar e de contratar com os Orgâos da Adminisnaçao Pública Municipal.

4.4 Nào poderào participar da presente licitaçào as empresÍrs das quais servidor do MunicÍpio
seja gerente, acionista, controlador, responsável técnico ou sufrconüatado.

4.5 - cuja falencia tenha sido decretada, cm concurso dc credores, em dissoluçao, em liquidaçao
e em consórcios de empresas, qualqucr que seja sua forma dc consútuiçào;

4.6 - empresas que nào teúam o CNAE (Classíficaçâo Nacional de Áriúdades Econômicas)
compatÍvel com o objeto da licitaçâo

5. Data E Local De Recebimento
5.1. Ás 14:00 horas do dia 30 de setembro de 2019, a Comissao Permanente de Licitaçao na sala
da Comissào Permanente de Licitaçào, situaria na Pça Bernardo Coelho de Almeida 861 - -
Centro Sâo Bernardo-Ma, serâo recebidas as documentaçôes relariva à habilitaçào e proposta,
bem como dará iúcio à abertura dos cnvelopes da presente TOMADA DE PREÇO. Ocorrendo
feriado ou ponto facultativo na data da licitaçào, será a mesma realizada no primeiro dia úril
subseqüente, no mesmo local e horário.

6. Documentaçào E Proposta
6.1. Os licitantes deverào apreseotar toda a documentaçao de Habilitaçao e Proposta de Preços
no dia, hora e local citados no preâmbulo deste edital, em 02 (dois envclopes lacrados e

inúoláveis, em cuja parte externa, além da razào social e endereço, esteja escrito):

EN\aELOPE Na 01 com as seguintcs indicaçôes na partc cxtcrna:
PREFEITURÁ MTTNICIPAL DE SÀO BERNARDO

COMISSÀO PERMANENTE DE UCITAÇÀO
siruâda na Pça Bemardo Coelho de Almeida 863 - - Centro - Sào Bernardo-Ma
TOMADA DE PREÇO na 008/2019- CPL
"DOCTTMENTÂÇÀO DE HABIMAÇÀO"

ENVELOPE Na 02 - Com as seguintes indicaçôes na parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO
COMISSÀO PERMANENTE DE UC]TAÇÀO
situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - - Centro - Sào Bernardo-Ma
TOMADA DE PRIÇO na 008/2019-CPL
.PROPOSTA DE PREÇO"

6.2. 4 - Do Credenciamento

6.2.4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste eútal e na presença da Presidente
da CPL, será realizado o credenciamento do interessado ou seu representantc legal Parâ tanto,
obrigatoriamente, será necessária a apresentaçào dos seguintes documentos:

*
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
ESTADO DO MARANHAO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

6.2.4.2 Ato consdfudvo, estaEuto ou confrato socíal em ügor, acompanhado da
alteraçao/aditivo eventual da gerência da sociedade, e demais que se achar perrinente, ou ato
constifutivo consolidado, deüdamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por açô€s, acompanhado de documentos de eleiçoes de seus
administradores, quando o licitante for representado por p€ssoa que estatutariamente tenha
poder para tal, comprovanclo esta capacidade juúdica;

6.2.4.3- Procuraçào particular4gaqgça de credenciamento, com ffrma recoúecida, podendo ser
utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante e a
praricar todos os demais atos inerentes a TOMADÁ DE PREÇO.

6.2.4.4 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
mediante apresentaçào de Certidao expedÍda pela Junta Comercial, nos termos da Instruçào
Normativa na lOJ de 30 de abúl de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro dc
Comércio - DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha
intençào de comprovar seu enquadramcnto em um dos dois regimes ou utilLar c se beneficiar
do tratamento dÍferenciado e favorecido na presente licitaçào, na forma do disposto na Lci
Complementar na 1T, de 1411)12OO6.

6.2.4.i Pata fins de coúrmaçào de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de rraslado de

procuraçào por instrumento público, na hipótese de representaçào por meio de prepostos;

6.2.4.6- O representante da licitarte presente à sessào deverá entregar a Presidente da CPL o
documento de credenciamento juntamente com a respecriva cédula de idenridade ou
equivalente e CNPJ da empresa atualÊado, bem como a declaraçào de atendimento aos

reqüsitos de habiliaçao e CRC - Certificado de Registro Ca.l".tral da empresa na Prefeitura,
em separado dos envelopes 'Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitaçao".

62.4] - Os documentos necessários ao credenciamento poderào ser apresentados em original,
os quais farao parte clo processo licitatório. por qualquer processo cie cópia desde que

autenticada por cartóúo competente, ou confeúdo por membros da equipe de apoio, inclusive a

Presidente da CPL no decorrer da sessâo de ücitaçào, ou publicaçào em órgâo da imprensa
ofícial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

6.2.4.8 A cada licitante que parúcipar do certame será permitido somente um representante
pala sc rnanifcstar crn nornc Co rcprcscntado, dcsdc que autori:ado por docurncnto dc
habilitaçao legal, vedada à paÍticipaçào de qualquer interessado representando mais de um
licitante.

6.2.4.9 - A nào apresentaçào ou incorreçào de qualquer documento de credenciamento, bem
assim o nào comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessào, inúabilizará a

parricipaçao do (s) licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes
poderá (ào) assistir apenas como ouünte (s), nao podendo rubricar documentos ou fa:er
qualquer obscrvaçào em ata ou mesmo dc se manifcstar ou intcrfcrir no desenvol to dos
trabalhos, ressaltando que quando a documentaçào de credenciamento estiver, pso,a

dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelop será entregue ao li te quc

estará autorÊado a abri-lo e rerirá-la, lacrando-o cm scguida, uma vez que citado
enconEa no recinto, com o intuito de ampliar a disputa;

6.2.4.10 - recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na ssào ató a

sc

ti!l

conclusào dos procedimentos, inclusivc assinando a ata respectÍva, sob pna de decadência do
direito ao recurso.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: o6.125.389/0001-88

6.2.4.11 - Após o credenciamento, a Presidente da CPL declarará a abertura da sessào e nào mais
serào admitidos novos proponentes.

6.2.4.L2 - Credencial de representante do licitante com a respectiva qualiffcaçào ciúI, junto a

Comissào Permanente de Licitaçào - CPL, a ser enüegue separadamente.

6.3 - Da Habilitaçào Dos Lcitantes
6.3.1- A Documentaçao de Habilitaçao deveú ser enrregue em 0l (uma) úa, em envelope
deúdamente fechado e rubricado no fecho.

6.3.2- A participaçao no presente procedimeato licitatório requer a apÍesentaçào de toda a

documcntaçâo comprobatória da ncccssária qualificaçào no quc sc rcfcrc à:

a) Prova de Inscriçao no Cadastro Nacional de Pessoas Juídica (CNPJ);

b) Prova de inscriçào no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver
relativo ou sede da licítante, pertinente ao seu ramo de atiüdade e compatÍvel com o objeto da
licitaçao;

c) Prova de Regularidade pÍua com ,rs Fa:endas Federal, Estadual e Municipal. do domicilio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forrna da lei:
c.L) hz parte da prova de regularidadc para com a Fazenda Federal:

o Cerridao Conjunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ariva da Uniao.

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
o Certidao Negativa de Inscriçao na Diüda Ativa.
o Certidao Fiscal e Tributaria

c.3) faz parte da prova de rcgularidadc com a Fazenda Municipal
o Crrtidào quant,r a I)irida Ariva Jo,'"íunieipio
o Certidao Negativa de Débitos Fiscais relativos ao rributo ISSQN
r Alvará de Localizaçao e Funcionamento;

d) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentaçào da
proposta.

e) CNDT - Cerúdào Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei
l2.44Ol2Ol9L e à Resoluçào Administrativa no 1.470120191, eryedido plo portal do Tribunal
Superior do Trabalho, www.tstjus.br/ccrtidao, atuali.:ado o art.29, V da lei 8.666/91.

g) Cerridao Especifica e Simpliffcada da Junta Comercial com até 30 dias antes da aberrura do
certame (apresentaçao dos envelopes).

6.4 Qualificaçao Técúca

a) Comprovaçào de apridao para desempenho de atiúdades perrinentes e

caracterÍsticas com o objeto da licitaçao, mediante a apresentaçà
fornecidos por pessoajuídica de direito público ou privado, recoúecidame
e reconhecida firma em do atestantc.

b) Registro ou Inscriçào da Empresa e dos Rcsponsáveis Técnicos no Conselhó Regional
de Engeúaria, Arquitetura e Agronomia - CREA.

*
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0O01-88

c) Qualificaçao técnico profissional - comprovaçào da licitante de possuir em seu corpo
técnico proffssional (is) de nivel superior ou ourro (s) reconhecido pelo CREA ou
CAU, detentor (es) de atestados (s) de responsabilidade técnica deúdamenre
registrado no CREA ou no CAII da regiao onde os serviços foram executados,
acompanhados das respecrivas certidoes de accrvo técúco - CAT, que comprove (m)
ter o proffssional executadô para órgào ou entidades da Administraçao púhlica, ou
ainda, para empresa púvada, serviços (s) compatÍvel (is) com os serviços objetos desta
TOMADADEPREÇO.

cI) A comprovaçào do vÍnculo de fará mediante cerridoes do CRIA ou CAU deüdamente
arualizados.

c2) Quando se tratar de sócio da empresa licitantc, tal comprovaçào será feita alravés do
Ato Constitutivo da empresa ou Certidao do CREA ou CAU, deüdamente arualizados.

c3) É vedada a indicaçào de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa
proponente, fato este que inabilitará todas as envolúdas.

c4) Os profissionais indicados pcla licitante para ffns dc comprovaçào para capacitaçao
técnico-profissional de que trata este item devcrào parricipar da obra ou serviços objeto da
licitaçào, admiúndo-se a subsriruiçào por profissionais de experiência equivalente ou
sr-rpcrior, desde que aprovada pela administraçào.

d) Declaraçào formal e expressa da licitante, indicando um coordenador como responsável
técnico (profissional de úvel superior deúdamente recoúecido pelo CREA), que se

responsabili.zará pela execuçào dos serviços. Devendo este fazer parte do quadro
permanente da empresa, ao tempo do iúcio do contrato.

e). Declaracao em pa;xl timbrado e subscrita pelo repressntante legal da licitante, assegurando
a ineÍstência de fato superveniente impedirivo de sua habiliaçao na forma do § 2q do artigo 12

da t-ei n.a 8.666/93, devidamente identiÊcados nos termos do modelo do Anexo III deste Edital.

Í). Declaraçào de que nao emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condiçao de
aprendi:, a partir de quator:e anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso \2, da Lei
n'8.666/93.

6.5. Proposta de Preços: O envelope na 02 deverá conter 0l (uma) úa em original, proposta
datilografada ou impressa por qualquer meio usual, em papel timbrado da empresa,

deúdamente datada e assinada, com o seguintc conttúdo:
. Razào social, sed€ e numero da inscriçào do CNPJ do iicitante;
o Prazo de validade da proposta, que nào potleú ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos,

contados da data da abertura da proposta.

6.5.1 - A proposta, unur ve: aberta, únculará o licitante, obrigando-a a executar os seruiços
cotados. caso lhe seja adjudicado o objeto da licitacào

6.5.2 - Pedidos de retificaçao, por engano no preço ou especiÊcaçao do obje' açào,

somente serào aceitos antes de abcrtas as propostí§, nào sendo ar{miúda a simpl
desconto ou aumento de preços.

t
c
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO B

ESTADO DO MARANHÃO
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6.5.3 - Nào serào consÍderadas as propostas apresentada. fora do prazo, bem como aquelas que
contiverem rasums, emendas, borrôes ou entrelhhas em suas partes essenciais de modo a

ensejar dubiedade, principalmente em relaçào a valores.

6.5.4 - Constatada declaraçao ou documentaçâo fâlsa, após inspçâo pela CPL, a licitante será
inahilitada ou desclassificada, conforrne o caso, sem prejuí:o cle outras penalidades

6.5 Qualificaçao Econômico- Financeira

6.5.1 Balanço parrimonial com a CRP do Contador e Índices e demonstraçôes
contábeis do úlrirno exercÍcio, na forma da lei, que comprovem a siruaçào
financeira da empresa (art. na 176 da Le1 6404176), inclusive com os deüdos
termos de abertura e encerrameDto, regstrado na Junta Comercial do Estado,
assinados por proffssional comptente.

6.5.2 Certidao negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurÍdica, emitida até 60 (sesscnta) dias consecurivos antes do
recebimento dos envelopes, quando nào úer expresso o prazo de validade.

a) Comprovaçao de Patrimônio Líquido igual ou superior a l0% (dez por cento) do valor
estimado da contrataçào.

6.6 Os documentos exigídos deverào ser legÍveis e poderào ser apresentados no oúgÍnal ou por
qualquer processo de cópia preúamente autenficada por Cartório competente ou por
servidor da Comissao Permancnte de Licitação - CPI- mcdiante a apresentaçào do
documento original, ou ainda por publicaçào em órgào de Imprcnsa Oficial.

6.7 A autenticaçao por servidor da Comissào Permanente de Iicitaçào poderá ser realizada até
I dia ritil anterior à data marcada para a sessão de abertura dcsta TOMADA DE PREÇO, no
horrário das 8h às l2h.

6.8 Para a habilitaçào, as ME e EPP deverao apresentar toda a documentaçào exigida que será
deüdamente conferida pela Comissào. Havendo alguma restriçào na comprovaçào da
regularidade fiscal e trabalhista, scrá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momcnto em gue o proponente ME ou EPP for declarado vencedor
clo certame, prorrogável por igual perÍodo, para a regularizaçao da documentaçào.

6.9 Situaçào E Visita Ao Locd Da Obra

6.9.I Os licitantes deverâo üsitar o local onde serào realizados os serviços,
sej"m verificadas suas condiçoes, e apresentar ao Representante do da de
Administraçâo do municipio de Sào Bernardo do Maranhào - Ma, a dec
úsita conforme modelo no Anexo l, para que a visita seja atestada. Entre

de
dias 23

a 25 de setembro de 2019. A visita será acomlnnhada pelo engeúeiro da
PÍefeitura Sr, Roberto t-eite - mÂrcar visita através do telefone : 98 9 8329 - 2327

*

b) Certidao negativa de hlência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da

prssoa juridica, emitida até 60 (scsscnta) tlirs ccnsecutivos anles do recebimento dos

envelopes, quando nào üer expresso o prazo de validade.
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6.9.2 Declaraçao de que tal üsita foi efetivada deverá ser anexada à documentaçào de
habilitaçao da empresa, conforme modelo no Anexo III, e a nào apresentaçâo da mesma
é motivo suficíente para a desclassiffcaçào da empresa

7 - Do l)ireito l)e Pericão

7.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes dâ data ffxada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa podeú solicitar csclarecimentos ou impugnar este instrumento convocatório,
cuja petiçao deverá ser dirigida a presidente da CPL;

7.1.I - caberá a presidente da CPL decidir sobre a petiçào no pra:o de 24 (ünte e quatro) horas;

7.1.2 - acolhida a periçào contm o ato convocatório, será designada nova data para a realizaçào
do certame;

7.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e

motivadamente a intençào de recorrcr, com regisrro em ata da sÍntese das suas razôes, quando
lhe será concedido o przrzo de 0l (três) dias úteis para a aprrsentaçào das ra:ôes do recurso,
podendo juntar memoúais, ffcando os demaÍs licitantes desde logo intimados para apresentÍu
conrra razoes em igual número de dias, que começarào a correr do término do prazo do
reconente, sendoJhes assegurada ústa imediata aos autos;

7,3 - o(s) recurso(s). que nào terá íao) efeito suspensivo. será (ào) dirlgido (s) à autoridade
superior, Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da CPI- o qual poderá reconsiderar
sua decisào, em 5 (cinco) dias útcis ou, nesse príodo, encaminha-lo (s) à autoridade suprior,
deúdamente informado, para apreciaçào e decisào, no mesmo przvo;

7.4 o acolhimento de recurso importará a invalidaçào apenas dos atos insusceúveis de
aproveitam€nto;

7.5 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
comp€tente homologará o resultado da licitaçao, e autorizará, respeitada a ordem de

classificaçào e a quantidade de fomeccdores.

7.6 - a felta de manifestaçao imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessao importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicaçao do obleto da licitaçao pela Presidente da CPL
ao vencedor;

8. Do Julgamento
8.1. Habilitaçào
8.1.1. O julgamento iniciar-se-á com abertura dos envelops no 01. contendo a documentacào
relaÍva à habilitaçao das concorrentes, a qual deverá ser rubúcada pelos licitantes presentes e

pelos membros da comissâo.

8.1.2. Após a apreciaçào dos documcntos, a Comissao declarará habilita.las as lici ue os
apresentaram na forma indicada neste cdital e inabilitadâs as quc nào atenderam as AS

8.1.3. As licitantcs poderào, unanimemente, renunciar ao direito de interpor re ,oque
constará em ata, procedendo à abertura dos envelopes no 02, das concorrentes habilitadas

8.1.4. Nao havendo desistência do dircito de recorrer, na forma do subitem anterior, a Comissào
Permanente de ticitaçào, suspcndcrá a sessâo, lawando ata circunstanciada dos rrabalhos até

*
I
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entao executados e comunicará, por escrito, com antecedência mÍnima de 48 (quarenta e oito)
horas, as licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabcrrura. Nessa hipótese, os
envelopes na 02, deüdamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerào até que se

rcabra a sessào, sob a guarda e responsabilidade do Presidente da Comissào.
Ás inabilitadas serâo devolúdos os envelopes fechados contendo a proposta de preços.
Fnvelopes nào reclamados no prazo de 30 (ninta) dias a contar cla data da adjudicaçào serào
destn-rÍdos, independentemente de notificaçào à interessada.

8.2 Apresentaçào l)os Documentos Da Proposta Comercial

8.2.5. O julgamento das propostas será efctuado pela CPL e será considerada vencedora a

licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, enne aquelas que cumprirem
integralmente as exigências contidas neste edital.

8.2.6. As vantagens nào previstas
classificaçào;

nestc Edital nào serào consideradas para efeito de

8.2.7. Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e após obedecido
o disposto no parágrafo 2a do art. 30 da Lei 8.666i93, proceder-se-á ao desempate, por sorteio,
em ato público, p'ala o qual, todos licitárntes serào cúnvocaclos.

público e colocada à disposiçao dos Ín8.2.8. Será aÍixado em local de fácil acesso ao
resultado da licitaçào, cabendo às licitantcs o
partir do púmeiro dia úril apos a diwlgaçao.

prazo recursal de 05 (cinco) dias

9- Adjudicaçao e Homologaçao
9.I- Nao havendo interposiçâo dc recurso quanto ao resultado da classificaçao,

cls, c tados a

O SCU

julgamento com base Íelatório circunstanciado, cabr: a Comissào adjuúcará o objeto da
licitaçào à vencedora, submetendo tal decisào ao titular do órgào interessado para homologaçao.

9.2. - Homologada a licitaçao, será convocada a vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias
Írteis. oferecer a garanria de execuçào e assinar o contrato.

8.2.I tllnapassada a fase de habilitaçao, serào abertos os envelopes de na 02, diwlgando a

Comissào, aos licitantes prescntes, as condiçôes o{erecidas pelos participantes habilitados,

sendo a proposta rubricada por estes e plos membros da CPL As propostas serào analisadas,

podendo a Comissào convocar as licitantes para esclarecimentos de qualquer nârureza, que

venham facilitar o entendimento das mesmas na fase de julgamento

8.2.2 A caltil dc aprcxlrcàçào da proposta deverá, obrigatoriáruerlte, ser âprcsentadâ crrr

papel timbrado da empresa licitante, contendo o número desta Tomada de Preço, o objeto do
edital, o valor global da proposta em algarismos e por extenso, e com composiçào de custo
unitáúo, sendo assinada por seu representante legal em nome da empresa proponente. Informar
na Proposta o percentual referente de Mao de Obra e Mateúais.

8.2.1. Veúficando-se drscordâncra t'ntre o prcço uútáno e o total prevalecerá o pnmeiro, sendo
conigido o preço total; ocorrendo divergcncia entre os valores numéricos e os por extenso
predominarào os últimos. Se a licitante nào aceitar tais erros, sua proposta será rejeitada.

8.2.4. As propostas que nào atendrrem as condiçôes desta licitaqào que oferecerem alternativas
de ofertas e cotacôes nâo pÍeústas, precos excessivos ou manifestamente inexeqüÍveis, serào

desclassiffcadas.

*
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- A Administraçao municipal poderá revogar a licitaçao por razôes de trteresse público,
devendo anulá-la de offcio ou por provocaçào de terceiros, quando o morivo assim justificar;

IO. GARANTIACONTRATUAL

10.1 A empreiteira deverá efetuar uma garantia de fiel observancia do contrato no valor de
5fr (cinco por cento) do valor global dos serviços conrratados. Quando ocorrerem
aumentos no valor inicial do confrato, seja por aditivos contrafuais, ou outras ra:ôes de
acréscimos de valor, a garantia inicial deverá se complementar, em moeda corrente, em
cada caso, com 59r (cinco por cento) dos valores acrescidos, os quais, somados, passarào
a conscituir garantia tle exccuçào tio contrato, a scl lilxrada por ocasiào do rccebinelto
definirivo dos serviços.

10.2 As garantias eferuadas em moeda corrente serâo depositadas em caderneta de
poupança.

10.1 Cabera a contmtada optar por uma das seguintes modalidades

10.3.1 cauçao em dinheiro;

10.3.2 fiança bancária;

N a carta de fiança devüá constdr a exprcssa renúnciq ylo fiador, dos benefícios prcy].stos no

Codigo Civil Brailciro.

10.3.3 seguro-garantia.

10 3 4 tÍtulo ú dÍvida púhlica

10.4 Qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pela conrratada, esta deverá
cobrir todo o prazo de ügência do contrato, atê a d^ta do recebímento definitivo dos
serviços. (rrazo de construçào acrescido do prazo de observaçao de rres meses).

10.5 A garanúa correspondente à fiel observância do contrato somente poderá ser
levantada mediante autorÊaçào da Secretaria de admiústraçao da Prefeirura Municipal
de Sao Bernardo/M4., após o recebimento deffnirivo dos serviços e a verificaçào da
existência de multas conrratuais pÍeüstas contrato

10.6 A garantia escolhida pela contratada poderá ser substituida por outra, no
deconer da execuçao da obra. desde que haja anuência da Secretaria de Administraçao
de Sào Bernardo do Maranhao - Ma.

lO7 A Secretaria de Admiúsnaçao de Sao Bemardo do Maranhao - Ma., reterá
também, a úrulo de garanria suplementar , 5'*, (cinco por cento) do valor dc cada farura.
Esses valores reridos como garanria serào restituidos ao conúatado do
reccbimento definirivo, mcdiante os mesmos critérios do item 17.5, c a

monetariamente pelo índice de rendimento da poupança.

10.9 No caso de rescisâo do contrato, nào seÍào devolvida.
apropriadas pela Secretaria de Admidstraçào de Sào Bernardo do Maranhao Ma

ll. - Contmto

*
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I1.I O presente Edital e a proposta da empresa vencedora farao partes integrantes do Conüato,
independentemente de rranscriçào.

IL2. A Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO através da Secretaria Municipal de
Administraçao enúará o termo de conrrato, deúdamente preenchido, à adjudicatária do objeto
de licitaçao que r{evt'rá assiná-lo, r: devolver à remetente no pra:o dr 05 (cinco) dias contados
da data de seu recebimento.

11.3. A recusa injusüffcada da adjudicatária em assinar o Termo Contratual, dentro do prazo
estabelecido no subitem anterior e dc oferecer garantia de execuçâo, caracteriza o
desatendimento total da obrigaçao por ela assumida, acarretando o cancelamento da
adjudicaçao, sujcitando'a pcna dc suspcnsào tcmporáriâ dc participar cm licitaçOcs c do scu
impedimento de contratar com a administraçào pública pelo pra:o de até 02 (dois) anos, caso
em que a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO podeú convocar, segundo a ordem de
classificaçào, ouEa licitante, manúda as cotaçôrs da licitantc vencedora, se nào preferir
proceder nova licitaçào.

11.4. A conrratada Êcará obúgada a aceÍtar, nas mesmas conúçô€s contrafuais, os acréscimos ou
supressôes que se fizerem necessários, até de 25% (vinte e cinco por cento) do valor iúcial
atuali:ado do conrrato
Os preços contratados em decorrência da presente licitaçào nào estào sujeitos a reajustamento.

ll.5 - Pagamento
O pagamento será eferuado mediante entrega dâ nota Fiscal acompanhado da ennega do objeto.
Nenhum pagamento se fâÍá sem a que a empresa adjudicatrúa teúa recolhido valor de multa,
evenrualmente aplicada,

12 - Das Sançoes Administrarivas:
12.1 Aplicam.se à presente licitaçao as sançôes preústas na Lei Federal no 8.666i91, aruali.=ada

pela Lei Federal ne 8.883/94 e derrais normas legais aplicáveis à matéria.
Nâo eístirá qualquer vinculo juúdico enoe a CONTRATANTE e quaisquer empregados,

encarregados e/ou prepostos da CONTRÁTADA que, como tal, teúa ou venha ter relaçào com
os fornecimentos de que frata este Contrato.

11.2 O valor rJas multas aplieadas scrá úe deúdruuente corrígitlo, atÉ a dâta dc scu cfctivo
pagamento, e recolhido em até 30 (trinta) dias da data de sua cominaçào, mediante Guia de

Recolhimento Oficial.

*
I

13 - Das Disposiçô€s Finais:
l3.l No interesse da Prefeirura Municipal de SÃO BERNARDO - MA, e caracterizado a

conveniência e opoúunidade, fica a licitante vencedora obrigada a aceitar nâs meslnas
condiçôes propostas os critéúos ou sugestôes dos serviços que se fizerem necessários,

observado o limite estabelecido na legislaçao pcrtinente.

13.2 Nos termos do Art. 48 e sem prejuÉo do estâbelecido no Art. 109, ambos da Lri Federal na

8.666/93, o descumprimento de qualquer das clisposiçôes contídas nos itens deste EdíÍãfp-§derá
ensejar a inabilitação ou classi-6caçao, reslrctivamente -...-=-+Á

13.3 Informaçoes complementares ou drlvidas por parte da licitante interessada poa.lJ*r)
obtidas e esclarecidas no endereço constante no preâmbulo deste Edital, com a Comissâo
Permanente de Licitaçoes, e os casos omissos também serâo resolvidos pla mesma, a luz da
legislaçào perrinentc, ou submctidos por esra à autoridadc superior.

PM .FOLHAN'-
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13.4 Neúuma indenÊaçao será deúda às licitantes pela elaboraçao e/ou apresentaçào de
guaisquer documentos relativos a esta TOMADA DE PREÇO - licitaçào.

13.5 Sao partes integrantes deste Edital:
Anexo I - Planilhas orçamentárias
Anexo TT ' Minuta dô Conrrrto
Anexo III Declaraçao de VÍstoria
Anexo IV - Declaraçào Acerca de Fato Superveniente Impditivo da Habilitaçào
Anexo V - Carta Credencial
Anexo VI - Declaraçao De Enquadramento Como Micro Empresa Ou Empresa De Pequeno
Porte
Ancxo VII ' Dcclaraçao dc Cumprímcnto da Í-egislaçao Trabalhista dc N{cnorcs.

sÀo BERNARDO (MA),27 DE AGOSTO DE 20te

ol r",---
MAN ESL]S SILVÁ DE SOTISA

Administraçao

*
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PR0CESS0 oRooCAIHA Contrato de Repasse - Transferênci tríebnt6ioe

III - CoNTRATAÇÃO SOB LIMINÂR
(x)Não ( )sim
Apênas no caso de contÍatãçâo sob liminal, aplica'se a Cláu§ula Décima Sêtima d€ssê
Coírdiçõês Gerais.

rv - CoNTRATAÇÃO SOB CONDçÃO SUSPENSIVA
( )Náo (x)Sim
óocumentaçáo: Área de lntelvenção, Técnica de Engenharia e Licênça Ambienlal.
Prazo para enlÍega da dooirnentaçào pelo CONÍRATADO: 08 (oito) mê§es
PÍazo para análiae pela CAIXA a9ó§ apr$eolaçâo da docurnenlaÇão: 0, (utn) més.

SÂC CAlr(À 08OO ??6 0101 0níomaçôs§. Ísdamaçô€t, sus'ê§tóâ6 ê êb§ios)
Para posSoaa com dsftclõnclâ audiltva ou .Ia írtô: 0800 726 2492

OuYidorLl 0600 725 7'Í74
ctirr,gov.br

VISTO:

#PÚBtIco

coNTRATO DE REPASSE t{o 88í337Í2olSfitClDADESlCAtX

COI{TRATO DE REPASSE QUÉ ENTRE SI CELEBRAM A
uNtÃO FÊoÉÊ^L, pOR tMÍÉRMÉDro oo rurrlrsiÉito
OAS CIDADES, REPRESÉNTADO(A} PELA CAIXA
ECONOT,ICA FEDERÂL, E O(A) MUNTC'P|O OE SÃO
BERNARDo, oaJETIvANoo A ExEcUçÃo oE AçôEs
RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO,

Po._êst6 loslrumeolo PartiqJlar, as partes abaixo norninadas e gualj,icâdês, têm, €nke si. justo e acordado o Conrato
de Repasse dê ÍêcuÍsos oÍçamentáÍiôs da Uniâo, em coúormidade coín eôtê Contrato de Repásse ê com a seguinte
regulamernâÇâo, oecreto no 93.872, de 23 de dezembro de 1985, e suas aÍteraçôes. DeÇíeto no 6.170, dê 2s de jul-ho dê
m07, e suas alteÍaçôes, Portaria tnlêíministêrial MPDG MFICGU n" 424, de 30 dê de?embro de 20i6, l;shçáo
No.mativâ MPOG No 02, de 2401/2018. Lei de Oreúizes OrçâmentárÉs vigente. Diíetrizes Op€rasionais do Gestôido
Programa paía o exercicio, Conrato de PreslaÉo de SeÍviÇos (CPS) firm8do entrc o Gesto. do Progíama e a Caixa
Ecoflómica Fedêral e demâis normas que rsgulamentaÍfl ã espêdê. ae quaÍs os c$lrâlântês se slieilam, dssdê já, nâ
forma aiustada a seguir:

SIGNATÁRIos

I - CONTRAÍÂNTE - A Uniào F€dêral, por inlerínédio do GeíoÍ do Programã Mirúsláíio das CkJedes, inscÍito no
CNPJ/MF 3ob o n'01.227.588/000í-83, com sêde Setor de Aulárquias sul, quadra 01, lote 01/06, bloso H, EdiÍlcio
Têlêmundi ll - BrasiliarDF, ep(esenlôda p€la Caixa EconôÍnica Federal. lnstituiçâo linancêiía sob a íormâ dê empresa
pública, dotada de personalidáde juridicâ dê direito privadô, cÍEda pdo DêcÍeto-Lei n' 759, de 12 de agosto de 1969 ê
constituÍdê pelo Decreto no 68,303, dê 6 de março de 1970, regendêso pêlo Éslatuto Soêiâl âFrovado na Ass€mblêiâ
Gêral de 19/0112018. em cônfoÍmidade coín o Oecreto n" 8.945, & 27n2f2O1A, e suas alteraçóês, §om sede no Selor
Bancáio Sul, Quadra 04, Lote 3/4. BÍasllia-DF, i,rscrita no CNPJ.MF sob o n'00.360.305/0001-04. na qualidade de
Mandatária da Uniâo, nG leÍmos dos inslruínentos supracitrdog. nests ato repr$eÍ{âda por RÉGINA CÉL|A
&ÀRBOSA RIBEIRO, RG no 1292í19, expedido po( SSP/MA, CPF n" 483.501.413-S7, Íssidente e domiciliâdo(a) em
Rua 3 - Quôdra C - Cass 36 - Residencial Arâras - Coha.na, coníorÍrE procrraçâo lavÍedâ eín notas do 2o Tabeliâo de
Nolas e Proleslos - Brasllia - OistÍito Federal. no livro 33í8-P, is 042, em 07.05,2018 e subslab€l€Gimenlo lavGdo em
notas do 2ô Tabelião de Notas e Prdestos - BÍâsÍlia - Distrito Fedêrâl. no liwo 3324-P, ís. 070. em 13.06.20'18,
doravante dênominada simplesrnente CONTRATANTE.

ll - CONTRATAOO - MUNtclPlO OÉ SÃo BERNÀRDO, inscÍito no CNPJ-MF sob o no 06.125.389/000'1€8. nestê âro
Íêprêsentado pêlo rêsp€ctivo Preí€ilo Municipái, Senhor JOÁO IGOR vlÉlRA CARVALHO. poíadoÍ{a) do RG n'
020826522002S expêdido por SSP/MA, e CPF n" 002.551.63$71, Íesidente e domiciliâdo(a) eÍÍr RUA BÊRNARDO
LIMÂ 54 cENTRO - SÃO BERMNRDO, dorâvante denominêdo(ã) simplêsínênte coNTRATAOO.

coNDrçÕÊs GÊRAls

I - OBJÊTO OO CONTRÁTO DE REPASSE
PAVIMENTAÇÃo DE VIAS UR8ANAS.,

. MUN|clpro(s) BÊNÉFrcrÁRro(s)
Sáo Bernârdo - MA.

de Repasse -

27 94í v012 micío

§,Y
1
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v - DESCRTÇÀO ÊINANCÉrRA E ORÇAMENTÁRlA
Recursos do Repassê dâ Uoiâo R$ 911.877,39 (novecêntos

VISTO:

partes

(oo I

e onze mil e oilocênlos e 6êtenta e sete reais e tdnta e
nove cenlâvos).
Rscu.sos da Contrâpartkia aportada pelo CONTRÂTADO E/OU UNIDADE EXECUTORA R$ 10.000,00 (dez mil Íêais).

Rêêursoê do hvsslrmenlo (Repasse + Conlraprrtrda) R$ 921.877,39 (novecentos e ünte e um mil ê oilocentos e
setenta e a€le reaia e tririle e nove cantavos)-
Nota de Empenho nú 2018NE805198, emiti<ra eín 28/12f2018, io valor ê RS 273.563,22 (dilzentos e setênta e tíês mil

e quinhenlo6 e sesseÍrta e três reais e vinte e dois centavos), Unidade GestoÍa 175004, Gôstão 00001.
Progrâmâ dê Trabalho: 1545 í 20541 D73000 L
Natureza dâ Despesa: 44{042.
Empenho CoÍnplementar: Rg 638,314.17 (sebcsntos e tnnta e oito mil e trezentos e quatorze rêâis e dezessete
cenlavos).
Coota Vinculada do CONIRATADO: agencia no 3519, çonla nô 006.006,472»-1.

VI . PBAZOS
Dala da AssioatuÍa do Contrato de Repâ8se:3111212018.
Tárnino da Vigência Contratuali 31 de Agosto de 2020,
Preslaçâo de Cootas: alá 60 (sêssêntã) diâs após o têÍmino da vigênci8 contratual ou conclusão da exêcução do obieto.
o que o@rrer primeiro.
Arquivamento: t0 ânos contad,os da aprêsentaçáo da prsieçào de conlas pelo CONÍRATADO e/ou UNIDADE
EXÉCUTORÁ ou do dêcureo do praao para apreseolâÉo dB ptestsÉo de contas.

v[ - FoRo
Jusiiça Federal, SeÇáo Judiciária do Éstado de Estado do Marânháo

vnl - EN0EREÇOS
Endereço para entrega de coÍrespondêí!ôias ao CONTRATAOO: PC BÊRNARDO COELHo DE ALMEIDA- 863 - CEP
6555G000 - Sâo Bemardo - MA.
ErdeíêÇo pars entrega de correspondências à CONTRATANÍE: Ruá lúcio Moüíào Rsngel, QuadÍa L, M 215, Andar
TéÍÍeo - Loteamenlo Jaracaty. Bahro Renascança tl - Sâo LuisrMA - CÉP 65075-697.

ENDEREÇOS ELETRÔN'COS]
Énderêço elelÍônico do CONTMTADO: úcenle,eng@yahoo.coín.bri wallacy_silv8@hotmail.com;
gcengenhaÍia66@hotmail-com: gilsonalêx@ig.com.br: hrnangêri@gmail.com: iuMl@gmail.mm;
wsbar.os2009@hotmar.com; igorcârvalho@hotÍnail.com; joaoborpreíeilo@hotínail.com.
Endeíeço eletÍóôico do CONTRÂTANTE: gigovsl@càix8.9ov.br.

Pelo pÍesente irstrumento, as pâÍt6s nomin€das no Cooirâto dê Rêpâss€, pacluam as cláusulas a segt ir:

cl-ÁusulÂ pRtMEtRÂ - Do pLÁNo DE TRABALHo E DÂ co DtçÃo suspENElvÂ

1 - O Plano de Trâbalho âprovado no Sistêmâ de Gestáo de Convàniôs e ConlÍalos de Repssse {SICONV) ê paíte
irÍtegÍante do píesente Contrato de Repasse, independêlte de tran3crição-

1.1 - A êficácia destê lnsr!ínênto está côndicionâdê à apresêdaçâo pelo CONTRATADQ e/ou Ul',ltDADE
EXECUÍORA ds loda I documeotação relâcionadÊ no item IV das Condiçoes Gerâis dêsie Conlralo, bêm crmo â
análise favorável pêla CONTRAÍANTE, d€ntro dos prazos *tabelêcidos no mesíno itêm.

1.1.1 - O prazo lixâdo pàÍâ âtendimento da coÍÉrçào suspensiva podÊÍá ser pronooado, ma únhâ vez, poÍ igual
psrtodo. coflforme regÍa e3pêc{Íica do Gêstor do Programa

1.1.2 - O CONTRÂTADO EIOU UNIDADE EXECUTORA, des{re já e por e§e lrElruÍnento, reconhece e dá sua
anuência que o não ôtendimento das ê)dgências no prazo fixado ou â não aprovaçâo da documefltaçãq pelâ
CONTRÀTÂNTE implitáíá â rescisão de pleno dirêito do pÍeseote Contrato dê Repasse, indspendente d§
norilicâEãs.

clÁusuLÂ sEcuNoÀ - oAs oBRtGÂÇÕEs

2 - CoÍno forma mútuâ de Çoope.âçâo íla êxec(&ào do ob.ieto do ContÍato de Repassê, sâo obrigaçóes d

2
SÂC CAIXAI 08t0 726 0101 (àrlo.ínáçôes, .sdrnlrções, §ugestõeê 6 etogios)

Pâ.5 pô.ôôÉ Gom dêlklênclâ â{dlüv, ou de lála: 0E00 726 2492
OüvldoÍI.: 0úO0 725 7471

caIre.gor,ba
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GAIXA Contrato de Repasse - TransÍerência Vol
DALIDADE
na

n- i)IL
VISTO:

21-DACONTRATANTE
anêlisar e acêilar a dodÍnenlação técnicã, ins[tucional I jurídicâ das proposlas selêcionadas;
qgEbJa! 9 Contralo de Rapaase, após at€ndimento dos requisitos pêto CONTRATAOO êr'ou UNIDADE
ÊXÊCUTORA. e publicsr sêu eír8to, no Diário Oficia, da Uniáo (OOU), e .àpêctivas a{terêçô6s. se tor o casq;
acornpanhar ê atesrar a exec{rção ílsico-ínaÍEêira do objeto prêvislo no plâno de TÍabalho, com os
coÍêsponde ês registÍos nos sistemas d8 Uoiâo, ulilizando-se pâra tanto dos rêcuísos humanos e têcnológicôs
dâ CONTRATANT€:
trâmfeÍir ao CONTRÂTAOO eJou UNIOAOÊ EXECUTORA os íeqJrsoo Íinanceiros. na Íorma do cíonogramâ de
dêsembolso âprovado, observâdo o disposto na Ctâosut€ Quintâ deste lnEtíuÍnento;
coÍnunlcar 3 a3sinãtura e libêrâçáo de Í€cursos eo PodeÍ Legi6lativ0 nã forma disposla na legislsçáo:
moiitorar e acompanhar a c{nfomidade Íisicâ e ,inanceira duraÍ e â êxêcuçáo do presentê instrumêntoi
analisar evêntuais solialaçoes dê reprogramâçáo dos Projelos Táenicos, submêtêndo-as. quando for o caso, áo
Gestor do Programe, medianta o pãgamento d9 taxa dê Íeanâlise:
veriÍic€r a reâlizaçâo do procedirnento llcitalóíio pe{o CONTFÁTAOO, steÍÉo-sa à documêntaÉo no qog laÍB€: a
cqnteÍnpoÍâneidade do ceíame, âos prê@s do licitantê vencedoÍ ê sua câmpalibilidade com os pÍêços d6
reteÍência, ao respsctivo ênquadEmento do objelo ajustâdo corn o €fetivamente licitEdo, áo foÍnecimento de
declaraÉo expressâ íinnada por ÍepÍêsentante l€gel do CONTF{ATADO €lou UNIDADÉ ÊXECUTORA âtestando
o áendimenlo às disposiÉ€s legãis aplicaveis, qr registro no SICONV que a substituâl
aferir â âxeCuÉo do objeto pactuado. clnÍormô pâctlado no Plâno de Trabâlho, por meío da verÍlÍcâçáo da
mmpâtibilidâde êntrê êstes e o ef€tivâmênte exoqlâdo, asslm como verificar a Íegular âplicâçeo das parcelas de
recursos, do acoIdo com o disposto na Cláuguls Quintâl
verificar a existênaiá da AnotaÇáo dê Responssbilidadê Têcnica - ART, guando se tratar de obras e sÊÍvi@s dê
engenhariê;
designar, em 10 dias contÊdos da assinâtuÍâ do iÍrstíumêflto, os servkloÍeg ou empíegados Í€slonsáveis pelo seu
acompanhãm6nto:
divulgaí em sltio eletrôoico instiluc,onal as iíÍormgções Íef€Íêntes a valores devolvidos, bem como a cáusa da
devoluÉo, n6 casos de nào Bxêürçáo tsta, do otrieto pâcíuado, extinçâo ou Íescisào do instrumenloi
fo.necer, guândo requisild8 peloÊ órgáos d6 conrdê extemo e nos limites de sua cqmpetência e3pecÍfica.
informeÉes Íelativas ao ContÍâto dê R€passe hdepeÂdenlê de auloúação judiciali
noliíicár pÍeviarnente o CONTRÂTADO ê inscriÉo ÇgÍno inadimplerite no SICONV, quando daiectadas
impropriedâdês ou inegulãídades no â@mpanharoen(o da execüÉo do ot{eto do inglqrmento, deverÉo ser
incluidâ no aviso a íespectiva SecrelâÍia da Fezêndâ ou secrelada similaí, € o Pod€r LegiÉlãtivo do ôÍgâo
responsâvel pelo instíumer{o:
receber e analiear a prestaÇáo de contas encaminhada pdo CONÍRATAOO q/ou UNIDADE EXÊCUIORÂ, bem
como noiificí.lo quando da nâo âprêsêítaÉo da Prs§âçáo de Contas no prazo fixado, e/ou quando çonstatada a
má splicaçãa dos recuÍsos, instaurando, se for o c8so, â correspordênte Tomada de Contas Especial,
solicitar à inslituiçáo finâmEira albs.gantre da coota únculada a devoluÉo imediala dos Saldos Íeman€sconles
dessa coota específics do inelÍum€nto para a conla únlca do Te§ouío Nacbnã|, not @go3 adicáY€is.
assumií ou tíânsfeÍir a responsâbilidsde pelâ execução dô obiêto, no çaso dê paralisaçáo ou de ocoÍrência de fato
relevanle, de modo a evitãí sua d$csrtinuidâdê:
realizaÍ têmpe6tivamente no SICONV os âlos e os proc€dirnântos relativo§ ao acompsnhamênto da execuçào do
objelo, Íêgislíando aguelês que por súa naturezâ náo possÉm ser rêalizados nêsse Sigtema, mantÊndo-o
atualizado.

2.2 - DO CONTRÂTADO

L
lt.

fit.

vll

vlll.

tx.

x.

xl.

x[.

x t.

xlv.

xvl.

xv .

xvll

It

consignar no OÍçâínento do exêrcicio corrênte ou, eÍn leique áutorize slJa inclusâo, os reoJrsos nec€ssários para
exêcutâr o obieto do Contrâtô dê Rêpâsse e, no caso dê investimênto que extrapole o exêrclcio. con§igEaÍ nô
Plâno Pluíienual os recrJrsos pâra atÊnd€r às dêspesas gn exercÍcios tuluro§ que, anuslmente constarão dô seu
OrÇamêntoi
gbservar as condigôss pârã rocôUm€nlo de recur§oa da Uniáo e paaa inscriçáo em re§tos a pãgar estabelecidas
pela Lei Coínplemen'tsÍ no 101, do 04 dê maio de 2000:
compÍometêr-se, nos casos €m que couber a institulgâo da cônribuiÉo de mdhoÍia, nos tetmos do Código
TÍibutário Nacionâ1, â náo eÍetuar cobrança que ÍeBulte êm montantê supeÍior à Çonlrapartida âpoíâda eo
ContÍato dê Repasse:
deÍinir o regime de exeeção do obieto do Contràto d€ Repâs6o cofiic indireto:
elaboíar q5' pÍoietos têcnicos relacionados ao obiEto pacluado e apÍes€ntar toda documentaçào juÍídice, lêcnica e
insiituciooal necessária à cêlebraçâo do Contrato de Repâsss, de ecordo com os nôÍmalivo§ dO programa, bem
como ap.esentaí docrJmentos dê titularidade doíninial da áree de inteNeôÉo, licenças e Sprovaçôes de projelos

emitidos pelo óÍgão ambiental competentê e concessronáfÉs de serviço§ Públicos, coníornre o caso, no§ lermos
da leglEÍaçâo aplic3vel;
exeçuta. ê íscalizar os trabalhos necessárlos à consecução dO Obieto pactuado no Contíàto de Repasse,
obseÍvando prazos e custos, designando pfofi$i9rc| habilitado e com expenência necessária ao

3

I
I
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GAIXA Contrato dê Repasse - Transferência V
MODALIDADE

vii?6í
acompaohamen'lo e conlrole das obta§ ê servi§ôs com a rêspectiva ART da pres'laÇâo de
a serêm Íealhados.
apresentar ao CONTRATANÍE declaÍaçào de câpaciladê técnic6. indicando o seívidor ou s€rvidoÍÉ que

acompanhaíâo a obta ou serviço de eflqerharia.
assegurar, na sua integralidedê. e qualidadê técnica dos proiêbs ê óe exscugào dos produtos ê serviços
contíàtâdos, êm conlormidadê com as normas brasileiías e os noÍmâüvos dos programas, açóes B atividãdes,
determinando a soÍreçâô de vicios que possam comproínslêr a fruição do bensíício pela populâÇáo benêllciária,
quando delêclados pela CONTRATANTE ou Élos ôígÉos de controlê;
s€têcionÉÍ as árÊas de hlêÍyênÉo € 06 beíêficiários ,inais em conÍormidade corn á§ direrizeg êstabelecidss pelo

Gestoí do Progrsma" podendo estab€lecêr oulías quê brrsq!êm rsÍl€tir siluaçóes dê vulnêrabilidade êcorônicã ê

social, inÍomando à CONIRÂTANTE ssnpre que houver altêra$eôi
realizaí o píocásÊô licitâlôíio, §ob sua inteira responsâbilidâdê, quaÍdo optar pôlo regimê dê êxecuçáo indíeta,
nos têímo6 da Lei nô 8-666. de 2í dê junho de 19gg ê soas alteíaçóês ou dB Lêi 12.462, dê 04 dê agosto de 2011

e sua Íegulam6ntação, E dêm8is noímês peÍllnentes à mãtériã, asscgurando a coríeçâo dos procedimentos leg8i§.

â sufiEiêãcia do projeto básico, dâ plani,ha orçamêntádê di6cÍtíninativa do percêotusl de Bonillcsçâo e Despesas
lndiÍetas (BOl) ulilizado e o reôpedivo detalhameÍtto de sua compo6içào;
aprêsentar dêclaraçâo exllessa 6Ímada por represenlantê legal do CONTRÂTAm e/ou UNIDAOE EXECUTORÂ'
ou registÍo no STCONV qu€ a substitua, elêstândo o etendimsflo das di§po§iÇôe§ lsgâis aplicávei8 ao
procedimenro licitâtorio;
exercer, ná qua,idade de conlíãlante, ã íiscslizaÉo robÍô o CTEF - Cont.âto dê ExecuçâÕ elou Fqnecimento de
Obíâs. S€rviçG ou Equipamenlos.
esümulaí â psrticipaçáo dos Gnefrciários fnais na eJsboraÉo ê imphmentaçáo do obieto do Cont.ato ê
Rspâs8e. bêm como na manutençâo do palrimônio geÍado PoÍ êst8s io\€sliÍnentosi
no caso do3 Estados. Municipios e Distrito Federal, noü,]câí os paÍtidos políticos, os sindicatos de trabâlhâdoÍes e
as entidadês eínpresariais corn sede no municitúo ou Dlítío Fedê{al quando ocoíer a liberação de íecursos
linanceiros pelÉ CONTRATANTÊ, em crflfoÍmidade com a Lêi oo 9.452, de 20 de março d€ 1997, Íacullada a
notificaçáo poí meio el€trÕrico:
operar. mântêr e conseÍvar adequâdarneote o pâlÍimÔnio púdico gerado p€los investimêntos decorÍentea do
Contíato dê Rêpâsso, âpôs Bua erecuçáo, d€ foÍmâ a pGsibilitâr a sua funcionalidade;
pÍestaí conÍâs dos recuísos lrâílsÍeÍldos pela CONTMTANTE destinados à consscuçào dô ob,€to no prazo ,ixado
oo ContÍato de Repasse;
íomêêêr à CONÍRATANTÉ, a qualqueÍ lgÍflpo, inloÍmações sobre as 8çôês d$ênvolvidas para viabilizar o
acompaohamento e avaliaçáo do pÍocesso;
prev€í no êdital de licitação € no CTEF que â rêsponsabllk ade pêla quâlidadê das obras, materiãis ê s€t\liços
execrtadogÍornecidos é ds empÍesa contÍatadâ pa.a eBta linâlidade, inclusiv€ â promoção dê í€adequsções,
sempre quê detedadas impropriededês qu€ possam coÍnpoíneter I cônsoc.çào do objeto contÍâtâdo:
realizar lempo6livamente ro SICONV os atos e os pÍocêdimêntos relativos à Íormalização, ox€cuçâo, licjtaçáo,
acompâohameflto, prestãçáo dê contas e infoírnaçôes acêÍca de toíl|sda dê conias especigl do Contrato de
Repâsse e registrêr no SICONV os atos quê poí slg nalur€za nâo possâm ser r"8lizâdos Resse Sisiema.
mântÊndo-os âlualizâdos;
instâuÍâr processo admiflislrativê apuratório, iocluÊive pÍocasso adnioistrativo dischlinar, quando coníatado o
desvio ou malversação dê rêcursos públicos, ií€guhridâde ná êxecüção do CTEF ou gestáo financeiÍâ do
ContÍalo de Repassê, comunicEndo tal íato à CONTfIÂTANIE;
Íegistrar no SICONV o extr€to do êdital do licitaçâo, o píêÇo êstimado p€lâ Âdmini8tíaÉo para a €xeoiçáo do
serviço e a píoposta de preça total oÍeÍtada poí cada ,icitante com o seu respectivo CNPJ, o lêrÍno de
homologação e adjudlêaÉo, o extralo do CTEF ê ssus rsspectivos aditivos, B ART doE pÍojêto6, dos execuloíB e
da fscaliz3+ão de ob.as, e os boHins de ÍnsdiÉês;
,nanleÍ um canal ê coÍnunic€çào oÍetivo, ao qual se dará amda Êrblicidade, paía o recÊbimenio pela União de
mânifêstâÇóês dos cidadàos Íelacronados ao convênio, pGsibilitando o registro de sugêslÕes. elogios,
soliqtaçóes, íecJamaçóes e denúnqas;
incluir nas dacas e adesivos indicalivos das o&as, quando o objeto do instn nenlo se refêriÍ à execução de obras
de engênhaÍia, iníormeçào sobre Ç8nal perã o ÍegistÍs de denúncias, Íêclsmaçõês e êlogios, conforme previsto no
"Manoal de Uso ds Msícâ do Goyerno FêdêÍal - Obraf dâ SeclBiaria d" ComunicaÇào Sociâl da Ft€sidânciâ da
Repúblicâ;
ao loma, ciÂncia de guaqueí iÍrêgularidade ou ihoâlidâde, dar ciênciâ â@ óÍgãos dô controlê e, havendo íundada
suspeilâ de crim€ ou de imprúidade adminis!Íaüva, cie jncaÍ os Minislérioa Püblico Fêderal e Estadual ê a
Advocaciâ Gêíâl da União.
alênder ao disposlo oas Leis n' 10.048, dE 08 de novEmbro de 2000, e 10.098, de 19 de d€zembío de 2000, e no
DecÍelo no 5.296, de 02 de dêzembÍo de 20(X e lN MPDG n" 02, & 24 @ ianeiro de m18, rêlativamente à

O

v

vIt

rx.

x

XI

XV

xvt

xvlt

xv t

xrx

xx.

xxl.

xxtr.

xxm,

xxtv

xxv

prom0çáo de êcessibilidade das pessoas tortadoías de deficiéncia íísica ou com mobilidade reduz
XXvl . compatibilízaí o obieto do Cont alo de Rêpâsse com noímas ê píocêdimfios de pÍese

municipâ|, estsduâl ou lêd€rá|, coírfuÍme o caso;

sAC CAIXA: 0800 726 01OÍ (nÍorMçõês. íêdàÍrâçôê§, sugê3tóe3 e

smbienlal

1

Para pê83or!.om dollclà&lt .rdltlva ou d9 írl.r 0800 726 2492
OrMdorl.: 0B@ 725 747,1

c.hr.gov.h.
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GAI,VA Contrato de Repasse - Transferência
IDADE

u

XXVll. prevêí no edital de licitâçâo âs composiçôes de custos unitâios e o detal encargos sociais e do BDI
pÍojelo bá§co da obía e/ou serviço , em cump.imento ão aft. 70, §2., inciso ll, de Lei8.ffi./93 c/c a Súmuta no 258 do Tritunal dê Contas dê Uniã

que inlegrâm o orçámento do
ol)«Vlll. oos casos de transferências â Estados, DistÍito Fôde.al e Municipios, obseívsr o disposto no Decrêto nô 7.983, de

0B dê ábril de 2013, e sua§ allêÍeçóeâ, nes licilaçôe3 que reâlizsr, no câso de co nl.alaçâo dê obtâs ou se,viços deengênha.ia, bem coíno apresentar â CONTRÀTANTE declarsÉo firmada pelo íepresentante tegat do
CONTRATADO elou UNTDAOE ExÊ CUTORA acercâ do atendimento ao disposto no íeferido Dêcreto:XXIX. uÍilizar, para aquisiçáo dê bens e serviços comuns, a modalidade pregão, noE lormos da Lei no 10.520, de .17 dejulho de 2002, e do regulamento preYisto no Decíeto n. 5.450. de 3i de maio de 2005, preferefl cialmentê a sua
íorma eletrônica, devendo seÍ iustiítcada pelo CONTRATAOO e/ou UNTDADE ÉXECU TORA a impossibilidade de
sua utilizaçào;

xxx.

xxxl

xxxír.

xxx t.

XXXIV.

xxxv

xxxvt

xxxvll

xxxvlt

apÍesênlar declarsÉo êxpÍessã ou forÍ)eceÍ dedaÉÉo êmilidâ pêla emplesa v€ncedoÍa dâ ticíaÉo, alestando
gua esta não possua em seu quadÍo societário servidoÍ pr'bÍico da aliva, 0u empÍegado de empÍêsa pública ou de
sociedade de economi€ mista. seÍúo de sua intêira responsabiÍdade a fiscalizaçâo d€ssa obru;çáoi'
regislrar no SICOiW as âtas e as inÍoÍmâç6es sobÍê os pa.licipsntes e Í€speciivas pÍopostaã dàs licitaÇões, bem
como as iníormâÉes rcfer6Íüês & dispensas e in€xigibiliJád*;
insÊrir. quando da celebraÉo de contrâtos @m terc€ios para exêcuçáo do objâto do Contralo de ReÉ§se,
aláusula que obrigue o têrcêilo a permiliÍ o livÍê âcesso dos s€rvidores dos óÍgâos ou cntidades púbti.as
contratantês, b€m como dos óÍgâos de contÍole intômo e exlerno. a sêus documentos e regisl.os contâbeis;
atestâr, por mêio do Cadasúo Nacjonal ê Empresas lnidôoeas e Suspensas (CEIS), s íeguhridade dâs emprÊsas
éy'ou píofissionais paílicipantês do processo d€ licitaçâo, êm especid ào impedimento daquelas em contíatar com
o Poder Público, em atendimento ao disposto na Poítaria eGU n" 5íô, de 15 dB março de 2010:
consultar no Sislema de Cadast(amsnto Unificado dê Fomec€dore§ - SICAF a íeguleÍidâde das empresâs e/ou
ptoírssionais parlicipantes do processo de liciiação, em especial ao impediÍnGnto daquelas êm contÉtaÍ com o
PodeÍ Públicq sendo vedada a parlicipação na lidtaçâô ou contratsçâo de empÍêsa quê ôongl,â coíno iqcedida ou
ssspensai
consutlar no Câdasfo Nadonâl de Condenaçóes Civis a regulariCade das emprêsas e/ou pÍofis6iooãis
paíticjpanles do processo de licitêção, no qu€ lange a rêgislro de ato de improôidâdê adminislrâtiva e
inebgibi,idâde supêrvision€do pslo Comdho Nscional de Justiçai
apíeseatar à CONTRÂTANTE íelatórío de execuçáo do empreendimênto conlendo inÍoÍmâçÕês sobre a execução
fisico-financeka do Contrato dê RÊpâsse, bem como da integrãlizaÉo dâ cônkâpâÍtid€, em poriodicidade
compalÍvel com o cÍonogrãna ds desembolso estabelecidoi
responsa!úlizaÍ-se pelâ conclusáo do empreeodimeoto queÍdo o obieto do Conlrsto dê Repasse prever apena§
sua âxÊcuçáo parÇial e lor elaps de empreendimento mâioÍ, a Íim de assegurar sua funcionalidadei
divdga, êm qualqueí aÉo promociooal Íelaclonade âo objoto €rou oq60vo do Contrato de Rêpessê. o nome do
Programa, a origem do recurso. o valor do repassê ê o nome do CONTRATANTE e do Gestoí do PÍogÍsna, coÍno
entes pãrticipantÊs, obÍígsndo-se o CONTRÂTADO e/ou UNIDADE EXECUTORA â comunicar êxpÍêss€m€nte à
CAIXA a data, ÍoIma e local onde ocorÍerá a aÉo proÍnociônal. com aotecedêncja mínima de 72 (setenta e duas)
hor.âs, sob pena de $spêosâo d8 lilreraÉo dos recursos finan@iroa, obsêÍvadas a8 limitaçóês impostas pela
Eleitoral no 9.504, de 30 de sâlsmbro dê 1997;
compÍomeleÍ-se s uülizer a assinalura do G€stor do PÍogÍama âcrmpanhada dâ mârcâ do Govemo Fêderal naB
publicâçôês decorêotes do Cootráto de Repasse. obssrvsdas as limitaço€ impostas pelâ Eleiioral n'9.504, de
30 de selembro ds 1997:
respon@Í solaCaíismerne. os entes coírsoíciaúos, no caso dâ execuÉo do obieto conlÍelual por consórcios
públicost
aplicâr, no SICONV, o3 recursos qeditados na coota vinculada ao Contrato de Rêpasse em cadernelê de
poupaÍça, se o prazo prevbto paÍa sua utíizaÉo for iguâl ou superior a um mês, e realiz€Í o§ pagâm€ntos de
despesas do Conlrato de Repasse {ambám poÍ inteímédio do SICONV, observadas âs disposiçôês conlidas na
Cláusuta SéliÍna destê,nstÍumento:
âuloíizrr o CONTRATANTÉ o{ sua mândalártr pârd que solicjtem junto à iostituiÉô finâncêira albergantê dã
conta vincllada, a tíânsferência dos íecuÊos linancáros pot elê Íepassados, bem como os seus íendimentos,
parà a conta únicâ da Uniôo, caso os recursos não sslâm ütilizados oo obieto da transferência pelo pÍazo d€ 180
(canto e olten(a) dias;
Búorizar ao CONTRATANTÉ soliciter, à inslituição financ€ira albêrgantê da cânta vinc1rlada. o íesgate dos saldos
remanescent€s. nos casos eÍn quê náo holvêr a dsvoluÉo do8 recur§os no pÍazo prevlstg;
ê3tar ciente sobÍe a náo suieiçáo ao sigilo baÍtcário, quanto a Uniâo c respeÇllyos órgáos de controle, poí sê lrataÍ
de recurso púUico;
dar ciéncia da cêlêbÍaçáo do Contrato de Ropasse ao conselho local ou lníància de conttole social da áÍea
vinculada ao p.ogÉma de goveí.ro que oíaginou â trarEÍetêndâ, quando houveI
divulgar em sitio elelrônico in3titucionâl as informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa da
devoluçgo, nos oasos ds nào exêcuçâo lotal do Õbjeto pacluado, extinção ou íesci§ào do instrumenlo;
disponibilizar, em siüo oÍiciãl na irdenEt, ou. na sua falla, êm sua sede, em local de tâcil Yisibilidâdê, consulta ao

extreto do instrumento ou oúm instrumento utlizado, contendo, pelo mano§, o objelo, a Íinalidode, os valore§ ê âs

sAc CAIXAi 0800 726 0101 (lníoímaçôes. rlctamâções, sugeslôês e eloglos)
Pâra pe3aoâs .om dêfiêlôncla Eudllitâ ou úê fâla: 0800 726 2492

xxxrx.

XL,

xLr.

XLII

xL l.

XLIV

XLV

XLVI

xLvÚ

,:'\
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SAC CAIXÀ: 0800 726 0101 {ln[oÍmaçõês, Íeclamaçoes. e]g6t6es s elogio§)
P..a pô3.oaa com d€RciancL audltlvâ ou d.lal!: og(P 726 2492

Ç k ô CJ

xLVfil.

xLtx.

L.

Ll.
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L t.

LIV.

LV,

LVI,

LVII,

GA,XA Contrato de Repasse - Transferê #9&&imu
VISIO:

datas de liberação ê o detâlhameÍ{o dâ aplicaÉo dos recursosl. beín
execuÇeo do obiêto pacluâdo, podendo ser slgrida a pubíicaçâo oa internet pêlá inserçâo de link oa pâgrna o]loal
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXÉCUIORA que possibillte acesso dirêto ao Poílâl de Convêoios.
indicãr a obÍigatoriedade de conlabilizâçâo e guarda dos bens remânescênlês e maniíeetaí compromisso de
utltizâÇão dos bens para assogursr a cootinuidade de prograína govemamental, eslarÉo clâras as regÍas e
dlrêtÍizês dê utillzaçáo;
íespondeÍ, na figura de sêus tilulaíes, na medida dâ sels etos, coíp€tàrEias e atribuiçõas o CONÍRATADO e
solkjarlâmente, quândo for o ôaso, â UNIOADE EXECUTORA poÍ dôsvio ou mâlveÍsáçáo de recursos públicos,
iÍregulerkJsde na exeêuçâo do contÍato ou gesEo fioârrâiÍa do instrumenloi
apresenlar. via SICOI'IV, o Plano de Suse sbilided€ do eÍnpreendimânto ou €quipamenlo a ser adquindo e
comuniear ao rêspeclivo Poder Legislativo o compromisso âssumido:
otrsêívaÍ as condiçóês paÍa reprogGmaçáo do CR eslsbelecidas na (N MPOG n' 022018,
tomar outras providôncia8 necegsáÍias à boâ execuçáo do objelo dô Conketo de Repâsse.
trànsíeÍir a posse e propiedade do imówl pera 03 beneÍciários fináis, sêído côndicionaote para aprovaÉo da
Prestação de Corúas. caso a operaçâo prevej6 o itÉm dê invêstiÍnento de Íegulãri2âçáo fundiáÍia;
apresÊnlar a Licença de Op€raÉo. íomecida pelo óígào ambieotal mmpáênle, sendo condicionants para
aprovaçâo da Prêstaçáo de Co[tas Finá|, cáEo â opêÍações seja de abâstecimênto de água, esgotsÍnento
sanitário, Íesiduos sôlidos uÍbânos e dreÍlagem, iíldusive as realizadBs nos pÍogíemas hâbitacionais;
estãÍ ciênle que a não aprovaçáo pelá CoNTRÂTANTE do píodulo inicial íalativo à melodologia implícará a
rescisâo contâtual ê a náo liberaÉo do8 recuÍaos contratadoS b€m como a devoluçào dos aêcuÍsos
eventualrnente já sacâdos, no ceso dê operaçôes dÊ P,ano Diretor, Rbco e Regul6rizaçâo Fundiâriai
estar Giente que a libeÍaÉo da última parsela írca condiciondg à comprovaçáo da í€gulerizaçáo eíetiva da
sitlaçâo da deíêgaçáo ou conccssâo fi.mada entrc o municlpio ê o presbdo. dos sorvi@s, no cáso de operações
do Píograma Serviços Uíbanos de Ague B Esooto. quando s cornpíovação dâ reoulsridadê da delegaÇào e
conc€ssão fu. aprs6êntada poí termo de comp(omisso;
garantiÍ isoladamÊr(e ou iunto aos órgác coínpetênl€s o foÍneclmento, a mânuleoçáo e a operaÉo dos sistemas
de abeslÊcimênto de ágr,ra, de colêta e tÍâlsmento de esgoto sânitârio, dê coleta e tratamento dos ÍesÍduos
sólidos, de coleta de eggolôs duvlais, de pavlmentaÇáo públicâ e de redê de distÍibuiÇào de en€Eia êlêtíica e
iluminação pública, no que coubeí.

cLÁusuLA TERCETRA - Do vALoR

3 - A CONTRÂTANTE lransÍeÍíá. ao CONTRÂTADO e/o! UNIDAOE EXÊCUÍORA, atê o limite do valoí dos Recursos
de Repasse descdto no item V das CONDIÇÔES GÉRAIS s de acoído com o cronograma de desembolso constante do
P1êno de Trabalho.

3.1 - O CONTRATADO aportará o valor dos Recursos de ContÍapartída descíilo no item V das CONDIÇÔES OERÁÍS
de acoÍdo com oe percêntuâis e 6 mndiçôes estêbdeci{r8s oa legislaçào vigeole e d€ acordo com o ôronogramâ de
des€mbolso Çonslante do Plano de Trabalho à conta d€ ascursoB alocados em seu orçamen1o.

3-2 - Os reclrrsos trsnsferilos pelâ Uniào e os recursos óo CONTRÂTADO d€stinados Bo presenle Contrato da
Repass€, figuÍaráo oo Orçamento do CONTRATÂDO. ob€decendo ao desdôbramento por fontês de recuÍsos ê
eleÍnentos de despesa.

3,3 - Reaursos adicionais necê§gâios à consêcuçáo do objeto do prêsente Contrato de Repassê teÍáo o seu aporte so
Íespons3bilidade exdusiva do CONIRAÍAOO.

3,4 - Toda a movimeotação fiôanceira deve ser eíeluada, obrigatoíiamenle, na conla vinculgda a este Contrato de
Repasse, em agência da CÀIXA, isenta de cobÍança de taÍías bancárias.

4 2 - Evêntua, execuçáo do oblsto reslizada antes ds autori:âçáo dâ CONTRATANTE náo serâ objâto d€ med
libe.aÉo dÊ recsrsos até a emissào da aúoÍização acima disposla.

o para

i
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Ouvldor,a, 0800 725 7474
caixÀgov.br
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cLÁusulÂ QUARTA - oA AuroRrzÂÇÃo PARA rNícro Do oBJEÍo

4 - o CONÍRATADO e/ou UNIOADÊ EXECUTORA, por mâio dêste lnslÍuÍnento, mâníêsta súâ êxpressa concordâncra
em aguãÍdar â autoüaçáo escita da CONTRATÂHÍE pars o inicio dâ exêc çáo do oblêto desle ConLato dB Rspasse.

4.1 - A autorizâÉo ocôreÍá apôs a fin8lizãÉo do procêsso dê análise pós-contratusl e o crédito de Í€cur6os de
repasse na conta vinculede, conforme diÍelrizes da Portaria Interministêrial MPDG/MF/CGU 42412A16 e éo
Gestor do Píograma.

LI
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SÀC CÂ|XA 0E00 720 0t01 (iílfornraçÕôs. íeclamações. §ugostôe§ o €logio§)
Parâ prrsGoÉ coflr dêtLLncla auilltler ou da trk: 0800 72ô 2402

OuYldorla: 08m 725 747,1
calra.gov.bt

IDADE

4.3. - Caso a cDnlratação sêja eíêtuâda no peÍiodo pré€le,itoíst, o coNTRATADo e/ou uNtoADE ÊxÉcuToRA
dêclara. eslaí ciênle de qqe a aulorizaÉo de inicio de obiêlo e a l,b€râção dos Íecursos somênlê o"or*ã rpO"
linalizado o píocesso eleitoÍal a 3e rêálizaÍ no mês de outubÍo, coÍrsiderada. úclusive, a eve;úaiodrênc,€ ú; ;ed;ào
lumo. em atêndimento ao êrtilo 73, inciso Vl, alioêa .a" da Lei nú 9.SO4tg7.

CúUSULA QUINTA- Do AcoMPANHAHENTo, LIBÉRAçÃo E oEsBLoQuEIo DE REcURSos

5. Â execuÇáo do obieto será &gmpanhada ê llscatizada de Íorma a g€r3ntÍ a reguleridade dos atos pÍaticâdos e s sus
plena exêôução, respondendo o CONTRÀTADO e/ou IJNIDADE EXECUIORÃ pêlos dano6 causados a têrceiÍos,
deqoÍ.enles dê culpa ou dolo nâ execução do instrumenlo, nâo cebendo s rBporsabilizaÉo do CONTMTÂNTE por
incôníormidâdê§ ou inegulãridsdes prati:adâs pdo CONTÊÂTADO eJou UNIDADE EXECUrORA, sâtvo nos casos em
que as falhas decoÍrêrem de omisô6o de responsabilidade atribuldâ ao CONTRATANTE.

5. 1 No acompanhamênto dâ êxecüção do objêto serão veÍilioados;

I - á comprovaçáo da boa e regular âplicâçâo dos reoJígos, na ,oíma da legislaçáo splicávêl;
ll - a compatibilidade entte a exeorçào do obieto, o quê íoi estabelecido no plâao de trabalho, os desembolsos e
pagamentos, conforme os cronggrames aprêôgnlados:
lll - a íegularidâde das iníoÍmâÉes .egislradae pelo CONTRATADO oo SICONV;
lV- o cumpíimenlo das m€las do plâno de hâbalho nas condÍÇÕês estabelecljas.
V- â confuÍmidadê ltnâncsira

5.2 O CONTRAÍANTE comunicará âo CONTRATADO ê/ou UNIDADE EXECUÍORA quaisquêr irregulâridáde§
decoírentes do uso dos Íeclrrsos ou outfas peodâncias de ordem técniaa apuÍados durantê â €xecuçào do inslÍumento,
suspêndêndo o desbloqueio ds Íecursos, Íicando o§tabelecido o praeo de 45 (quarente e cinco) dias para saneamenlo
ou âpresenlaçào dê informâçôes e esclaÍecjmentos, podendo s€r píorÍogado por lgual pêíiodo.

5.3 O CONÍRÂTANTE reportará decísáo guaoto â aceitaÉo 0u nâo das jl.§ti,icâtivâs âpre8en'tadas ê, se ÍoÍ o caso,
realizaÍá pÍocedimento de apuraÉo de dâno ao eràÍio, ensêiando registro de inâdimplência no SICONV e imediata
instauÍaçào de Tomada de ContÊs EsFecial.

5,4 - A libeÍação dos recursos financei.os obedec€íâ ao cíonograma de desembolso de acordo com as metas e fases
ou etapas de exêcução do objêto e será re8lizada sob bloqueio, após elicácia contratual, respêitando a disponibilidade
Íinâncêira do GestoÍ do PÍograma e atsndidas as exigênÇias cadâstrals vlgentê§.

5.4.1 - A liberaçâo de redrrsos daverá ocoríe. da seguiÍÍe Íormal

I - exçeto nos casos de iostruÍnento com parcelâ únicã, o valor do d*embolso s seÍ realizâdo pelo C.estoí do Prog.ama
ou pela mandaláÍia Íêferênte à pÍimeira parcêlâ, nâo pod€Íá exceder a 20% (viote por cento) do valoÍ global do
inslru menlo;

ll - â liberâÇão da primeiÍá parcelâ ou parcêlá únicâ ÍicaÍâ condíc.ioneda I (ao):

â) enyio pelâ mandatáÍis e homologaçáo pelo Gestor do Pr@rama da Slntese do Proieto ApÍovâdo - SPA quando o
objeto do instrumento envolver a cxecução de obras e seNiços ê êflgenharia enquadÍados nos inÇisos ll e tll do an. 30

da Poúaria lnlerminislerial MPDG/MFICGU n" 42412016:

b) coociusáo da análise técnicâ e aceite do processo licilatório p€lo Gestot do Ptograma ou mandatáÍia;

c) adimplênciã no CAUC do Contratrdo quê possui até 50.000 habitantes e que estava inadimplonte no momsnto da

assinatura do CR:

llt - ê libeíaçào das demais pâícelas estâ condiciorade a sxêcuÉo de no mínimo 70% (seEnla por canto) das parcd?s
laberadas anterioímenle.

5.4,2 - Não haverá a libeÍaçào dâ pÍimêiÍa paÍcda de reqÍsos ao Conúatado que possua CR sem ex€cuçáo fin8ncelía
hà mais ds 180 (cento e oitet*8) dies.

5.5 - O cfonogramâ de dê§êmbotso prÉvi§ô no plano de úâbâlho devêé e§tsr om consonància com áê metâs e fa6ês
ou stapas dê execuçáo do objêlo do inslíumento"

27 .9A1 uO12 6ic.o r
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VISTO:

5.6 - Após a comprovação da homologagâo do p.ocesso licitatório polo

deverá ser aiustado em obseÍvaçáo ao grau de execuÉo eslabelecido no reÍerido gíocesso licilatôrio

5.7 - O ínstrumento será rescindido na hipótese de inexistêncja de exeqlçtu fnanceirâ apqs 180 (cento e oitenta) dias
da liberaçãô da priÍnsiíâ parcâla ou s€m comprovâçáo de êxecuçáo finâncêiaâ poÍ mais de 3ô0 dias contados â pa*ir d0
pÍimêi.o desbloqueio de recursos ou subsêqüentes

5 I -' A aulorizaçáo de desbloqueio dos recursos crêditados na conta vinculada ocofterá condiçioflada a:

I - a eíÍrissáo dã autoíÉâção pars inlcio do obietoi
ll - a apÍesentaçáo do rêlatôrio de execuçào compatlvel com o cronograma de desemboiso aprovado.
deeidâmente atêstâdo psla ílsoalizaçào do CONTRATADo 610u UNIOADE ExECUTORA;
lll - o atendimento ao dlsposto nos ArÍigos 52 e 54 da Poílaria lnteíministerial MPDG/MF/CGU n"
424n016.
lV - a comprolaçáo do aports da contrâpartida pacluada paÍa a elapa coríespondênte;
V - á comprovaçâo Íinanceiíã da 

"lapE 
entedo. pêlo CONÍRATADO elou UNIDADE EXECUTORA:

Vl - aprêseotáçáo do termo dê rêceümento provisório da lntervençáo, nos têÍmos do aít no 73, iíôi§ô l, alínea 'a' da
Lei 8.666/93. para o dsbloquêio da úllima pârcela de recrrsos;

5.8.1 - O seívidor indicado pêlo CONÍÊATADO responsável pelo acompanham6nto e Íiscalizaçào da obrB
deverá assinaÍ ê caÍregar no SICONV o ÍelátôÍio d€ Íiscalização refsreÍrte a cada mediçâo

5.8.2 - O CONTRATADO devêrá vêÍiíicar sô os mâlêríais apíicados e os serviços realizadôs atendem âos
rêquisitos de quolidade êslâbelocidoE pBles êspâciírcaçôês tác[ic8s dos pÍojêtos dê engenhaÍla âceilos

5.8.3. A execução fisica seÍá at8slada con orme r€grâÍnênto disDosto no Aíbo 54 da Porteria líterminisleÍial
MPOG/MF/C€U n 424t2O16.

6.1 - A emissào do empenho pl$risnual, quandô íor o caso, ocoffeÍ'â dê êcoído coín determinaçáo êspeclíicâ do Gestor
do ProgÍamâ, com incorgorâçáo go prêseote Contíato de RÊpasse mldisote Aposiilam€nto.

6.2 - À âflcácia deste lnslíumenlo ê31á condidonadê à validad€ dos fiDÊnhos, quê é deteÍminada poÍ iÀstrumenlo
legal, iindo o gual. s8m â totâl libêração dos r6clrrsos, o prÉseote Contrâlo de Rêpâsse fice aulômaticaínente extinto.

6.2.1 - No caso de peída da validadê dos empenhos poÍ mo{ivo dê cancelamento dê Restos â Pagar, o quantitativô
fisic+financeiÍo poderá ser Íeduzido âté â êtapa do oqelo cont.aÍâdo que apÍesenle funcionalidade.

cLÁusuLA sÊTlMÀ - DÀ ÉxEcuÇÂo Fr AxcErRA

7 - Os Íecu,sos somente poderâo s€Í utilizados para pagamento d€ despesas cônstantes do Plano de Trabâlho ou pa.ê
aplicãçáo no mercâdô Íngnceiío, nâs hipôleses previstss em lei ou na Porlariá lr{árministerial MPDGiMF/CGU n'424,
dê 30 de dezembro de 20'16. yêdada sua dilizâçáo em finalirade divêÍsa da paGtuada n€ste lnstrumeoto-

7.1-AprogramaqáoeaexecuçáofinancêiredeverãoseÍrealÉadasemseparsdo,deacoídocomanaturezaeafonle
de recursos, se for o caso.

7.2 - Antes dê íealizaçào dê câdâ pagamento, o CONTRATADO €r'ou UNIDAoE EXÊCUTORA incluirá no SICONV, no
mlnimo, as seguintss informaçóes:

| - a destinaçào do íecuíso:
ll - o nofiê ê CNPJ o! CPF dô íornecedor, quando for o Çssoi
lll - o cantralo a que se íelere o pagamenlo íeâlizado;
lV - a met8, élapê ou tarê do Plano de Trabalho rêlaüva so pagamenloi

AAC CAIXA: 0800 726 0101 (nrorÍnaçôes. Íêclamsçôes. sugestÕês ê ologi(!ô)
Pàaa pe8.o.a.om óêllclán§lr audtüva ou dê t lc: 0800 726 2492

ooio

B
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OuYkÍorlá: 0800 725 7474
gâlxa.gov,br

5"8.4 - A âíeíiÉo da execuÉo do obleto, suss metas e íâses ou elapâs seí'é realiz8da poí meio da veÍificaÉo da
competibilidade entÍe o efotivamentê âxedllado e o pâciuado no Pl€no de TrBbalho.

cLÁUSULA sÉxTÂ - oA cLÁssIFIcAçÃo oRÇAMÉNTÁRIA E FINANcEIRA DOS RECURSOS

6 - As dê3pêsa8 com a €xecução do objeto do p.e8ente Contralo de Bepasse coÍrereo â conla de íecuÍsos aloêados
oos íêspeclivos oíçamerltos dos contrâteniês.

{,ll
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V - iníormâções das notas Íiscais ou doclmentos contábeis

MODÂLIDAD
Voluntána
VISTO:

E

o\

7-3 - Os pagâmentos dsv€m sêr rãalizãdos medianta cÍédito nâ conta bancária de titularidãde dos foroeó€do.es B
prestadoÍÊs de seÍviço§, Íaqlltada a dispensa desls pro€edimcnlo Ílôs cãsog citados abaixo, em qlle o creaito poOera
§er realizado em conta bancária de titulâÍidade do próprio CONTFÁTADO e/ou UNtOnOa EXECUiORÂ, devendo ser
registÍado no SICONV ô beneíicjáío Rnal da despesa:

â) por ato da eutoridadê má)dma do Gestor do Prog(ama;
b) no res§arcimenlo âo CONTRÂTADO €r'ou UNIDADE EXECUTORA por pagementos reelizados às próprias custas
deconentes dê atía§os ns liberaçâo dê íecursos pelo Gestor do PÍogrâmá ê em valores além dB contrapârtida
pacluadâ.

7.3.1 - Excepcionalmêllle, poderá ser realizado, uma ünicâ vez ro deconêr da vl0ência do píesente Coítratô de
Êepasse, pagamento a pessoa íisic€ que não possuâ conla bancáÍia, desde que permitila â iêntiíicêçáo do
bensticiário pelê CONIRATANTE, ê ouservado o limile de RS 1.200,00 (um mll e duzentos reâis) por forneáoÍ ou
prestâdor de sêrviços.

7.4 - Os recursos traÍlsreridos pêla CONTRÂTANTE nào poderão sêr utilizados pars despêsa6 eíetuâdâs em periodo
ântêÍioÍ ou posterior à vigência do pres6nl6 Contrâlo de Repesse, permitido o pagamenio de dêspesâs posteriomenl€
desde que coínproyadamenre realizadas na vigênciã dcseÍita no ilem Vl das CONDIÇóES GERAIS-

7.5 - Os rêcursos transferidos, enquanto nâo utilizados, sâÉo apiicadoE em cademeta de poupaíça se o pÊzo previsto
para sua utilizaçáo íor i&el ou sl.iperioí e u mês, ou eÍn íundo de aplicaÉo finônceúa de curto pÍazo ou opêrâção da
mercado abeÍto lastÍeada êm titulos da dívida públic€ fêdêíâ|, quêndo â sua úilizaçâo estveÍ prevkla para prâzo menoÍ
que um mês.

7.5.1 - A âplicação dos Íêqrísos, cíeditados na conta ünculada ao Contrato de Repassê, eÍn fundo d€ curtq prazo será
automálica. apàs gssinâturá pelo CONÍRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adêsáo âo
fundo o âto de regulaÍizâÉo dá conla, íjcando ô CONTRAIADO êlos UNIOÀDE EXECUTORA Íesponsável pela
aplicâção em cadêrneta de poupançâ por intêÍmédio do SlCOtW, se o prazo pÍBvisto para uülizaçào dos recursos
lransferidos Íoí iguâlou superior a um môs.

7.5.2 - Todos os reÍúimenlos píovenientes da aplháÉo do8 íecursos das conteg ünqrladas devêm 5eí devolvidos â
conta únicã do Tesouro ao final da execuçáo do obieto contrát€do, devêndo consiâr dê deÍÍEnslíativo especiÍico que
íntegraíá â píestâçâo de conlas, yÊdada a sua utilização.

7.5.3 , Na ocoríência de p€rdâs financeiras decoÍr€ntes da aplicaçâo dos recursos, quê cqnpÍoílêtam a êrecuçáo do
objeto contralual, íicâ o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de conlÍápartid8.

7.6 - Eventuais saldos financeiros t€riicados quando da condusáo. dêruinch, rescisào ou Êxtinçào do Cont.alo de
Repassê, inclusiva os provenienlês das rec€ila9 aúeridas em aplhações fnanoeiras. deverào ser Íêstituidos à UNIÂO
FEDERAL. no prâzo improrrogável de 30 (tÍintá) dias do e4/ento, na íorma indicada pela CONTRATANTE na ápoca da
rBlituiÉo, sob pena da imedlata ingtáureçâo de Toínada de Contas Especjâl do rêsponsável.

7.6.1 - A devoluÇáo previslâ acima será ÍÉÉiizada observando-se a pmporcionâlidade dos recuÍsos transÍeridos e dâ
@ntrapartida prevista, indspeMente dâ época em que íoram apoÍtâdos, devêodo, nos calios em que incida
exclr|sivamente sobÍe o repasse gu a contrapaÉida, sêr devofuido âpenâs ao enlê tiluler do valor íêmunerado.

7.6.2 - Nos casos de descumprimenlo do prâzo p(evisto no iteín 7.6. o CONTRATANTE solicitaíá à instituiÉo financeiÍa
albergánte dã conta vinculada a devoluçáo imediatâ dos seldos remanês€entes â conts única do Tesouro Nacional.

7 7 - Deveíáo seí rêstituldos, ainda, todos os valores tíansfeÍidos, acÍêscldos de juro3 legais e âtualizâdos
mooêtariamente, a partk da data do recebimento, na Íorma da legislaÉo apli:âvel, no6 §egrrinles ca3o6:

a) quandg não houver quaiqrLer execuçáo Íísica rêferenle ao obieto paêluado nestê lnstrumenlo íem ulilizáçâo de
iÊ61JíSOS;

b) quando íor êxecutedo paícialmênte o obieto peclu8do nestê lnsfumento;
ci quando não for apresentada, Í1o prazo regulamentar, e rêspectiva pÍestÂÉo de cont8s paÍciêl ou frnel:

d) guando os recursos Íoíem úilizados em desconloÍmidadê com o pactuâdo nê§le lnstÍumento;
ei quanAo houvBr úileaÉo dos valorês resultantes de sdicaçóes finôrceiras em desecordo com o eslâbelecido no

item 7.5.2:
0 quando houver impugnaçáo de despesas, sê reslizadas em desacoÍdo com es disposiÉês do contrato elebrado.

SÂC CAIXA: 0800 ?26 0101 (inÍomáções, redsÍÍBçãê3. sugeslõês ê e,ogios)
Í'a.â po..ôâ3 coin d€trclàncli .udliv. ou.iê Íâh: 0800 726 2492

O{vldoria: 0E00 725 7474
câlra.gov.ba
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CAIHA ContÍato de Repassê - Transferência

7.7.'1 - Na hipôÍêse pÍevista no item 7.7, âllnea 'a". os recuÊos que pêÍmaneceran nâ coírtâ vinêulada, sem terem sido
desbloqueados êm tavoí do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA. serão devolvidos acrescjdos do r€sultado da
aplicaÇâo linânceiía nos termos do ilem 7.5, no pÍ82o de até 30 (ÍÍntâ) dias do vencimênto da vjgência do Contrato de
Repasse.

7,7-2 ,-Na hipôtese prevista no item 7.?, allnea'b', êm quÊ a parb €xecutade apresênte funcbflalk ad€, a devoluçáo
dos recureos iá credilados em conta e nào aplkrâdos no ob.iêtô do Plano dê TÍabalho, acrescidos do resullado dâ
aplicação ínanÇoiê nos termos do item 7.5, o6oÍrorá no prazo ds até 30 (tíinta) diô3 do vencimento da vigência
contÍâtual.

7.7.3 - Na hipátese prêvista no item 7.7, alinea'U', eÍn que a parle executada nào apreserfle funcionalidade. a
totalidâde dos ÍÊcursos liberãdos devem s€r devolvido6 dêvidameírtê etuâlizedo3, conforme exigido psÍa a quitaÉo de
dêbilqs paía com a Fazeodâ Nacional, com basÊ na vaÍiaÉo dâ Taxa ReíêÍeÍlcial do Sisdema Êspecial de Liquidaçáo e
de Custódia - SELIC, acúmuladâ mensãlmente. até o último dia do m& âÍ{erioÍ ao dâ devqluçào dê recursos,
acrescido a essê môntantê de 1% (um poí cênlo) no ÍÍles de efelivação dâ devoluçâo dê rêcutEos à conta únicá do
Íesoufo.

7.7.4 - Pera aplicrção dos itêns 7.7.2 e 7.7^3, e íuncionalidâdê da pâde erccutada seÍâ verilicsda pela CONTRATÀNTE.

7 7.5 - Vencidos qs praroB de devoluçâo de3cÍitos rpg ilen3 7.7.2 e 7.7.3, os valoÍes devem ser devolvidos d€vidamsnlê
atúalizado§, conforme exigido paÍe a quitaçáo de dêbitos pata com a Fazendâ NâcionâI. com bâse rla vadaçâo da Taxa
Rofêrencial do Sistema Espeêial dé Ljquidação e dê Custódia - SELIC. aqrínulada men§ãimente. atá o último dia do
mês antsrior ao da devolução de reclrgos. aÇ.éscklo a esse monlsntê de l% (um pot cênto) no mês de efêtivaÉo da
devolução dê íêc,{rsos á conta única do TesôuÍo.

7.7.6 - Na hipótese preústa no iteÍn 7.7, alinea'c", os recuÍsos d€vem s€r deeolvidos incjuiÍÉo os rendimentos da
aplicaçâo no mercado fnânceiíô, âtualizâdos péla Taxa Refêíenciâldo Sistema Espêcial de LiquidaÉo a de Custódia -
SEUC,

7.7.7 - Na hipótes6 prôvistâ no itÊm 7.7, allneas 'd", s€É instautâda Toínad8 dê Contas Espscial, além da devoluÇáo
dÀs reqJrsos tibÊÍâdos dsvidsÍneíte atualízados, coníormê sÍgido parâ a quitaçào do débilo8 paÍa com a Fazonda
Naoional, coín basê oa variâção da Taxa Rebr€ncial do Sistema Êspecial de Uquidaçào e de Cust&ia - SELIC,
acumulâdÊ mensahente, até o último dia do nÉs antenoí ao dâ d€voluÉo dos Íecr]rsos, âcrÊsckio êsse montante de
170 (om poí cento) no mês dê efêtavaçáo da dêvolução dos recu.sos à Conts Únicâ do T€§ouío Nacional.

7-g - ?ae fios de eJetivaçâo da dÊvolução dos reqJrs6 à Uniáo, a parcela de ãtualizaçâo rderenie à variação da
SELIC sêÍá câlculada pÍopoÍcionalínêntê à quanlidads de dias compreêndida enlÍe a dala dB liberaçáo da parcêla para
q CONTRATADO e a dala de eÍêtivo cÉdilo do montsntê devido na conlâ única do Tesouro.

cLÁusuLA otrAVA - oos BENS REMANÉscENTEs Ao ÍÉRÍr No DA vt6ÊNcrA col{TRATUAL

8 - Os bens íamanescentes decorrantes do Contrâto de Repassê sêrào de propriêdede do CONTRATADO ê/ou
UNIDADE EXECUTORA, qu8ndo da suô eíinçã0, desde que vincarlados à Íinalidadé a que se destinam.

cLÂusuLA NoNA - DAs pRERRocATtvÀs

9 - O Gestor do P.ogrâma é a autoridsdê competenlê para cooÍdenaÍ ê deliniÍ a3 diÍelÍizes do Programa. cabendo à
CON?RATANTE o aconrpanhâmento e ayaliaçáo dae ações constante8 no Plano dê Trabalho.

9.1 - SeÍnpíe quê iulgaÍ convenienlê. o Gestor do Programa podeÍâ prornover visitas in Árcú com g propôsito do
scompanhamenlo ê âvaliaçáo dos resoltados das alividades d€senvolvEes 8i .azãg do Contrato de Repasse,
observadas as noímas lêga6 ê ÍegulamêntáÍBs p€ítinente§ ao âssunlo.

9.2 - É p.er.ogaliva da União, por inteÍmtrio do Gestor do Programa e do CONTRATÀNTE, píomovÊr â f§calizaÇáo
fislco-financei.a das atividadês leÍerentes ao Contrsto dê Repasse, bem como, consêwar, em qualquer hlpôtese, a
fâculdâdê de assumir o{ tíangíeriÍ a responsabilidade da êxÊcuçáo do obiêto, no caso de sua paíali$çáo ou de íialo
relevante que venhã â ocoÍreí.

9,3 ^ As informEçõês Íelativâs à ceEbrÉçâo, êxecução, acompenhameflto, fiscálizaÇão e de preôtação de contâs.
inclusive àquelas Íefê.entes à movimeolaÇào íinanceira dos instrumêfitoê, seÍâo públicas. exceto nas hi legais
de sigilo fiscêl e bancário e n8s giluaçôês cla8sifiÇadas como de acesso restrilo. consoanle o ordenâm€nto ju

27 .941 v012 mic{o

SÂC CAIXA: 0800 726 0101 (inío«nâ@§. Íêdâm6ç6ê§. s!9ie5t6or s êlogiôs)
Prr. pqaroa. colr| deílclênct. ruditiv, oú do tâlr: 0E00 728 2492
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cLÁusuLA oÊctMA - Dos Docut EHTos E oA coNTÂBlLtzAçÃo

'lo - Obriga'§e o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a Íêgistrar, em sua contabilidade analíticâ. em cônta
esp€ciíÇa do grupo vinêulado ao ativo inancearo, os reorsos Íecebidõs de CONÍRAÍANTE, tendo cofiro conkapartida
conla adêquada no passivo íinânceiro. coÍn subcontas idefltiticándo o Contrato dc Repasse e a espeçiffcâiào da
despesa.

10.1 - As faluras, recibos, nolas fiscôis e quaisqu€r ouÍros documenlos comprobalórios de despesâs seÉo emitidos em
nome do CONTRATADO e/ou UNIDADÉ EXECUTO&À. dêvidâmênle identificsdos com o nore do Progrôma I o
número do Conralo de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem «onolôgicã, no pÍôprio tocal em que Íorem
contabilizados, à dbposição dos órgâos dê contÍole inteÍnô e extsrno, pêlo prâzo íixâdo no Cofltrato de Repasse.

10.1. 1 - O CONTRATADO e/ou UNIDÀDE EXECUTORA deverá disponibilizar c@iôs dos cornprovantes dê despesâs
ou dê oulros documentos à CONTRATANÍE sempÍe que solicitâdo.

CAT-XA contrato de Repasse - Transferênci $8Rrfil&PE
VISTO:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAçÃO DÊ CONTAS

11 - A Prestaçáo de Coala3 rêf€ÍÉnlê aos recursos financeiíos dêveíá 6er apresentada à CONÍMTANTÊ oo prazo
descÍito no itêm Vl das CONDIÇÔES GÉRÂlS.

11.'1 - Ouando a proslaqáo dê contaa náo for êÍrcêmiohadâ no pÍazo fixado, s CONTRATANTE estabelêcoíá o prazo
máximo de 45 (quarenla ê cioco) dias psra su€ apÍêsentaçáo, ou Íecolhimer{o dos ÍecuÍsos. incluldos os reÍdimeotos
dâ aplicação no rnercado financeim, atualizados pela taxa SELIC.

11.2 - Câso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nâo apresên!ê â píestâÇào de contas nem devolva os
recuÍsos nos termos do item anterioÍ. âo têrmirc do píâzo ealâbêlêcido, â CONTRATANTE regÉlrarâ a inadimplêÍ)qa
no §ICONV por omissáo do dever de prestar contas ô comunicará o fato so ôr!ào de contâbilidad6 analÍlica, paru fins
de inslauraçào de Tomada de CoÍrtãs Especiâlsob aquéle argum€nto e adoÉo de oulras rn€didas para .eparaçáo do
dano ao erário, sob pena de responsabilização selidária.

11.3 - Câbê ao prêfeito e ao govêrnador sucêssores preslar coatâs dos rêqJrsos provêniêÍttês dôs Conlratos dê
RepasÊê firmado pelo seu anlêcossor.

11.3,í - Na impossibilidade de âiend€r ao disposlo no item ar 6rior, deve apíes€ntar, à CONTRÀTANTE, e inserir no
SICONV documento com .iustilicôtivas que demonslrem o impedimento e as medidas adoladâs pára o .esguaÍdo do
patÍimônio públic!.

1'1-3-2 - Ouando a 
'mpGsibilidãd€ 

de pÍeslar conlas decorÍer dê ação ou omissáo do anteceasoÍ, o novo administrador
solicitará a instâuÍeçâo de Tomada de Contag Especiâ|.

r 1 3.3 - Os câsos íortuitos ou de íorÇâ mâior que impeçâm o CONTRATADO ê/ou UNIDADE EXÊCUIORA de pÍestar
contas dos reqrrsos recEbidos e eplicados ensejaráo a iuntada de documenlos e justificativás, a serem êntregues à

CONTRATANTE, paía ânálise e maniÍestaÇâo do Gestor dô Píogramâ.

CLÁUSULA DÉCIUA SEGUNOA - DO RECOLHIME ÍO OE TARIfAS EXTRAORDINÁRIAS

't2 - HaveÍá a cobÍançê dê taritâ êxlÍaordinâria do CONÍRATADO e/ou UNIDAOE EXECUTORA nos sêguinles casôs
sm que essê(s) der(em) causa:

a) reaMlise do Plâno de TÍabalho;
b) emissâa de VRPL inapta ou repetida;
c) manutençáo do côntrato, cobr8da mensalmente 8pó§ 180 dlas sem êxealçâo fin8rrcâiÍâ;
d) rôebertura de PCF ou TCE:
e) alteraÉo dê cíoiograma;
0 alualizãção de oíçameflto:
g) excl$ào de rnetei
h) ajustes no proieto:
i) íepÍogíêmeÉo dê remanalcente dê oàaa;

J) inclu,sâo dê rÍBta:

sAC CAIXA: 0800 ?26 0101 (inÍotmâç6ês, ÍsdamaÉês' sugestões s elogios)
Para possoas com doícitncla audltlv. oü do Í.la: 0800 726 2,§)2

Ouvldodt:0600 725 7474
câlrâ.9 o9, bl

27.941 v012 micro

1,::\l'

..--.-..--



Pll4 .FOLHÂNO
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MODALIDADE

k) ãlteraçáo no escopo;
l) publícêçôes oo DOU.
nr) fotocópias.

VISTO:

1 2. 1 - Os valoÍes dos sêrviF acims coÍBtam €m tabêla disponÍvel no SICONV.

12.2 - O compÍovsnle d€ pagsÍneoto da tarÍ6 eíraordinária é aprêsênledo â CONTRATANTE pÍeviânente à
reslizaÉo do sêrviço.

clÁusuLA DÉclMA TERCETRA - DA AUDrroRrA

13 - Os serviÇos de eudiloÍia seÍáô íealizados pebs óÍgáos dê contoh intêrno e externo da Uniáo. sem elidir â
compalência dos órgâos de controle interno ê sxleíoo do CONTRATAoO dou UNIDAOE EXECUTORA. em
coníormidadê com o Capítulo Vl do DecÍêto n'93.872, de 23 de dezêmbro dê 1986.

13.1 - É livre.o acesso, a qualquer têÍnpo, de servÊores do Sistômâ de Controle lnlêroo ao qual estsja subordinsda á
CONTRÂTANTE e do Tribunal de Contas dâ Unlâo a todos os atos ê tatos íêlacionados diÍetá ôu indirstamer e com o
lnstrumento pâc1uado, bem coíno aos locâis de exec!ção das oüra6. quardo em missâo de fiscalizaçáo ou auditoria-

í3.2. Em sendo evidenchdG peloe ÓrgáG de Conlrole ou Minlstério Públbo vÍcios insanávais que knpliquem nulidade
d5 licitâção realizads, o CONTRÂTADO develá adotar ss medllâÊ adírinistrativas necesBáries à lEcoííposiÉo dq
srário nq monlânle atuâlizsdo da parcele iá aplicada, o que pode incluir a rEveí8âo da aprovaçáo da prêst8çâo de
clntâs e a irctauÍaÉo dB Toírâda dê Cortas Especiâ|, indepêndenia[Êntê ds comunicaÉo do falo ao Tribunal de
Contas da Uniáo e ao MioiBtério Públicô

cLÀusULA DÉCIMA oUARTA - DA IDENTIFICAçÂo DAs oBRAS É DÂs AçÕEs PRoTtocIoNAIS

14 - É obÍigatória a idenüficsÉo do eínpÍeendimento coin placa seguído modelo foíoecido pela CONIRÂTANTE,
duranle o perlodo de duÍação da obrá, devendo sêr aÍixada no prâzo dê âté 15 (quinze) dias, contedos a paÍtir da
aulorização da CONTMTANTE pâÍa o in,cio do6 lrâbalhos, sob pena de su3ponsâo da liberâçáo dos Íecursos
financôiros, obseÍvadas ãs ümitaçôês impostaa pela ElêiloÍs, n' 0.504, de 30 de setembÍo de 1997.

14.1 - Em qualqueÍ açáo promocional rêlecionada com o objelo do Conlrato de Repasse s€rá okigaloriamente
destacãda a particrpâÉo da CONTRÂTANTE, do Gestor do Programa, bem sômo o objelo de aplicação dos Íecursos,
obseívado o disposto no § 1ô do aÍi. 37 da Constituiçâo Federal. sob pena de suspensáo da liberaÇào do3 ÉcuÍsos
íinaoceiÍos, ob6eÍvBdas as llmitaçóês imposl* pela EleitoÍâl no 9.504, de 30 de setembÍo de 1997.

cúusuLA DÊcrMA ourNÍA - oA vtcÊNcra

15 - A vigéncia destB lnstrumento iôiciar.sêá ne data de sua aasanalura e encârár-sê-â no prazo dôscíto no item Vl
das CONOIÇÔES GERAIS. possibilitada a sua píoÍrog8çâo medianls Íênno Adiüvo e apÍovação da CôNTRATANTE.
quando da ocoÍÍência de falo supeNêíênle que impsça â conseqJçáo do obieto no prazo acordâdo.

15,1 - A vigência conlÍatual podeÍá ser píoíogada no mâximo 2 (drtâs) '/ezes, F,or pe.lodo compalivêl com o
cíonograma íísico.lifl anceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SÊXÍÂ - DÂ RESCISÀO E DA DENúNCIA

16 - O Conlíato de RÊpassê podeíá ser deírunciâdo por qualqueí d6 paÍtes e rêsdndido a quâlquêí lempo, fcando os
partícipes responsávejs pelss obÍigaçiês assumides ns sua vbêírcia. crêditqndo.se-lhss, igualmente. oÊ bêneÍlcios
adquiddG oo mesmo p€rÍodo, apÍcarúo, no que couber, a Porlaria lntêrministedal MPDG/MF/CGU n.424. de 30 de
dezembÍo de 2016 e deírais normas peÍtinânles à matéria.

16.1 - Constitui motivo paía Íescisáo do CootÍalo de Repa3se o descumprim€nto d€ qualqueÍ das Cláusulás pâctuadas,
pârticularÍnente quando constatada pela CONTRATANTÊ;

I - a utilizaÉo dos í€cu.sos em desaclrdo com o Plano dê Trab€lho;
ll - a inexistància dê êEcuÇâo financ€iÍa após 180 (cento e oitenta, di€s da libeíaçào da pÍimeiÍa peícâl
descíito na Cláusula Quinta, ilem 5.81

exemplo do

SAC CAI)(A:0800 726 0191 (informâçóeÉ, rechmsçôê3. lugestü$ o eloglos)
Pâ.t Fêrsoa. coín dr{clêrcle rudltÍv. otl rrâ fâL: 0ô00 726 2492

Ouvldorlr: 08@ ?25 7474
calra.g oY.h r
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lll - a taisidade ou incorreçâo de inÍoÍmaÉo de documêoto spÉsentrdo;
lV - a vêíitcâçào de guãEuer circunsâncie que ensejê â insüauraçâo dê T

PROCES§O

16.1.1 - A .escisâo do ContÍâlo dê Repass€. na foma âcims prêvisla e sêm gue tenham sído os valor€s restituldos à
Uniáo Fêderal devidamênte conigidos, enseiarâ a instauraÇào de Tomada de Contê Especiât.

clÁusuLA oÉclMA sÉTtMA - Do pnovtMENTo JUDtctAL Ll tltAR

17 * A exÉtênda de .ê§triçáo do COi{TRATADO ê/ou UNIDADÉ EXECUIORÀ nào foi con.sideradã óbice à celebraÇão
do pí€sênte instíumento, em razào da d€clsâo liminãÍ ooocedida nos termos especiflcâdos no Contlalo de Repassé, a
quêl autorizou â cêlêbIsção dêste instrumento, coadicírada à decisâo fina1.

17.1 - Ainda que posteriomente ÍegulâÍizada e rsêtriçáo aponlada no Contrato de Repasse, a desislência da açáo qu a
decisao judicial desíavorável ao CoNTRATADO ê/ou UNIDAOE ÉX€CUToRA implicará a desconstituiÇão doa etu[os
da r€spectiva limlnar, com a tescÉáo do presenlê @ntrato e a devoluÇâo de iodos os recursos que eventualmenle tenha
recebido. atualizados nâ furma da legislaçáo em vigor.

refoÍmulaí os projetos de erEênhâria das obrss e serviços]á ac€ilo§ pelo CONTMTANTEi
ÍepÍográmaÍ os pÍc{etos de efigenhâÍia dos irsüumerÍos eflquâdrádos no lnciso I do Aíigo 3' dã Portaria
lnterministeíial MPDG/MF/GGU no 424l?016. exceto para os casos pÍovistos ns lnstruçâo Normativa MPDG né

02n018;
realizâÍ dêspesas a lilulo de tâla de a&ninislraÉo ou §iÍnilâr;
pâgâÍ, a qualquer t,tulo, §ervidor ou emfi€gado público, intêgíanlê de quadro de pes§oâl do órgáo ou entidade
pública da Adminisraçáo Diretâ ou lndiÍe,ta. salvo nas hipótêsês previslas em leis Íede.aiS êspocíficás ê na Lei
dê D,ÍêtÍiEes OrÇamentárias:
utili:ar, âinda que em câÉler emergencial, os Íecurso§ pa., finalidade diveBa da estabeleck a no instrumento;
r6alizar despesa em datâ en16Íior à vigância do iflslrumento;
efetuar pagamênto gÍr data posterior à vigênçja do instrumenlo, salvo sê o fato geradoí da despesa tenha
ocoÍrido duÊânte a vil]êflcia do instrumento pactuado;
realizar despêsas com taxas bancáriâs, mullas, ilr03 ou coreÉo mortetária, indusiYe refergntgs a pagamenlos

ou Íecolhimê os bra dos prâzos. exceto no que se Íefuíê às multas e aos ilros decoíÍenlê3 de atraso na

transÍerência de Íecursos pdo ooNTRATÂNTÉ. e desde que os pGzos para pegemento e os percentuais sejam
os mesmos adicâdos no meÍcado.
taansferia lec{.irsos paaa clubes, Êssoclaçôê§ dâ sêÍvido'$ ou quaisquet entidsdes congêneres' excelo para

cÍeches e escolss paÍa o atendimeoto prê€scolâr, quardo Íol o c.so;
rêalizâr despesas com publicidade, saho a de carâer educativo, informâtivo ou de o(ientâqão social, dâ qlJal não

constem nomes, slmbàos ou imag€ns que caraclerizê§ promoçáo pêssoal e de§dê que previstas nÔ piano de

lrabalho:

re ncla ADE

VISTO;

ômada dê Conlas Êspecial

CLÁUSULA DÉCIMÂ o}TÂVA - DÂ ALTÊRAçÂo

'18 - A alterâÉo deste lnstrumento, no ceso da nece3sidadê de aiuslameoto da suâ progíamaÇáo de execuçáo flslcs e
finânceira, inclusúe a a(êÍaÇáo do pÉzo de vigància fixado no Contrato dê Repessê, sêrá feita por meio de Teímo
Adilivo e será provocada pelo CONTRATADO e/ou UNIOADE EXECUTORA, môdante apres€otação das respêctivas
juslificativas, no prazo minimo de 60 (ses6ênla) dias que antÊcêdêm o têÍmino da sus vigÉncie, sendo nec€ssáÍia, para
sua impleÍrentaçâo, â ap{ovaÉo da CONÍRATÂNTE.

18.1 - A olteíáção do prazo dê vigéocia do Cont(ato de Repasse, êm decorrÊncia de atraso na liberaÇáo dos Íêcursos
poÍ Íesponsãbilidade do C.€slor do Prográm€, sêrá prornovida 'de oÍlcio' pela CúNTRATANTE, limitâda ao periodo do
atraso verificado, têzeodo disso imediato comunicsdo ao CONIRATADO eJo{ UNIDADÊ EXECUTORÁ.

18.2 - A alteraçào contratual rêferente ao valor do Contrato de Repassê sêíá Íêita por meiê dê Íêrmo Aditivo, ficándo a
majoÍação dos recuasos de Íepasse sob decrsáo unilateral êxclusiva do Gesior do Progíama.

18.3 - Sâo vedadas ss olte.açôes do obieto do CoÍrtraio de Repasse e da Cantrapartida que Í€sulte em valores
iflbrioÍes ou supeÍiores ac limites mlnirnos e máximôs definidos na Lei de DiretÍizes OÍçamentárias.

cLÁUSULA DÉCIMA NoNA - OÂS vEDÀçÔEs

19 - Ao CONTRATADO é vedado:

,

lll
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PM .TOLHANO

PROCESSO

MODÁ,LIDÂDE

CAIXA Contralo de Repasse - Transferê

xl

xI
xtÍl
xrv
xv.

Tta

pagsr, â gualqueÍ titt o, a empreses pÍivadâs que tênham êm seu quadro socjeláÍio seÍvidoí público da ãtiva ou
ampregado de smpêsâ públicâ, ou de soêiedâdê dê €conoíniâ mi8ta, do óÍgâo elebranle, poí seMço3
pÍestâdog, iocl{siv€ consultoÍia, assigtência lécnicã ou â$€melhados;
aproveilar rendÍnentos dos Iecu.6os do ContÍâlo de Re988sêl
clmputar íeoeitâs oriundas dos Íendirnentos de aplicaçóes no mercado financêiro (!fiio cootíâpârtida;
adolar o regiíne dÊ exÇcuÉo diÍeta .

utilizaí licilaÉo cujo edital lênha sido pub,icado antes dâ assinãtora do ContÍalo de Rêpssse ou dâ emissão
Laudo de Análise dê ÉngênhaÍiâ.

cLÁusuLA vrcÉsrMA - Dos RÊGlsrRos DÊ ocoRRÊ crAs E DAs coÍúuNlcÂeôES

20 - Os documenlos instÍutórios ou camprob€tôÍios relalivoE à execuçâo do Contrato de Repasse dêvêíão seí
apr6sêntados em oíiginal ou êm cópia âúentic€dâ.

20.1 - As coínunicaçÕes de falos ou o€oíÍêncÉs relalivas ao Contrato sgrâo @nsideradas como regulâíme ê feilâs se
enlÍBgues poÍ carta protocolada. telêgrama. fax ou coÍrespondência elsuónics, coín compíovânte de recebimenlo. nos
€ndeÍêços desc.iros no item Vlll das CONOIçÔES GERAIS.

CúUSULA VIGÉSIMÂ PRIMEIRA - Do FoRo

21 - Fiça eleito o íoÍo da JusüÇa Fedeíal, desc.ito no íern Vll das CONDIÇÔES GÉRAI§ pare diíimir 03 corlÍlitos
decorrentes deste lnstrumenlo, com renüocja expÍessa de qualquer outÍo. por mais pririlegiado que seJa.

Ê. por estarem as3im iustos e paduados íiÍmam este lnstíuÍnento, quê scíá assinado pelas panes e pelâs t€stgmunhâs
abaixo, para que swta sêus efÊÍtôs juÍEicos e lêgais, em juizo e tora dele, sendo extraldas âs respêctivas cópiâs, qu€
têíáô o m€6mo valor do o(iginâ|.

Sào Ll]i§ ,31 dê DezêÍnbro de 2018

CONÍRATAAss
Nome R

413-87

T n

CELÍA BAR RIBEIRO

.*) L* Jq* firr* 4*
/Íhsinatura-ddcoNTRATADo
lÁome: JOAO IGOR VIEIRÂ CARVALHO

*Á

CPF: 002.5 633-71

\

,l'{wl,*,
Norne ROSALIÂ NÀSCIMENTO SILVÂ
cPF. 492.8/,6.733-72

N§nê: RAIMUNDO NONATO DE SOUSÂ
CPF: 252.4:|9.50340

coNÍRÀÍ9-EM coN
tL 

^.\-

fORH

SAC CAIX :0800 7?6 0101 (info.maçó.8. rêêhm.çõe3, suqe6tões e elogiosl
Para possoas com drôclárcl8 ,úríltl9, oú dô Lk.l.8@7fr 2192

Owlríoítlr oEm 725 7474
cakâ.gorr.br

27 941 vOí2 micro
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MINISTERIO DAS CIDADES

PORT^L mS CO]IVÉNIOS

SICONry. SIS'IEItrÀ DE CESTÂO DE CON'VÉMOS

,(

N" / ANO DA PROPOSTA:
063857/2018

VISTO

OBJETO:
PAVIMENTAÇÂO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:
São Bemardo fica localizado a 348 quilômetos da Capital Maranhense - São Luis, localiza-se a uma

I - DADOS DO CONCEDE\TE

CONCEDENTE:
56000

NOME DO ÓRCÁO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
MINISTERIO DAS CIDADES

CPF DO RESPONSAVEL;
873 .422.3s I -72

NOME DO RESPONSAVEL:
ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA

ENDEREçO DO RESPONSÁVEL:
AVENIDA I36, 555, APTO 4OO . SETOR MARISTA

CEP DO RESPONSÁVEL:
74180040
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Pli{ .F0LHA No

PROPONENTE:
06.125.389/0001-88

MODALIDADE

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE;
Praça Municipal, 863 - CentÍo,

DDD/TELEFONE:
98981077000

CIDADE:
SAO BERNARDO

UF:
MA

CÓDIGO
MUNTCiPIO:
0909

CEP:
65550000

E,A.:
Administração
Pública Municipal

BANCO:
I04 - CAIXA ECONOMICA

ACÊNCIA:
3519-0

CONTA CORRENTE:
00664',7222t

CPF DO RESPONSÁVEL:
002.s5 r .633-71

NOME DO RESPONSÁVEL:
JOAO IGOR VIEIRÁ CARVALHO

CEP DO RESPONSÁVEL:
65560000

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:
RUA CELESTINO CAMARA, I55 - CENTRO

Relatório emitido em 06/0212019 15:33:31 Página 2 de ô
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4 - DADOS DO EXECUTORA'ALORES

VALOR GLOBAL: RS 92r.877.39

VALOR DA CONTRÁPARTIDA: RS 10.000,00

Ano Valor

2018

20t9

R$ 273.563,22

R$ 638.314,l7

\,.{LOR DA CONTRAPAR'TIDA FINANCEIRA: RS 10.000.00

\TÀLOR DA CONTRAPARTIDÂ EM BENS E SERVIÇOS: R§ O,OO

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: RS O,OO

INiCIO DE vIGÊNCtA: 3t/12/20t8

FI [I DE vICENCIA: 3l/08i2020

vtcôNctÀ Do coNvÊNro: 2020

PM .FOLhAN"

PROCÉSSO

MODALIDADE

VISTO:

Relatório emitido em 06/02120'19 15:33:31 Página 3 de 6
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5 - PLANO DE TRABALHO

PM .FOLIiANO

PROCESSO

MODALIDADEMeta no: l

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DAS CIDADES

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE SAO BER\IARDO

Especificação: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida: UN Quantidade: 1.0 valor: R§ 921.877,39

lnícioPrevisto: 3ll12/2018 Término Previsto: 31/0812020 RS 921.877.39

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

Endereço: No muniçípio de São Bemardo/MA

Etapa/Fase n': I

Espêciíicaçilo: PAVIMENTAÇÂO DE VIAS URBANAS

Quântidâde:
I.O UN

Valor:
RS 921.877,39

Início Preüsto:
3r/12t2018

Término Previsto:
3|08/2020

-

MES DESEMBOLSO: Março ANO: 2019

META N"; I RS 182.375.48

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

VALOR DO Rf,PASSE: RS 182.37s.48 P,{RCELA N': I

MÊS DESEMBOLSo: Julho ANO:2019

META N": I R§ 364.750,96

DESCzuÇÁO: PAVIMENTAÇÀO DE VIAS URBANAS,

VALOR DO REPASSE: RS 364.750,96 PARCELA N": 2

MÊs DEsEMBoLSO: Novembro ANO:2019

META N': I R$ 364.750.95

DESCRIÇAO: PAVIMENTAÇÁO DE VIAS URBANAS

RS 364.750,95 PARCELAN': 3

MÊs DESEMBoLSO: Março ANO:2019

META r-': I VALOR DA META RS 2.000,00

DESCzuÇÀO: PAVIMENTAÇÂO DE VIAS URBANAS.

VALOR DO REPASSE: R$ 2.000.00 PARCELAN": I

MÊS DESEMBOLSo: Julho ANO:2019

META N': I VALOR DA META: R§ 4.000,00

DESCruÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS.

VALOR DO REPASSE: R$ 4.000,00 PARCELÀN": 2

MES DESEMBOLSO: Novembro ANO: 2019

NIETA\': I VALOR DA META R§ 4.000.00

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÂO DE VIAS URBANAS

VAI,OR DO RIP,A.SSE: RS 4.000,00 PARCELA N"; 3

RelatóÍio emitido em 06/0212019 15:33:31 Página 4 de 6
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