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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO TTIARANHÃO

CI{PJ: 06.15.389/000r-88

EDITAL TOMADA DE PREÇO N" 006/2020 - CpL
PROCESSO ADMINISTRATTVO: 202006001

A PÍefeitura Municipal de São Bemardo situada na Pça Bernardo coelho de Almeida
nr 862 Cêntro - São Bernardo/MA, atraves dâ Comissão Permanente de Licitação, instituída
por Portaria do Poder Executivo Municipal, no 003 de janeiro de 2020, toÍr.a público, para
coúecimento dos interessados que, de acordo com as Leis Federal no 8.666, de 2l de junho de
1993 e suas alterações introduzidas pela Lei no 8.883, de 08 de junho de 1994, realizarát
ProcÊsso Licitâtório, m modalidade TOIVIADA DE PREÇO, Íro tipo MENOR PREÇO,
REGIME DE EMPRETTADA GLOBAL. Dara contratâção de empresa especializada para
Pavimentação asfiíltic4 no município de São Bernardo/MA descritos no item l. deste Edital.

O recebimento da documentação dar-se-á no endereço acim4 até à 09:00 horas do
dia 03 de Julho de 2020, quando será dado início à abertura dos envelopes de "Habilitâção e

Piopostas".

I.DO OBJETO:
O objeto da Licitagão é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executaÍ os

serviços de Pavimentação asfrl,ltica na Rua Eliete Silva no município de São BernardoÀ4A, de
acordo com as planilhas ern anexos.

2. DOS TIRMOS DE REFf,RÊNCLÀ: DO§ TERMOS DE REFERÊNCLÀ: As despesas

decorrentes da conÍatação da presente licitação conerão por conta de RECURSO: Federal:
Proposta: 0541 15/2019 e Contrato de Repasse: 896865/2019-MDR/CAIXA.

02 PODER E}GCUTIVOPODER
05 ORGÃO
OO LINIDADE SEC. MLTN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS SEC. MUN. DE
INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
t5.+52.07§.10+3.0000 - MANUTENÇÀO D€ Vr,{S URBANA E ESTRADA VICINA}S -
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

2.3. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPTOSTAS: no mínimo 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data prevista paÍa abeúura dos envelopes.

3. CONDIÇÕESDEPARTICIPAÇÃO
J.Í- P.oderâo participar desta Licitação empresas que estejam deüdamente cadasÍadas na
Prefeiaua L{unicipal de SÃO BERN.{Rm e que âlendem à condições e, na fase de
Habilitação comprovem possür os requisitos necessários à qualificação, estabelecidos neste

Edital.

3.2.- O Edital poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido na sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada Pça Bernado coelho de Almeida 862 Centro São

Bernardo-Ma, mediante a entÍega de uma resma de papei A4 na sala de licitaçào sede da
Prefeitura municipal.

4. IMPEDIMENTOS

Dotação Orçamentiíriâ:

I
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4.1. E vedada a paticipação de cons-rrcio de emprcas.

4.2. E vedada a participação de pessoa fisica

43- Não será habiü.tada. a. enrpresa que teúâ sido declarada inidônea pela Adrninistração
Públic4 Estadual, Murycipal ou Federal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar
e de contratar com os Orgãos da Administração Pública Mrmicipal.

4.4 Não poderão participaÍ da presente licitação as empresas das quais servidor do Município
seja gerente, acionist4 controlador, responsável técnico ou subcontratado.

4,5 cuja falência lenha sido deçretad4 qm concurso de credores, em dissolução, ern liquidação
e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

4,6 - empresas que não teúam o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)
compatível com o objeto da licitação

5. DATA f, LOCAL DE Rf,CEBIMf,NTO
5.1. Ás 09:00 horas do dia 03 de Julho de 2020, a Comissão Permanente de Licitação na sala da
Comissão Permanente de Licitação, situada Pça Bernardo coelho de Almeida 862 - Centro -
São Bemardo-M4 serão recebidas as documentâções relativa à hâbilitação e proposta, bem
como dará inicio à abertura dos envelopes da presente TOMADA DE PREÇO. Ocorrendo
feriado ou ponto facultativo na data dâ licitação, será a mesma rcalizaÃz no primeiro dia útil
subseqüente, no nleslno local e horáio.

6. DOCUMf,NTAÇÃO f, PROPOSTA
6.1. Os licitantes deverão apresentar toda a documentação de Habilitâção e Proposta de Preços
no di+ hora e local citados no preânblJo dese edital, ern 02 (dois çnvelope,s lacra&r,s e
invioláveis, em cuja parte extem4 além da razão social e endereço, esteja escrito):

ENVELOPE N' 0l - com as seguintes indicagões na paÍe extema:
PREFEITURA MUNICIPAI DE SÀO BERNARDO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pça Bemardo Coelho de Almeida 862 - Cenno - SÀO BERNARDO-Ma
TOMADADEPRÉÇOn"006/2020 CPL
"DOCUN4ENT.A.ÇÃO Os nAgllrr.qÇÃO"

ENVELOPE N' 02 - Com as seguintes indicagões na parte extema:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pça Bemardo Coelho de Almeida 862 - CentÍo - SÀO BERNARDO-Ma.
TOMADA DE PREÇO n' 006r2020tPL

.PROPOSTA DE PREÇO"

6.2.4.1 No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença da Presidente
da CPL, será realizado o credeaciamento do interessado ou s€u representante legal. Para tanto,
obrigatoriamente, será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

6.2.4.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social ern vigor, acompanhado da
alteração/aditivo eventuaÍ da gerência da sociedade, e dêmais que se achar pertinente, ou ato

6.2.4 - DO CREDENCIAMENTO



Fttl .FotlAN'

PROCESSO ílt C,) ( ( i

MODALIDADÊ

VISTO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE

ESTÂDOOOmAmnXÃO
CNPI: 06.125.389/0001-88

,3oltstitutivo consolidado, devidarnente regish'ado, eu se tÍâtaldo de sorriedadcs cotrerciais, e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documertos de eleições de seus
administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente teúa
podo para tal, comprovando esta capacidade jurídica;

6.2,4.3 - Certidões Simplificada e Específica da Junta comercial do Estado relativo ou sede da
licitante da Licitante.

6.2.4.5 - ComprovaÍ o seu enquadramento como Microernpresa ou Empresa de Pequeno Porte,
mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da lnstrugão
Normativa no 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo DepaÍtaÍnento Nacional de Registro de
Comércio DNRC, a Certidão Simplificada e especifica do ano em exercício exigida somente
para microempresa e empresr de pequeno porte que tenha intençáo de comprovar seu

enquadrarnento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do aatamento diferenciado e
favorecido na pÍeserte licitação, na forma do disposto na Lei Complernentar no 123, de
t4/12t2006.

6.2.4.6 Para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la- ou ainda cópia de traslado de
procuração por instrumento público, na hipótese de representação por meio de prepostos;

6.2.4.7 O repÍesentante da licitante presente à sessão deverá enhegar a Presidente da CPL o
documento de cÍedenciaÍrento juntamente com a respectiva cedula de identidade ou equivalente
e CNPJ da empresa atualizâdo, bem como a declaração de atendimento aos requisitos de
habilitação, em separado dos envelopes "Proposta de PÍeços" e "Documentos de Habilitação".

6.2.43 - Os documentos necessários âo crdenciamento poderão ser apresentados em
original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer proc€sso de cópia desde que

autenticada por cartório competente, ou conferido por membros da eqúpe de apoio, inclusive a
Presidente da CPL no decorrer da sessão de licitaÉo, ou publicação ern órgão da imprensa
oficial, observados sempre os respectivos prazos de r.alidade;

6.2.4.9 A cada ücitante que panicipar do cename será permitido somente um repÍesentante
para se manifestar em nome do Íepresentado, desde que autorizado por documento de

habilitação legal, vedada à participação de qualquo inteÍessado representando mais de um
licitarte.

6.2.4.10 - A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem
assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a
participação do (s) licitante (s) no c€rtane. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá
(ão) assisúr apenÍts como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer
observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos,
ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por Íapso, dentro de
quaisquer dcs enyelopes (l ou 2), o respectivo enYelcpe ser:í entregue ao licitânt€ que estará
autorizado a abriJo e retiÍáJ4 lacrando-o em segurda, uma vez que citado documento se

encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa;

6.2.4.4 Procuração particular ou carta de credenciaÍnento, com firma reconhecid4 podendo ser
utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para represent o licitante e a
praficaÍ todos os demais atos inerertes a TOMADA DE PREÇO.
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6.2.4.11 - recometda-se que todos os Íep'esenta tes dos licitantes pennangçaln fia sessão até a
conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiv4 sob pora de decadência do
direito ao recurso.

62LlL - Após o credencianaearo, a Prqsid€are da CPt declarará a úertura da, sessão e nâo
mais serão admitidos novos proponentes.

6.2,4.13 - Credencial de representante do licitante com a Íespectiva qualificação civil, junto a
Comissâo Permanente de Licitação - CPL, â sêr entregue separadamente.

6.3 - DA HABTLTTAÇÃO DOS LICITANTES:

A Documentação de Habilit ção deverá ser en&egue em 0l (uma) vie" em envelope
devidamente fechado e rubricado no fecho.

A paúicipação no pÍesente procedimento licitatório requer a apresentação de toda a
documentação comprobatória da necessráLria qualificação no que se refere à

ó.3. I - Habilitaçâo Jurídica

a) Requerimento de ernpresário, no caso de ernpresa indiüdual;

b) Ato eonstitntivo; estatuto.ou contrato socid em l-igor, deüdamenrc regisrado, em se

traturdo de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria ern exercício:

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade eskangelrâ em

funcionamsnto no País, e ato de regisho ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.3.2 - Regularidade Fiscal

a) Prova de inscrição no CadastÍo de ContÍibúntes Federal, Bstadual e Mumcipal, se houver
relativo ou sede da licitante, pertinente ao seu Íamo de atiüdade e compatível com o objeto da

licitação;

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;

c) Prova de Regularidade pÍra com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou
sede da licitante, ou outra eqüvalente, na forma da lei;

c.l.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazendâ FedÊral:

Certidão Con-iunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da União.

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual

Certidão Negativa de Inscrição na Diüda Ativa.

Certidão Negativa de Débitos

DC
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c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal

Certidão quanto à Divida Ativa do Município

Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN

Alvará de l,ocalização e Flmcionancnto;

d). Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, eÍnitido pela Caixa Econômica
Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço;

6.3.1 Regularidade Trabalhistê:

Certidão Negaüva de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), ern cumprimento à
Lei n' 12.4401201l. Visando comprovír a ineístência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabdho,

6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Comprovação de aptidão para desempeúo de atividades pertinentes e compatíveis em
características com o objeto da licitação. mediante a apresentação de atestâdos fomecidos por
pessoajurídica de direito público ou privado, Íeconhecidamente idônoas e reconhecida frma do
atesüarlte com a obra averbada no CREA.

b) Registro ou lnscrição da Empresa e dos Responúveis Técnicos no Conselho Regional de
Engeúari4 Arqútetura e Agronomia - CREA.

c) Qualificação técnico profissional - comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico
profissional (is) de nivel superior ou outro (s) reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor (es) de
âtestados (s) de responsabilidade teçnica devidamente regisúado no CREA ou no CAU da
região onde os serviços foram executados, acompaúados das respectivas certidões de acervo
técnico - CAT, que comprove (m) ter o profissional executado para órgão ou entidades da
Adffiifiistráçâo públic4 ou aindq pãÍa empÍesâ privâdq serviços (s) coriipatível (is) com os
serviços objetos desta TOMADA DE PREÇO.

cl) A comprovação do vínculo de frá mediante certidões do CREA ou CAU devidamente
atualizados.

c2) Quando se tralfi de sócio da ernpresa licitante, tal compÍovação será feita através do Ato
Constituüvo da empresa ou Certidão do CREA ou CAU, devidamente atualizados.

c3) E vedada a indicação de um mesmo responúvel tecnico por mais de uma empresa
proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas.

c4) Os profissionais indicados pela licitante paa fins de comprovação para capacitação técnico-
profissional de que trata este item deverão participar da obra ou serviços objeto da licitação,
adinitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que

aprovada pela administração.

.Í
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d) Declaração fonnal e expressa dâ licitdúe, indieando ulr cixrrdenador corno reiponsável
tecnico (profissional de nível superior deüdamente reconhecido pelo CREA), que se
responsabilizará pela execução dos sewiços. Devendo este fazer pxte do quadro permanente da
empresq ao tempo do início do contrato.

e). Declaração em papel timbrado e subscrita pelo repÍesentaÍtte legal da licitante, assegurando a
ineústência de fato supervoriurte impeditivo de sua habilitação na forma do § 2'do artigo 32
da Lei n.'8.666/93, deüdamente identificados nos termos do modelo do Anexo III deste Edital.

f). Declaração de que não emprega menores de dezoito anos ern trabalho notumo, perigoso ou
insalubre e RsÍí menóres de dez-esseis anos em qualquer trabalho, salvo rá coúdição de
aprendiz, a paÍtir de quatoÍze anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da T-ei

n' 8.666193.

6.5 QUALIFICAÇÃO ECONOMICO.FINANCEIRÂ:

a) BaÍanço patrimoniaÍ e demonstrações contábeis do úÍtimo exercício social, já
exigíveis e apresentados na fonna da lei, que eolnprovern a boa situaçã,: financeira da

empresa vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser

atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

al) Serão considerados aceitos como na forma da lei o bdanço patrirnonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
o Publicados em Dlírio Oficial; ou
o Publicados em jomal de grande circúagão; ou
o Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante: ou
o Por ópia do Liwo Dirí,rio, deüdamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio tla iicitante, acornparúrada olrigatoriamerÍe dos Tennos de Abertula e de

Encerr-amento; ou
o Por Sistema Público de Escrituragão Digital - SPED perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil acompanlado do Recibo de Entregiq

a.1.1) O balanço patrimonial e as demonstragões contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional eqúvalente, devidaÍnente registÍado no Conselho
Regional de Contabilidade.
OBS: A licitante deve apresentar junto ao balanço o Certificado de Regularidade do
Profissional responsável pelo Balanço dentro do prazo de validade.

^.2) A boa situagão financeira será avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apÍesentar o valor mínimo
igual a I (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG: ativo circulan te + realizáveÍ a Íonqo DÍazo
Pasúrc ckculanrc + exigír,el a longo prazc

ativo total
Passivo circulante +exigível a longo prazo

SG:

LC= ativo circulante
Passivo circuiarte
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a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadaq ern msrnorial de cálculosiuntado
ao balanço;

a.3) Se necessária a atualização do balanço patrimonial e do capital social, deverá ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o mernorial de cálculo
çorrespondente.

b) Comprovação de Patrimônio Líqúdo igual ou superior a l0%o (dez por cento) do valor
estimado da contratação.

c) Certidão negativa de falência ou concordata" expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídic4 emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos

envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade.

c.1) As licitantes deverão apresentar, juntamente com as ceúidões negativas exigidas,
declaraçào passadá pelo Fórum Judicial de sua sede, indicando quais os Cartórios ou
Oficios de R-egistros que conlrolam a ústribuição de falência e concordat4 salvo se üer
expresso na certidão.

6.6 Os documentos exigidos deverão ser legíveis e poderão s€r apÍesentados no original ou
por qualquer processo de cópia pÍeviamente auteÍlticadâ por Cartório competente ou poÍ
servidor da Comissão PeÍmanente de Licitação - CPL, mediante a apresentação do documento
originnl, eu ain6. por publicação em órgão de lmprensa Oficiai.

6.7 A autenticação por servidor da Comissão PeÍmanente de Licitação poderá ser realizada
até o dia útil anterior à data marcada para a sessão de abertura desta TOMADA DE PREÇO, no
horário das 8h às l2h.

6.8 Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que

será devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da

regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial conesponderá ao momento em que o pÍoponente ME ou EPP for declarado vencedor do
certame, prorrogável por igual período, para a regularização da dooumentação.

6.9 Situação e Visita Ao tncal da Obra

6.9.1 Os licitantes deverão üsitar o local onde serão realizados os serviços, para que sejam

verificadas suas condições, e apresentaÍ ao Representante do da secretaria de

Administração do município de São Bemardo do Maranhão - Ma., a declaração de

visita conforme modelo no Anexo l, parâ que a risita seja atestada. A visita será

acompanhada pelo engenheiro da Prefeitura até 48 hs antes do certame com o Sr,

Roberto Leite - marcar visita através do telefone: 98 9 8329 - 2327

6.9.2 Declaruqão de que tal visita foi efetivada deverá ser anexada à documentação de
habilitação dã empresa, conforme modelo no Anexo III, e a não apresentação da mesma
é motivo suficiente para a desclassificação da empÍesâ.

6.10 DA DOCUMENTAÇÃO plU rNiClO DA EXECLTÇÃO DOS SERVIÇOS
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No pt'azo máxiruo de 15 (qullrze) dias coflsesutivos após a.assinatt$a do Crmhato, a
CONTRATADA deverá apresentar cópias autenticadas em cartório ou cópias simples
acomparúadas dos originais dos seguintes documentos, enquanto condição para a emissão da
Ordern de Serviço e para o efetivo início das atividades:

a) Comprovante de prestação da Garantia de execução

b) Anotação de Responsabilidade Tecnica - ART registrada no CREA, referente aos serviços
de engenharia contratadog constando como Responúvel Tecnico o profissional indicado na
Documentação de Habilitação;

c) CEI - Matrícula da obm no INSS;

d Licenças Ambientais necessárias para a execução dos servigos, quando for o caso, em
cumprimento à legislação ambiental fedeÍal, estadual e municipal vigentes

Após a análise e aprovação dos documentos acima relacionados, o CONTRATANTE poderá
rniciar a emissào de Ordens de Serviço.

O Cronograma Físico-Financeiro poderá ser reüsto e ajustado, mediante aprovação das partes

ó.II. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA deverá apresentâÍ comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por
cento) sobÍe o valor total dos serviços, observado o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos,
após a assinatura do Contrato, medimte a opção poÍ uma das seguintes modalidades, confoÍme
disposto no art. 56 da Lei Federal n" 8.666/1993:

a) caução em diúeiro:
b) títulos da díüda pública;

c) seguro-garantia; ou

d) fiança bancá,ria.

O prazo para apresentação da grantia poderá ser prorrogado por igual período a critério do
CONTRATANTE.

O ahaso superioÍ â 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisão do
Conúato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem

os incisos I e II do aÍt. 78 da t ei Federal n" 8.666/1993.

A validade da garantia qualquer que seja a modalidade escolhida deverá úranger o período de

execução dos serviços meses.

A garantia em dinheiro deverá ser depositada em banco oficial, ern conta especíÍica com

Çorreção monetária a ser informada pela Administração, em favor do CONTRATANTE.

A garantia em Títulos da Dívida Pública deverá ter sido emitida sob a forma escrihral, mediante

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco CentÍal do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

enoclsso;15É6ã,1
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CNPJ: 06=15.389/0001-88

A g-afarrtia ua ruodali,,lade segr"úo-gaÍârtiâ deverá sef fcita iiieriiaiite enhega da sütfipetente
apólice emiúda por entidade em firncionamento no país, em nome do Município de São
Bemardo, cobrindo o risco de quebra do Contrato.

A garantia na modalidade fiança banciária deverá ser fomecida por um banco localizado no
Brasil, ccm clalsula de ahleliz:.çãÊ fmenceira, de imprescridbilid.ade, de inalienabilidade e Ce

inevogabilidade.

O número do Contrato Administrativo deverá constar dos instrumentos de garantia ou seguro a
serem âpreseÍrlados pelo garantidor eiou segurador.

A garantia assegurarii qualquer que seja a modalidade escolhid4 o pagamento de:

a) prejuízos adündos do não cumprimento do Conúato e do não adimplemento das dernais
obrigaçôes nele previstas;

b) prejuízos causados ao CONTTTATANTE ou a terceiro, decon€ntes de culpa ou dolo
durante a execução do Contrato;

c) multas moÍatórias e puniúvas aplicadas pela fiscalização à CONTRATADA;

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciiirias de qualquer naturez4 não adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.

O CONTRATANTE executará a gaÍantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

O garantidor deverá declaraÍ expressamente que tem plena ciência dos termos do Edital da
TOMADA DE PREÇO e das clí,usulas contÍatuais.

O garantidor não é parte intoressda lara figurar êm pÍocesso administrativo instaurado pela

CONTRATANTE com o objeúvo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagaÍrento de qualquer obrigação,
a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contado do recebimento da respectiva Notificação.

A garantia será restituída em 30 (trinta) dias, após o cumprimento das obrigações conúatuais
devidamente atestadas pela Comissão <ie Fiscalização, quan<io <io recebimento definitivo tios
serviços.

Será considerada extinta a gaÍantia:

a) com a devolução da apólice, caía fiança ou autorização para o levantanento de importâncias
depositadas ern dinhciro a tinío tie garanti4 acompanhada de deciaraçiào do CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do
Contrato;

I [rr ô e'

No caso de alteragão do valor do Contrato ou prorrogação de sua ügência, a gaÍântia deverá seÍ

âjustada à nova situação ou renovad4 seguindo os mesmos paÍârnetros determinados nesta

Cláusul4 observado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data de assinatura do
respectivo Termo Aditivo.
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b) uo prazo de 03 (aês) meses após o temrifio da vigârcia do ContÍato, caso a Comissão de
Fiscalização não comunique a ocorrência de sinistroq quando o prazo será ampliado, nos teÍmos
da comunicação.

O CONTRATANTÊ não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das segúntes
hipóteses:

a) caso forhrito ou força maior;

b) alteração, sern préüa anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Adminisnação;

d) atos iiicitos dolosos praticados por servidores da A<iministração.

6.12 DO Rf,SPONSÁVEL TÉCNICO

Os serviços de engeúaria deverão ser acompanhados pelo profissional (identificar o nome,
profissào e n' da identidade profissionai), indicado na Documentaçào de Habilitaçào da
CONTRATADA, que deverá constâr nâ Anotaçâo de Responsabilidade Tecnica - ART
registrada no CREd referente aos serviços de engenharia contratados.

A CONTRATADA fica obrigada a gaÍantiÍ que este profissional realize pessoal e diretamente a
coordenação e acoinpalúarnento dos serv iç,os objeto do Contrato.

A substituição do profissional, durante a execução do Contrato, será admitida:

a) nos casos excepcionais ern que se justifiquem motivo superveniente fora do côntrole razoável
da empres4 caso forhrito ou de lbrça maiot Íegulamente comprovados e aceitos pela
Adminisnação;

b) a qualquer tempo, nos casos em que a Administragão julgar que a atuação, permanência ou
compoftaÍnento do profissional seja prejudicial ao bom andamento dos serviços, inconvenientes
ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público, mediante solicitaçâo por
escrito ccm as necesúnas justificatil'as.

A CONTRATADA deverá apresenta currículo de outro profissional com qualificações

equivalentes ou superiores.

A CONTRÂTADA não deveÍá reivindicar custos adicionais resuitantes ou incidentes sobre
qualquer substituição do Responsável Técnico ou de qualquer outro membro da Equipe.

6.13. Proposta de Preços: O envelope no 02 deverá conter 0l (uma) üa em original, proposta

datilografada ou impressa por qualquer meio usual, em papel timbrado da ernpres4 devidâment.e

datada e assinada eom o seguinte conteírdo;
o Razão sociâ!, sede e número da inscrição do CNPJ do licitante;
o Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados da data da abertura da propostâ-

6.13.1 - A proposta, uma vez abert4 vinculará o licitante, obrigando-a a executar os serviços
ootados, caso lhe seja adju<iicado o objúo da iioitaçào.
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6.13.2 - Pedidos de retificação, poÍ eÍrgâno no preço ou especificação do objeto da licitação,
somente serão aceitos antes de abertas as propostas, não sendo admitida a simples oferta de
desconto ou aumento de preços.

6.13.3 - Não serão consideradas as pÍopostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que
contiyerem rasuras, ernendas, borrões ou entrelinhas em suâs pâÍtes esserrciais de modo a
ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores.

6.13.4 - Constatada declaração ou documentação falsa, após inspeção pela CPL, a licitante será
inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejúzo de outras penalidades.

7-DO DIRf,ITO DE PETIÇÃO

7.1 - No prazo de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das pÍopostas,
qualquer pessoa poderá impugnar este instrumento convocatório. cuja petição deverá ser
dirigida a presidente da CPL;

7,1.1- caberá a presideÍlte da CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

7.1.2 - acolhida a peúção contrâ o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certaIne;

7.2 - derlanÃo o vencedor do certome, qualquer licitente poderá maniÊster imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ala da síntese das suas razões, quando
lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso,
podendo juntar mernoriais, ficando os deÍnais licitantes desde logo intimados paÍa apresentar
contra razões em igual número de dias, que começaÍão a correr do término do prazo do
recoÍrente, sendoJhes assegurada vista imediata aos autos;

7.3 o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade
superior, Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da CPL, o qual poderá reconsiderar
sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encamiúalo (s) à autoridâde superior,
deüdamente informado, para preciação e decisão, no mesmo prazo;

7.4 - o acolhimerto de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
apÍoveitamento;

7.5 - decididos os ÍecnÍsos e constatada a Íegulridade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará o resultado da licitação, e autorizará. respeitada a ordem de

classificação e a quantidade de fomecedores.

7.6 - a falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objao da licitação pela PÍesidente dâ CPL
ao vencedor;

8. Do Julgamento
8.1. Habilitação
8,1.1. O julgamento iniciar-se-á com abertura dos envelopes no 01, contendo a documentagão
relativa à habilitação das concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelos licitantes presentes e
pelos membros da comissâo.

I

I

D€
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8.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que os
apresentarâÍn na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não atenderam as exigências.

8.1.3. As licitantes poderiao, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recuÍso, o que
constaÍá em at4 procedendo à abertura dos envelopes no 02, das concorrentes habilitadas.

8.1.4. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitern anterior, a
Comissão Permanente de Licitação, suspenderá a sessão, lawando ata circunstanciada dos
Eabalhos até então executados e comrmicará, por escrito, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas, as licitmtes húilitadas" a data, hora e local de sua reabertura. Nessa
hipótese, os envelopes no 02, deüdamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão
até que se reúra a sessão, sob a guarda e responsabilidade do Presidente de Comissãc.
As inúilitadas serão devolüdos os envelopes fechados contendo a proposta de preços.

Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão
destruidos, independorternente de notificação à interessada.
Propostas

E.2.I. Ultrapassada a iase de habilitaçáo, serào abertos os anveiopes de n' 02, dirulgando a

Comissão, aos licitantes pÍesentes, as condi@es oferecidas pelos participantes habilitados,
sendo a proposta rubricada por estes e pelos mernbros da CPL.

8.2.2. As proposm serão analisadas, podendo a Comissão convocaÍ as licitantes paa
esclarecimentos de qualquer natureza" que veúam facilitar o entendimento das mesmas na fase

dejulgamento.

7.2.3, Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total prevaleceÍá o primeiro, sendo

corrigido o pÍeço total; ocorrendo divergencia entre os valores numéricos e os por extenso
predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar tais erros, sua proposta será rejeitada.

8.2.4. As propostas que não atenderem as condições desta licitação que oferecerern altemativas
de ofertas e cotações não previstas, preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, serão

desclassificadas.

8.2.5. O julgamento das propostas será efetuado pela CPL e será considerada vencedora a
licitante que epresentaÍ o \{ENOR PREÇO GLOB.AI, entre âquelas que cumprirem
integralmente as exigências contidas neste edital.

8.2.6. As vantagens não pÍeüstas neste Edital não serão consideradas para efeito de

classificação;
7 .2,7. Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e após obedecido

o disposto no parágrafo 2Í <io an. 3'da Í,ei 8.6m,É3, proceder-se-á ao tiesempate, poÍ sorteio,
em ato público, para o qual, todos licitantes serão convocados.

8.2.8. Será afrxado em local de fácil acesso ao público e colocada à disposição dos interessados

o resultado da licitação, cabendo à licitantes o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados
a partir do primeiro dia útil após a diwlgação.

9- Adjudicaçâo e Homologaçío

L
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9.1- Não havendo interposição tle rocurso quarto ao resuitado da classihoação, ou após o scu
julgamento com base relatório circunstanciado, cabe a Comissão adjudicará o objeto da licitação
à vencedora, submetendo tal decisão ao titdar do órgão interessado para homologação.

9.2. - Homologada a ücitsção, soró convocada a vencedora para, no prazo dç 05 (cinco) dias
úteis, oferecer a garantia de execução e assinar o conhato.

- O prefeito municipal poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo
anuláJa de oficio ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar;

I0. - Contrato
10.1 O presente Edital e a proposta da empresa vencedora farãa partes integrantes do Contrato,

independenternente de traÍscrigão.

10.2. A Secretaria de Administração de São BernaÍdo do Maranhão Ma. com a antecedência
de 5 (cinco) dias úteis, convocará o licitante vencedor para assinar o termo de contrato, aceitar
ou retirar instrumentos equivalentes, sob pena de decair o dieito à conúatação, sem prejuízo de
suspensào temporária de pamcipaçáo ern licitaçào e impedimentos de contratar com a
Secretaria de Administração de São Bemardo do Maranhão - Ma-,por prazo de até dois anos.

10.3 O prazo de convocação referido no itern I0.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado durãÍrt€ seu tanscuÍso pela parte, e desde que ocona motivo
justificado aceito pela Secretaria de Administração de São Bemardo do Maranhão - Ma.

10.4. A recusa injustificada da adjudicatríria eÍn assin o Termo Contratual, dentro do prazo
estabelecido no subitem anterior e de oferecer gaÍantia de execução, caÍacteriza o
desatendimeÍlto total da obrigação por ela assumida, acaÍretando o cancelamento da
adjudicação, sujeitando-a pena de suspensão temporária de participar ern licitações e do seu

impedimento dê contrataÍ com a administragão pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, caso
em qrÉ â Prefeiu.:rg L{unicipat de S.4O BERNARDO, atraues da secretaria de Administração
poderá convocar, segundo a ordem de classificação, oura licitante, mantida as cotâções da
licitante vencedor4 se não preferir proceder nova licitação.

10.5. A contÍatada ficará obrigada a aceitar, nÍts mesnas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atuaiizado do contraÍo
Os preços contratados em decorrência da presente licitação não estão sujeitos a ÍeajustaÍnento.

I 1 - Pagamento
O pâgaÍnento será efetuado mediante entrega da nota Fiscal devidamente atesÍada pelo setor
competente e acompanhado da planilha de medição dos serviços realizados autorizado e

atestados pelo Fiscal do Contrato.

Neúum pagamento se fará sem a que a empresa adjudicatriria teúa recolhido valor de mult4
eventualmente aplicada

12 - Das Sançôe Âdministrativar:
l2.l Aplicam-se à presente licitação as sanções previstas na l,ei Federal no 8.666193, ahralizada
pela Lei Federal n" 8.883/94 e demais nonnas legais aplicáveis à matéria.

Pti{ .FOLtlA No_.-
PROCESSO c o J c, c, í- C ,' (
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Não existirá qualquer vínculo juridioo entre a CONTRÂTANTE e quaisquer empregados,
encarregados e/ou pÍepostos da CONTRATADA que, como tal, tenha ou venha ter relação com
os fomecimentos de que trata este Contrato.

112 O valor das multas apücadas será de devidamente corrigido, até a data de seu efetivo
pagaÍnento, e recolhido em até 30 (trinta) dias da data de sua cominação, mediante Guia de
Recolhimento Oficial.

13 - Das Disposições Finais:
13.1 No interesse da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO - MA, e caracterizado a
conveniência e oportunidade, fica a licitarúe vencedora obrigada a aceitar nas mesmas
condições propostas os critérios ou sugestõgs dos serviços que se fizerem necessários,
observado o limite estabelecido na legislação peúineÍIte.

13.2 Nos termos do Art. 48 e sem prejúzo do estabelecido no Art. 109, ambos da Lei Federal no

8.666193, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital poderá
ensejar a inabilitaçâo ou classifi caçâo, respectivamente.

13.3 Informações complernentares ou dúüdas por paÍte da licitante interessada poderão ser

obtidas e esclarecidas no endereço constante no preâmbulo deste Edital, com a Comissão
Permanente de Licitações, e os casos omissos tambeÍn serão resolvidos pela mesma, à luz da
legislação pertinente, ou submetidos por esta à autoridade superior.

13.4 Nenhuma indeÍliza{ãc será deviCa à licitantes pela elóoração erou apresentação de
quaisquer documentos relativos a esta TOMADA DE PREÇO - licitação.

13.5 São partes integrantes deste Edital:
Anexo I - Planilhas orçamentárias
Anexo II - Minuta do Contrato
Ànexo lll - Declaraçào de Vistoria
Anexo lV - Declaração Acerca de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação
Anexo V - Carta Credencial
Anexo Vl - Declaração De Enquadramento Como Micro Empresa Ou Empresa De Pequeno

Porte
Anexo VII - Declaração de Cumprimento da Legislação Trabalhista de Menores.

SÃO BERNARDO (MA), 12 DE JLÍNHO DE 2O2O

ELIZÀDOSSÀLI}íÀ
PÍesidente da CPL

l, Crô i
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NO / ANO DA PROPOSTA:
054115/2019

OBJETO:
Pavimentação Asfáltica no município de São Bemardo/MA

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
O município de São Bemardo, Estado do Maraúão, tcm uma população estimada de 2E.507 habitantes (segundo IBGE 2019) e

rirea de 1.006,920 I(m'. Estii localizado na Mesorregiâo Leste Maranhense, Microrregião Baixo Pamaiba Maranhense, distartc
108 km da caoital São Lüs.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETWOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA;
ô Planeirmentn I Írhâh.i Ã,r, â nnnrlaein ^nâe a nrnnn<t. ê.rÁ .li.êrâm.-rê rclarinna.l" .nm "" áir,-.". ^^liri.,c nirhti.,c íIp

infraestrutura urbana e de promoção do dçsenvolvimento regional e produtivo. Ao criar mecanismos que aperfeiçoam a

prestação dos serviços de mobilidade urbana, garante assim cumprir a sua parte com a responsabilidade assim ficam
caracterizados os interesses reciprocos do proponcnte e da União.

PROBLEMÀ A SER RESOI,MDO:
Pavimentar as vias urbanas diminuindo as doenças respiratórias em crianças, idosos e população em geral. Valorizar os
imóveis; promover à açessibilidade e tráfego dos murícipes proporciorar maior infraestrutura para o escoamento da produção
de bens e servicos e do comércio local.

RESULTA.DOS ESPERÀDOS:
Apoiar a infraestrutura urbana com o objetivo a acessibilidade, acesso à moradia e urbanização, contribuam para a qualidade de

vida da populaçâo o que vem de encontro com os anseios do povo deste município.

I - DADO§ DO CONCT,DLN'I L

CONCEDENTE:
53000

NOME DO óRGÀO/óRGÂO SUBORDINADO OU UG:
MINISTERIO DO DESF,IiVOLVIMENTO RE,GIONAL

NOTIE DO RESPONSÂIEL:
GUSTAVO HENNQUE RICODANZO CANUTO

ENDEREçO DO RESPONSÁVEL:
Esplanada dos MinistAÂFrios, Bloco E, SN - Zona CÀÂ-vico-Administraúva.

666.489-01

PÚBLICo ALVo:
Bcneficiar corn o recurso tlesre convênio moradores <ia zona urbana que aruairnentc convivem corn ruas tie péssirna
trafe abilidadc

Relatório emitido em '1210612020 21:25'.23 Página 1 de 6
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2 - DADOS DO PROPONE\TE Plí .Folfr\ r{.

PROPONENTE:
06.125.389/0001-88 MODALIDADE

(r)

RAZÀO SOCIAL DO PROPONENTE:
tvtul\lLlrtu LrE à^\, r,Eit\.\r(t U

I vrsro

ENDEREÇO JURÍDTCO DO PROPONENTE:
PRACA BERNARDO COELHo DE ALMEIDA, 863

CID, ̂ DE:
SAO BERNARDO

UF:
MA

CODTGO
MUNICiPIO:
oq0q

CEP:
65550000

E.A.:
Administração
D,il.t:^^ rr..-l^:-^tr sulr!s rrruúvrpü

DDD/TELEFONE
9E981 137400

BANCO:
IO4 - CAIXA ECONOMICA

AGT,NCIA:
3519-0

CONTA CORRENTE:
0066412353

CPF DO RESPONSAVEL:
002.551.633-71

NOME DO RESPONSAVEL:
JOAO IGOR VII]IR A CARVAI HO

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:
RUA CELESTINO CAMARA, I55 - CENTRO

CEP DO RESPONSÁYEL:
65560000

Relatório emitido em 1210612020 21:29.23 Página 2 de 6
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VALOR GLOBAL:

VALOR DA CONTRÂPARTIDA:

Ano v alorVaLOR DOS REFÀSSES:

2019 RS 477.691.00

R.$ 1.000.00VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:

vALoR l)A CONTRAPAR T'll)A EM llEN§ E SEtiVIÇOS: R§ O,OO

VAI,OR DF:, RENDIMENTOS I)E API,ICACÃO: R$ 0.00

INICIO DE YIGENCIA: 3tll2l20t9

FI\I DF- VI';E\í]IA: 3t/t2t2021

?o) IVIGÊ\CIA Dí) CoNvÊN!O:

re

Relatório emitido em 1210612020 2'l:29:23 Página 3 de 6
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5 . PLANO DE TRABALHO
Pli{ .F0LtrA N'

PROCESSO
Meta no: I

6 - CRO}IOGRAMA DE DESEMBOLSO
iúiNISTERÍO DO DESENVOLVTI}MNTO RE,GIOi{Ái,

ISCRIÇÁO: Pavimentaçâo Asfiálúca no município de Sâo Bçrnardo/lvíA

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE SAO BERI{ARDO

}TÊS DESEMBOLSO: JA-rrCíO ANO: 2020

! ,..L(,r\ urt lvll- I .\

DESCRIÇÃO: Pavimentação Asfáltica no município de São Bemardo,MA

VALOR DO REPASSE: R$ 1.000.00 PARCELAN": I

EspeciÍicação: Pavimcntação Asf,ildca no municipio <ic São BernardorMr\

Unidade de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor: ! 
- -

InícioPrevisto: 02101/2020 Término Preüsto: 3, /12/2021 Valor Global: R$ 478.6e1.00

UF: N'Í-A Município: 0909 - SAO BERNARDO CEP: 65550-000

Endcreço: No municipio de São Bemardo/I4A

Etapa/Fase l": I

Especilicação: Pavimentaçào Asfáltica no municipio de São Bemardo,MA

Queotidaile:
I.O UN

Vakrrr
Rs 478.691,00

lnício Preústo:
0a0t/2020

Término Previsto:
3t /12/2021

ÁNO: 2020\{Ês DESEMB0LSO: Janeiro

VALOR DA META R§ 477.691,00META N': I

PARCELA !.I": 1P ( 47 7 ..41 OrlY-{LOP. DO REF.ASS!]:

Relatório emitido em 12l0612020 21:29:23 Página 4 de 6
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Plt,Í .FOLhÂN,

8 . PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO
PROCES

9 - PLANO DE APLt('AÇAO C()\S0LTDADO

DESCRIÇÁO DO BEM/SERVIÇO: Pavimentaçào Asfáltica no município de São Bcrn

NATLTRFZA DA AQLrlSlÇÃO: Recnrsos do Convônio N ATURF 7 §IIXE
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: No municipio dc São Bcmardo,MA I

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

v. UNITÁRIO: R$ 478.691.00 V.ToTAL: R$ 478.ó91.00UNIDADE: LTN QUANTIDADE:1,00
OBSERVAÇÃO:

Iffi

r_^TURE,ZA D^ DE§PESA

Código TotÀl Recursos Contraprrtida Bens e
Serviços

Rendimcnto dc
Aplicação

TT.TT4L GEF-AL: p( r'7ra Áo1 0í|

Relatório emitido em 1210612020 21:29:23 Página 5 de 6



PM .FoLr$. N!

rO - DECLARAÇÀO
PROCESSO

11 - APROVAÇÁO PELO CONCEDENTE DO PI-{,NO DE TRABALIIO

Aprovado

Concedente
(Representante legal do Órgào ou Entrdade

12 - ANEXOS

CompÍovsntes de Capacidade Técnica e Gerencirl

c,

Local c Data

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro. para Íio-s de provaj

da dotaçõcs consignadas nos orçancntôs da União, na lbima dcstc plano dc n-abalho.

com o

Local e f)ata Propooe.tE

stração

às da Lci uc cln aii'toÍ niipara penÀi
ilclN ouonal uer itou daentidade Aclnini bPu lcaI ederalI ue aqualq órgão q peça

Pede Det'crimento,

LiDACÊ

Nome do Aroüivo:
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE ADMINISTRATTVA E TÉCNICA-Pdf

ComproYação da Contrapartida

Nomc do Arq[ivo:
DECLARÂÇÃO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRÂ,Pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:
Conúato 8968ó5-pdf

Oficios 896865.pdf
Publicação I 7.01.2020.pdf



PM .FoLtil{'

PR0CESS0 C c,:J c,r cô
MODAIIDAüi

V!STO:

GÍâu de Sigilo

#PÚBLICO

6 i
GATXA Contrato de Repasse

Por este ln§rumBnto ParticulaÍ, as partes abaixo ôominâdâs ê quâlifiêadas têm, eÍtÍe si, justo e acordado o Conlíato de
Repa8se de recursos orçamentàrios da União, em.cônformidâdê com êstê Contraic de Repasse e com a seguinte
regulam€ntaçáo: Decíeto.no 93.872, d€ 23 d€ dszâmbro de 198ô, e suas elterãçóes, DecrBto no 6,170. ds 25 de julho de
2007, e suas altêÍaFes, PoÉarie lnterÍninisteÍial MPDGÂíF/CGU no 424. de 30 de dezembío de 2016 e sues
alteÍaçóes, lnsfução Normativa MPDG No 02, de 24 de ianeko de 2018 e suas âlteÍações, Lei de DiÍêtÍizes
Orçamentária8 vigentê, DiÍelrizês Op€íacionais do GestoÍ do Programa pere o exercic-ro, Contráto de Píest8ção de
Serviços (CPS) fmado entÍe o GÊstor do Programa e a Caixa Econômica FedeÍal e demais normes que Íegulamentam
a esçÉcie, as quais os côntíâtâÍltês se sujeitam, desde jà, ne forma aiustada a seguir:

SrcNATÁRIOS

I - CONTRATANTE - A Uniãô Fedeíal, por intermédio do Gestor do Programa Minístêrio do Des€nvotvimento Regional,
represântade pela Caixa Econômicâ Fêdeíal, inslitulçáo Íinenceira sob a Íorma de empresa . pública. dotada de
peÍsonalrdade juídrca de drreito privâdo, cnada pelo D€creto-Ls nd /59, 0e 12 de agosto de l9ti9 e consttutda pelo
Deqeto no 66.303, de 6 de março de 1970, Íegendo-se pelo Eslatúo Social aprovado na Assêmbleia Gerâl de 19 de
janêiÍo de 2018, em contormidade com o oecÍeto no 8-945, de 27 de dezembrc de 2016, ê.6uas altêíaçÕe6,. mm sêdê
no Setor BâneéÍio Sul, Quadrâ 04, Lote 3/4, Brasilia-DF, inscÍitã no CNPJ{\{F sob o no 00,360-305/000í{4, na
qualdade de MandatáÍiâ dâ União, no6 teÍmos do€ instrumentos supracitedG, nestô eto ÍepÍâsentada por REGINA
CÉL|A BARBOSA RltsElRO, CPF no 483.50í.413-87, residerÉe e domiciliado(a) em Rua 3 - QuadÍa c casa 36
Residencial AraÉs - Cohama, conforme procurâÉo lavrada em nolas do 20 Tabeliáo de Notas e PÍotêstos - Bíasília -
Distrto Federai; no iivÍo 3401-P, iis 114, em 07. i0.20-i9 e subsiabelecimento lâvrãdo eÍi notas do 2e Tábâliãq de Notas
e PÍotestos - Brasíliâ - oislrito FedeÍal, no lfuío 3407-P, ffs.200, em 07.1í.2019. doÍavante denominada simplesíneôte
CONTRATANTE.

coiiTRÀTo DE RCPASSC N" 69ô865í20í§,HDFfCÂIXÂ

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO
DO DESEWOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO(A} PELA CAXÀ ECONôMICA
l LyLl\^l, s vt^, l

OBJETIVANDO A EXECUçÃO DE AçôES RELATIVAS
AO PLÂNEJAMENTO URBANO.

- CONTRATAoo - MUNICIPTO DE SÃO BERNARDO, insclito no CNPJ{4F sob o 06. t25.389/000í-EE, nesle ato
r€presêntado peto Íespectivo PíeÍêito Munrclpal, SenF.or JoÃo IGOR vlÉlRA CARVALHO, UPF nú 002.55i.63í71,
resideote e domicillado(a) em RUA BERNARDO LIMA 5,1 CENTRO .- SÀO BÉRNANRDO, doravante denominado(a)
simplesmente CONÍRÂTAOO.

coNDtçÔE§ GERATS

I - ÔBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
PâümenmÉo Asíáhica rrc Municipio de São Bernar<iorMA.

rr r.rrrrr..íEr^rêrocxtcctr_táotnrQrrvtv, uL.ir.

Sâo Bernardo - MA.

III - CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR
(x)Náo ( )Sim
À+;r ras .rú r"asú d; ,c,oÍrtÍataÉo sob limiriâÍ. apllca-se â C!áusulô Décima Sclin:a dc5-1c Ccjitrato dc Rcpa$c
Condições Gerais.

rv- ooNTFÁTAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA
( )Não (x)Sim
Ooarmantação: Área de lnteNenção. TàÍica de Engenharia e Licênça Ambiêntal.
Prazo final para entÍega da documentação pelo CONTRATADO: 30/ 1Ot2020.

Prazo Ínal para análise pelc CÀy-q 3pós apÍesentâção da do§JÍnentâção: 3Ol1' 12020.

,l\
$.

SAC.CÂIXA 0800 726 0'101 (infoÍínaçôe€, redamêçôe5. 6ugê61ôã§ ê.€bgio6)
Para pessoas com defc;ência audilivã ou da Írlr| OSOO 726 2492

Oúvidoriat 0EO0 725 7474
calxa4ov.br

\
\

,7 qál vni Â mi^.
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PROCESSO 9.iln.(
CATXA Contrato de Repasse

MODAT.IDADE

VISTO:

V - oEscRIçÃo FINANoEIRA E oRÇAMENTÁRIA
Recuísos do Repasse da União RS 4n.69í,00 (quâúoc€ntos e selenla e se{e mil e seiscêíttos e noventa e um r6ais).
RecuÍsos da Conlraparlida apoÍtãde pelo CONTRATADO E/OU UNIDAoE EXECUTORA R§ í.000,00 (mil reãis).
Vator dê lnvestimênto (Rêpasse + ContÍapârtida) RS 478.6S1.00 (quâtÍocentos e selênla e oito mil e sêiscentos e
noventa e um reais).
Nota dg Empenho no 2019NE805255, emitida em 30/1212019, no valor de RS 47.69Í,0o (qualrocêntos ê seEnta e sête
mjl ê seiscentos ê ilovêntã e um Íêais), Unidadê GÊstora 1i5C04, Gestão C0C01.
Progtema de Tíabalhó: í545120541D730721.
Nâturezâ da Despesa: 4M042.
Conta Vino.rlâda do CONTRATAOO: agêncie no 35í9, contr íto 00€.00647235'3.

VI . PRAZOS
Data da Aséinelura do Contato de Repasse: 31/122019.
Têrnino dâ \Igênc!ê Cênlísr.'.:el: 3-í Ce DczernbÉ de 2021.
Prestagáo de Conlas: atê 60 dhs após o têmino da vigência coítrâtual ou conclusáo dâ exe6Éo do objeto, o que
ocoÍÍer primaiÍo.
Arquivamenlo: 10 anos contados dã aFesentaÉo da pÍeslação de cDntas pelo CONTRATAOO ê/ou UNIDAOE
EXECT-IIORÂ e enceÍíamento dâ opêrâçào do CR; ou da Tomadâ de Contâs Espêci6l, após julgameríto das êonlas pelo
TCU: oü âpós decoríido o pIazú lêgal de guarda. o qu€ ocôrÊr- por último.

vr! - FoRo
Justiga FedeÍal, Seção JudidáÍia do Estado de Esliado do Maranhão

VIII - ENDEREÇOS
Endereço para entrega de correspondênciãs âo CONTRATADO: PC B€RNARDO COELHO DE ALMEIDA,- 863 - CEP
A<4<ô-nltõ - Q4^ Elâráô/,I^ lr^
EndêÍeço para ânlÍega d€ coÍrespondêndas à CONTRATANTE: Rua Inácio Mourão Rangel. Quadra L, No 215. AndaÍ
IêrÍeo - Loteamenlo JaÍacat-v. Baino RenâscenÇa ll - São LuLs/MA - CEP 65075ô97.

ENDEREÇOS ELETRÔNTCOS:
EndeÍeço eletÍônico do COTTTRATADO: v'Í€ente-eng@yahoo.com.m wâllacy-silva@hotmail.com;
hmângiêÍi@gmall.com: iuryfil@9mâil.com: wsbaíÍos2009@hotmail.com; joaolroÍprefêito@hotÍnail.com:
lgorcarvalho@hotniail-com; joaoigorcarvalho@hofinail.com.
EndeÍeço eletrônico dâ COMr RAÍANTE: gigovsÍ@caíxâ.gov.br.

Pelo presente insiruÍnento, as partês nominadas no Co rato dê Repesse, pactuam as oláusúiâs a seguic

CúUSULA PRIMEIRA- Do PLANo DE TRABALHo E DA CoNDIÇÃO SUSPENSIVA

í - O Phno de Trabalho apÍoyado no Sistema de Gestâo dê Convênios e Çontrâtos dê Repasse (SICONV) ê pa e
integÍânte do presêí{e conlí:rto de Repâssê, indêpendente de transcÍiçáo.

í.1 - A efcácia dsste lnslÍumsnto está condijonada à apresentação pelo CONTRATADO ê/ou UNIDADE
EXECUTORA de tloda a documentação relâcionâda no item lV dâs CondiÉes G,erais dêste Coolrato, bem como à
análise íavorável p€la CONTRATAT{TE, dentío dos prâzos estabBl€ddos no mesmo item.

1.1.1 - O CONTRA]ADO E/OU UNIOABE EXECUTORA, desdâ já e por este insúumemo, reconhecÊ e dá sua anuêncie
que o não âtêndimênto das exigências no prazo 6xado ou â não âprovâção da documêntação pela CoNTRATANTE

a) Extinçâo do pÍesenle Contrato de Repasse independenle de ÍrotiÍicaÉo, qu8ndo não houver liberação de recuÍsos dê
Íepâsse;
b) Rescisáo imêdiâta do píêsênte Contrâto de Repasse, com o ressaÍcimento de eventuais despesas pâra elaboração
do projeio básico ou têÍmo de referêncía cusleadas @m recuIsos do inslrumento.

^r ^ttQ 
t À êEaltttlarÀ _ nÀe arErEtêÀr.a1E§

2 - Como forma mútua de coopaÍaÉo na exscução do obiato do Contrato de Repasse, são obrigações das partes:

2,1 - DA CONTRATANTE
l. Analisar e aceilar a docümentaçãô técnica, insiitucioriâi ê luÍidica das propostâs selecionedes:

T?_x

SAC CAIXA: 0800 726 0101 [nro.mâç6es, Íed8maÉes, sugeslô$ e elogios]
Psre pês6oâr com dêfrclência audtiva oü dê láÍer o8/}ÍJ 726 2492

OuYidoria: 0800 725 7474
caixa.gov,bí

t.\
.J L



PR0CESS0 I r

SAC CAIXA: @OO 726 0101 0nfo.tnáÉss, rsclamaçôes, sugcslõês e elogios)
Para p€ssoas com doiclância audüvs ou ds fa,lat Offi 729 2192

Owidofla: 0800 725 7'a7a
caüa-gov,br

r^1 oe, c, a)t j

tx.

CA,,XA MODALIDADE

VISTO:

ll- Celebrar o Contrato dê Repâsse, após âtendimento dos requisitos peto CONÍRAÍADO eJou UNTDADE
EXECUTORA, ê publicar seu extÍato, no Diário OÍicial da União {OOU). a respêclivas altêraçÕês, sÊ íor o caso:
Acompânhar e atestaí a exêcução fisico-fnanceira do objeto previsto no plano de Trabalho, com ôs
corespôndeôtÊs registos nos sistemas da União, utilizândo-se paÍa tanto dos Íe{ Ísos humanos ê tecnológicos
da CONTRÂTANT[,
TransfeÍir ao CONTRATADO e/ou UNIOADE EXECUTORA os recursos Ínanceiros, na forma do cronogÍama de
desemholso ãFrovadô. ollservado o disposto na CláUsUlâ Ol,inle dêstê InÂinrmâôtô:
Comunicaí â assinaluÍa e libêração de Íecuísos âo Poder Legislativo na forÍna díspostâ na legislação;
Monitorer e acompanhaÍ a conformidade íísica e fnánceira durânte a execução do pÍesente iôstrumento;
AnalisaÍ eventuâis solicitaçôe6 de reprogramação dm Projetos Tecnicos ou Termos de Referência, submetendo-
as, quando for o caso, ao Gestol do Programa, mediante o pagamento da taxa de reanálBe;
Veíficar a íealizêção do pÍocedimento llcitatêno pelo CONTRAT.À§O, atenCo-se à documentaçãc nc que lange; a
cont€mporaneidade do cerlâme, aos preços do licitante veocedoí e suâ compatibilidade com os preços de
referência, ao Íêqoêclivô enquadÍemento do objeto alustado com o êfetvam€niB licilado. ao fomecimemo de
declâÍeçào ê)er€ssa ltrmadâ por Íepres,entantê legal do CONTRATADO eJou UNIDADE EXECUTORA atestando
o atendimenlo às d'lsposições legais aplicáveis. ou regislro no SICONV qusa.sub6titua;
AíeÍir a execuçáo do obieto pactuadô, côn6orme pactuado no Plano de Trabalho, poÍ.meio da veíÍficaçào da
compatibilidade €ntÍe estes e o. êíêtivamême exegltado, assim como veriíicar a regula. aplicaÉo das parcelas de
recuÍscs, de accÍCo com ê Cispâsto na Cláusul" q'Jintai

Verilicar a existànciâ de AnohÉo de Responsabilidade Técnice - ART, Registro dê Respons€biliílade Técnice -
RRT ou. quando aolicável, TeÍmo de Responsabilidade Técnica - TRT, quando se tÍatar de obras e s€rviços de
engenhaÍia:
Designar, em '10 dias contados da assinstum do.instruÍêÍto, os seMdores ou empregâdos responsáveis pelo seu
acompanhamento;
.Diwlgaí em sitio eletrônico in8titucional as informações ÍêfeÍentes a valoías devolvidos, bem como s causa de
devoluçáo, nos easoê de não execução tolal do objetô pâcluadô, êxtinção ou rêscisão do instrumento:
Fornec€r, quando íeguisitadas pelos órgãos de controle o{teÍno e nos limites de sua competência especifcâ,
inÍormaçôes relativas âo Contrato.de Repasse iodêpeíÉêntê de autoÍizaÉo judicial:
Notiíicar previamente o CONTRATADO â inscriÉo como inadimplente no SICONV, quândo detecladãs
impropriedades ou irÍegulâridâdês no .acompanhamenlo dâ axecução do objeto do insúumento, devendo ser
inclulda no aviso a Íespectivs Secíetâri6 da Fazenda ou seffetária similar, e o Poder Legislatfuo do ôÍgão
responsável pêlo instrumento:
Receber e anâlisâÍ â prestecão de conlas encaminhada pelo CONTRÂTADO €/ou UNIDAOÊ ÊXECUTORA, bem
como nolificá-lo quando da não âpresônlaÉo da PrestaÉo de Contas no pÍazo fixado, dou quando constatada a
má aplicação dos rearrsos, instâurando, se ÍDr o caso, a coÍrêspondenlê ToÍnada de Contas Especiâl;
Êretuar â devoluÉo imediata dos sâld,os remanescentes da conta vnculaoa ao inslrumento para a @nta única do
Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis;
Ter a pÍeírogaüva de aôsumir ou trsnsferiÍ a responsabilidade pela execuçào do objelo, no caso de paralisaÉo ou
de ocoíÍênciâ de íato relevarÍe, de modo a evilar sua desconlinuidad€;
Realizar tempestivamente no SICOIW os stos ê os píocediÍnenlos Íelativos ao acompsnhamento da execuçáo do
obielo, regislrando aqueles que por sua nabJrcza não possam ser realizados nesse Srstema, manlendo-o
atualizado:
QuarÉo {ia conciusão, denúncia. rescisão ou ÉxtinEão do preser-rtÊ instÍúmento, piúvidescia, o caÍ^'celar'ênto do§
saldos de empenho no pÍazo máÍmo de 60 (Eê§§ênta) dies.

l.

\,4

vI
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xtv.

xvt.

)01 .

x,4[.

l. Consignar no Ofçamento do exerctclo coÍrente ou, em lei que auiorize sua inciusâo, os recursos necessúrios pata

exêcr.ttaÍ o obieto do Contretro dê Repass€ e, no ca:ro dê investimento quê extrapole o gxercicio. consignar no
piano PlijÍiaíiuâl os recüisos pârâ âteírdeí às despesas em exercícios futriíos que, ãnualmente consterãê dô se'J

Orçamento;
ll. Observar as condições paÍa recebimento de rec{rr§os da.Uniào e paía inscriçào em Íêstos s pagar estabelecidas

pela Lei complemsntaÍ no í 01 , de 04 de maio de 2000:
tll. êompometeise, no6 ôasos em que couber â inôtitulÉo da contÍibuiçáo de melhoria. nos teÍmos do Código

tflbulano Nacrcnat. a IlEo ele(uat Lf)oíaírçd quE rcsurtc clr uÁ/r{dlllc:*rPE'rs' é r,vrrucPorrNc at,e'ÉLé év

Conlrâto de Repa§86:
rô ôwÁ^.,áã^ aÂ ^}..iÂrÁ r^ a-âtíâ+^ .lÃ Ela^â<êê F.rrrô iÂ.lirê1,1'w,e9r,re ee e^§lvYv

V. Elaboíar os projetos lécnicos relacionados eo obleto pacluado e apresentar toda.documentaÉo jurÍdica, lécnicâ ê
institucional ne;essáÍiâ á cêlebrâção do Confâtc de Repas§e, dê acoÍdo com os flormativos do píogrâma, bem

coÍno apresêntâÍ documentos de $tularidadê dominid da área de intêÍYênÉo, liêenças e aPíovações dê píojêtos

êmitidos pelo qrgâo âmbiental coÍnp€tâítla e câncessiooáÍias de serviços publicos, conúoÍme o caso, nos tâÍmos
o.r .É9itrir9áv 6PÍuévr-r,

2.2 _ DO CONTRATADO

zr.Y+ r vv ro rrLBw i\
§
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Contrâto de Repasse
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CATXA Contrato de Repasse
MODAI,IDAO§

VISTO:

Vl. Erêcutaí e fscalizar os trabalhos necessários à conseçuçâô do obieto paduado no Contíato dê Re

vI

observandô prâzos e custos, des-rgnândô píofissional hâbilitado e com experiêno'a necessária ao
acompanhamsÍ{o € controls das obl.es e serviços com a respecliva ART, RRT oú, quando apllcável, TRT da
prêstação de sêÍviços de fiscalizEção a seÍem realzados;
ApresentaÍ à GoNTRATANTE declaração de capacldade lécnica, indicando o se&ldor ou servrdores que
acompanharão a obra ou seMgo de engenharia;
ApresÉnlãI dÊúiaiâÉú ÉiiFiEssa átEsiâi1dú qiie FÊssül seiúr espeüÍüü üúii] átr;Uijições d€fiii;das paíâ E€stão,
cel€brâÉo, BxeGJção ê pÍsstaÉo de contas dos instiumentos celebrados com a União, com lotação de, no
mlniÍno. um servidoÍ ou empregedo público efetivo e quãndo não possuiÍ seloÍ esp€cÍfico para esse função,
podeÍá atribuir as coÍnpêtêniiaô a 6etoÍ rá existente na súa estn tjla edminiíraliva, desde que tâl s€tor conte com
a lotação de. no minimo. um seÍvidor ou empregado público eíetivo (PORTARIA INTERMINISTERUqL N" 114. OE
7 0E MA|O DE 20 i6).
As3egurar, na sua int€gÍeÍidade, a qualidade técnica dos prcietos e da exeâ4ão dos produtos e servlços
-^nt.rlâ.I^. Â6 ^^^aâ.á;âárlô 

l^àcilÀi.^a ô ^ê -^Í6-r:!tu á,F n- ^râm-§ --ãôê ô ãri!,:.|â.lDÊ

determinando e corÍeção ds úclos que possam compÍometsr a fruiÉo do beneficio pela popuiaçgo benefrciária,
quando dêtêdados pêla CONTRATATfJE ou pelos ôrgãos de contÍole;
Selecionâr as árêâs dê lntêrvenção e os benàficiáÍics firials em oonfoimidâde com as diretrizes estabeleddas pelo
Gestor do Píogramâ, podendo estabé,|êcer outras que busquem rêflêtií situaçôes de vulneàbilidede econômicâ e
srrcriíi llÍur'l ráfl(]u á \Jvrr r r\rl r ,all I E §érÍrÍrÉ qul, lluuYEr drlcr ãçr.)E:S.

RealizaÍ o processo licihtório,6ob sua inteira respoosabilidade, assegurando a correção dos procedimentos
!e!eis, â suficiência do pÍoje'to t'ásico o,.t do t"'I'!ô de ÍeferêrÇ:'ã. dâ plaFllha oÍtamen!áíia dhcÍiminâtiva dô
percentuâl dê EncaÍgos Sooiais Bonificação e Despesâs lndiÍetas (BOl) utilizâdos, cada quâl com o respectvo
detelhemento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles, alêm da disponibilização da
contÍapaítida, quando hr o câso:
Apresentar dedareç5o €xprâsse firmada por reprssântante legal do CONTRATADO e.lsu UNIDAOE ExÊCLrrORA,

âlÃÊri6ânr^ .a^ê ál.^^êi-âô. rêÃãiG ã^l;-á!6;a -^wv '\,l4wr,w lee v,ryvY,YwLv
proc€dimento licitâtóÍio:
Exercer, na qualidâdê de cônrâtâÍlte, â fiscâlizâção sobíe o CTEF - Contralo de Execução e FomeÇimento de
Obras ou ServiÇos ou Equlpamênto§;
Estimuiâr a pâÍtrcipação dos benefrciários finais nâ elaborâÉo e iÍnplemenlãção do obieto do Contrato de
Repâsse, bem como na manutençáo do patimônio geÍâdo por estes investimêntos:
No caso dós Estâdos, Municípios ê Distritô Fêdêíá|, notificaÍ os pâítidos polÍticos, os sindlcatos de trabalhadores e
aç enaidarlcc o.rrnrccariais .írr sê.lc no mllnir-ínin írrr ftislÍitn Fê.iêrãl fl'rã-.1ír nc.rrrpÍ â l;hêrâ.ãô dâ 'êc lGO6

financeims pela CONTRÂTANTE, em confDrmidade com a Lêi no 9,452, de 20 de marcp de 1997, tucultada a
nollflcação por melo alotÍônicoi
OpeÍar, manleÍ e conseryar adeguadamente o patrimônio putrlico geÍado pelos invesiimentos decorÍentes do
Contrato de Repasse, apôs sua execuçãô, de foíma a possibilitar a sua funôionalidade;
Preslar contas dos Íearísos lÍansfeíidos pela COI{IRATANTE dêstinados à consecuçào do objeto no prâzo fixado
ôo CÁnÍâto de Rêpâsse;
Êom€cer à CONÍRATANTE. a qudlquer lempo, informaçoes sobÍe as a@es desenwlvidas pâíâ viâbilizar o
acompanhamento e avaliação do processo;
PÍever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidada das obÉs, meteriais ê seMços
executados/foÍnecidos é da empreÊa contÍatade paÍa esta finalidade, inclusive ê promoção de Íeadequaç@s,
sempre que deEctadâs impropÍiedâdes que possam compÍomstsr a consêcuÉo do objeto contÍa'tâdo;
RealizaÍ têmpestivâmenle no SICONV os atos e os proceúmentos relativos à Ía(malizacÃo, execução, licitsçáo,
acompanhamento, prestação de contar ê ínformaçõês aceÍca de tomada de conlas especiâl do ContÍalo de
Repâss€ e registrÀÍ no SICONV 06 atos que por sua nalureza não possâm ser Íealizados nesse Sistemâ,
mántendo os aíJalizadosi
lnstaurâr pÍocêsso administÍativo apuratório, inclusiye processo administrâtivo disciplinâr, quando constatado o
desüo ou máiversâçãô de re(i]rsos púbiicos, iÍÍeguiaridâde na cxecução rio CTEF ou gBstâo finan(:eiíà dô

conbato de Rêpâssa, comunicando talhto á CONÍRATANTE:
Registrar no SICONV o eÍnato do edlal de ftcitaÉo, o pÍe9o estimado pela Admini§hação paÍa a ôxecuÉo do
seMço e a píoposta de preço totâl oÍertada por câda licitante com o seu ÍespecÍivo CNPJ, o termo de
homotogâção ê âdiudiêâçáo, ô êxhâto do CTEF e sêus Íespectivos adruvos, a ART, RRT ou, quando aplicávê|,
1RI dos projeto§, dos exealtore§ 6 da lrscahzação de obrás, e os boletns de mêdiçoes:
Manter um cânal dê csmuniôâçâo eÍeüvo, ao qual se dará ampla publicidàde, para o recebimenlo pelã União de
i'rãni:estações .joÉ c:dad;o3 relãciünadús as convê:iio. possibii;iai-do o íegisiio de sugêsiôÊs. êlogiús,
solicitaÇões, reclâmâgões e denúnci,as;
lncluir nas placas e adesivos indicativos das obras. quando o objeto do instrumento se reíêrir â exêcuçáo de obÍas
de ángenhâria, informaç5o sobre canâl para o registro de denúncias, redamaçô€s e eloglos, cônforme píevislo no
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CATXA Conlrato de Repasse
MODALIDAD§

VISTO:

R

XXV. Ao tomar ciênc-râ de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dâÍ ciência â06 ôÍgáos de conüole e, hâyêôdo fundâda
suspeite de cíime ou dê impÍobidade administrativa, cienlificar os Ministérios Público Federal e Êstadual e a
Advocacia Gêral da União:
AtendeÍ ao dispôsto nas Leis no 10.048, de 08 de novembío de 2OOO. e 10.098. de 19 de dezembro de 2000. e no
D€crcto no 5.29ê, dc 0e de dczeÍ'íbro de 2004 s lN MPDG no C2, de 24 de.toneiÍo Cê 2018, Íeleli,",aírênte à
promoçáo de acesôíbilidadê daà psssoâs poíadoras de deÍiciência Íí§cs ou com mobilidade reduzida;
Compalibilizar o objeto do Conkâto dê Repass€ com nonrias e procedimento§ de oreservaÉo ambiental
municipâ|, êstadual ou êdeÍal, c€nÍorme o caso:
PÍevêÍ no editâl de lidtaÉo âs c!àpo.ições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI
que i^tâgrem o oÍçamento do prôjeto bási@ da obra e./ou seruiço, êm dJmprirnento ao aÍi. 7ô. §2". inciso ll, dâ Lêi
no 8.666, de 2'1 de iunho dê 1993 c/c a Súmula no 258 do.TÍibunal de Coítâs da União ou quando aplicável, dâ Lei
FedeÍal no 13.-C03, de 30 de junho de 20i6, vedada 6 rrtilizaçio da modatidade co.rrrarâçãô intcgredã ê .lc
oÍçamento sigiloso;
Nos casos de trânsferências a Estado6, Distrilo Federal e Municípiôs, obs€rvar o disposto no Decrelo no 7.983, de
08 de abril de 2013, e suas altaÍa$as, nas licita@s que íealizaí, no caso.de contrêtaçeo de obrâs ou seÍviços de
engenharia, bem cdno aprcsentar à CONTRATANTE declarâFo . íiÍmada pelo represênlânte legal do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acersa do alendim€nlo ao disposto no referldo oecÍêto;
UtilÊar, paía aquisição de bens e seÍviços comuns, a modalÚade pregão. nos trermos da Lei n" í0.520, de '17 de
julho dâ 2002, e do Egulamento previslo no OecÍetô no í0.024, de 20 de sêtembro de 2019, obrigatoÍiÊüente a
sua formâ elelÍonica, devendo Ber justiÍicedâ pelo CONTRATADO elou UNIDADE ÊXECUTORA a impossibllidade
de sua utillzâçàô, vedada a utilizaÉo de orçamento sigiloso;
Publicâí, êm confoÍmidade com á legislação ügênte, o extralo do primeiÍo ou único €dital de licihção em até 60
(sessênta) dias, píonogável uma únicâ vez, desde que motivado pelo CONTRATADO é aceito pela
CONTRATANTE, contados:
a) Da data de assinatura do presêntê inskumentô, câso não possua cláusula suspensivai ou
b) Oo aceile do tarmo de referência ou da emiseão do Laudo de Análise Técnica, caso o presente inslÍumento

possua cláusula susp€nsiva.
Apreientar declaraçao expressá ou fornêcer declaração emilera pôla empÍesa vencedorâ dâ iicilação, atestando
que esta nào possui em seu quadro societáíio seÍvílor público da awa, ou empregado de empresâ pública ou de
sociedade de econoínia mista, s€ndo de sua inteiÍa ÍespoiEabilidade s fiscalizaÉo des6s obÍigaçâo;
RegistÍar no SICOiW as atas e es iníormações sobre os paÍticipantes e Íespedivas propo6tas das licitâçõês, bem
como âs inbrmações ÍaÍerantês às dispensas e inexigibilidades;
lnseriÍ, quando da celebÍâção de.contÍalos com têíceirds paÍa execução do obiêto do Contrato dê Repâsse,
cláusula que obÍigue o teícoiro a paÍmitr o.livre acesso do-s servidores dos óÍgãos ou entidades públicss
contrâtânles, bem.como dos órgãos de controle iÍtêmo g extemo, e seu,9 documgfltos e rêgistros contábeis:
AtestsÍ, poÍ meio do úâdâsiro Nacionai de Empresas inidóneas ô SuspÊnsas (CÉiSi. a rêgularidade cias
empresas e/ou profissionais paÍthlpantes do procssso de licitação. em espêciâl ao impedimento dâquelas em
conlratar com o PodeÍ Público. em atendimento ao dlsposlo na PortaÍia CGU n" 516, de í5 de março de 2010:
Consullar no Sistema de.cadastramento Unifcado de Fornecedores - §lCÀF a regularidade das empÍesas e,lou
profissionais p8ÍlcipeÍtes do processo de licilaçáo, em especial ao impêdimenb daquêlas em contÍalar com o
Poder Público, sendo vedada a panicipação na licitação.ou conllalaçâo de empresa que consta como impedide ou
suspensa:
\,t §UltAI rlO rduasuO ll.auu/lcl uÉ vul.rrÉlrdç(Jc§ vlvls o IcgUlorruáuç qd§ ErrrPlY>á5 E/vu Ptvrro§rurrcr§
paÍlicipantss do processo de licitação. no qlle tange a Íegistro de ato de improbidade administreli\ra e
inelegibilidade supêÍvisionado p€lo Consslho Nacional de Justiça;
ApÍesentaÍ à CONTMTANTE relatório de execução do êmpíesndimento c!úêndo lníormeçõês sobrê a execução
íisico-IinaflcÊira do Cofirâto de Repesse, bem como.da utilizaçáo da confapaítda, conicÍme o aÍt. 18 da PoalaÍia
lmêrmi sreriai MPDGiigiFICGU n! 424, de 30 de dezembro de 20i6 e suas alterações;
Responsabilizar.se pela conclusáo do empÍeêndimênto quando o objeto do ContÍato de Repassê plevêr apenas

I â rô' ôr--- ,^ ôa^rãôÂâiáâ^r^ ÀâiÂ. . li6 .lô ...À^'.8..,'â 6 
'â^i^^.1;ríâ,1ê'§ud ç^EvuYov |/o,v.o

DivulgaÍ, em quâlquer aÉo promocional relacionâdâ ao obieto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o nome do
ProgÍama, a oÍigan do recurso, o vâlor do Í€passa e o nome da CONTRATANTE e do Gêstoí dô PíogÍamâ, como
entes participantes, obrigando€e o CONTRÂTADO er'ou UNIt)ADE ÉXECUTORA a comunicar expressamente à
CAD(A a dalâ, Íorma e local onde ocoÍrerá â ação promocional, com antecedência mínima de 72.horas, sob pena
dê Éuspsnsáo dã iiLÉraçãú dos Íecur6os financairos, observadas as iimitaçôes impostas pela Eleitoral n" 9.504, Ce

30 de setembÍo de 1997:
ê^m^/^mêter-§Ã ã rrriti?âí â âccin2trrâ ílõ GêclôÍ ílô pmôrârnâ âenmnãnhâalâ alâ mâÍaâ a1o Crôvêrno FêÍíêÍâl nâs
publicaçôes dêcorÍentes do Cont eto de Repasse, obseÍvadês ás limitaçÕes impostas pela Lei El€ltoÍal no 9.504,
de 30 de sstambro de 1997:
Responder solidadamente, os enles consorc'râdos, no caso da execução do obieto conúatual poÍ consórcios
públicos;

-- à-|. !r-Âí.rlã .ã a^-lÉa^ ,,1â OÀ^âê.â ê6 ^â^ÂâÂlâ ^êàPnrér, ,re
poupanÇe, se o prazo píevislo paÍa sua utilização íor igual ou supBÍior a um mês. e realizaÍ os pagamenlos de
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CÃTXÃ Contrato de Repasse
MODALIDADi

VISTO:

dÊ6pesâs do Contrâto dê R€passe também por intermédio !o SleONV, obsêrvadas as dlspgsiçõês contidâs na
Cláusula Sétima destÊ lmtÍumsrÍo;
Eslar ciente de que a mNTRÂTANTE está autoÍizâda a efeiuer â tíansfêr€nciâ dos íêcursos fnanceiros por êla
repassados para a conla üncuhde ão instrumenlo, bem coÍ)o os seus rêndimentos, parâ â êonta únicâ da União,
caso os recursos não sejam úilizados no obleto da lransl,erêndâ peto pÍazo de 18ü dras;
EsleÍ clente de que a CONTRATANTE está âutoÍizada a eí6fuer o resgate ijos sâldos remanescfÍlÍes dâ conta
vlilcüiada óo ifiStrijinento, nos casoi em quê aião houvêÍ a dê'{oiüção dos têüli.scs no píâzo pÍêvisto;
Eslar ciente sobíê a não suiêiÉo âo sigilo bancário, quanto a uniAo e respec.tivos óÍgãós de contÍole. por se tratar
de rêcurso público:
Oar ciência da celebração do Contrâto de R6pasis€ ao conselho Iocal ou inslância de contÍple socjal da área
ünc{!âdâ ao pÍogÍamâ de govemo que originou e transfeÍência. quando houve[
Divulgâr em sitio eieironico insiiiucional as informações reieÍenles a valores <ievolvicio§, iJqm conro a caLsá da
dêvoluçâo, nos casos de nâo êxecução total do obieto pactuado, exlinÉô ou rescisáo do instrumento;
DisponiSili:ar, eri sitc oÍial iê interi,s:, c..j. !:a suc.hlte, em su3 sede; em lc=! Cs Íásil .risibi'iCeCe, ccnsulta ac
âxtrato do instrumêÍüo ou outÍo instrumênto utiliàdo, coíltendo, pêlo menos, o objato, a finalidade, os valoÍes e as
datas de libêração e o detâlhamento da aplicação dos recursos, bêm como as contrataiõ€s reâlizadas para a
execução do objetô pâctuado, podêndo seÍ suprida a pub[cação na internet pela inseÍçáo de llnk nâ página oíidal
do CONTRATADO elôu UNIOÂOE EXÉCUTORA quê possibilitê acesso dirêto ao Portâl deCônvênios:
Indic€r à obíigatôÍiê.iâde de côntabiiização E güreidâ dos beiis Íêmânêscê#res ê mâni',êstei comproíi]isso dê
dilização dos bens pâra asseguGr a continuidade de programe govemamerÍal, estândo claías as regEs e
diÍêhirêq.lê r rtilirâÊã^.
Responder, na figura de seus titulâíes, na medidâ de seus âtos, competênciirs e alribuiçõês o CQNTRATADO e
solidariamente, quando Íor o csso, a UNIOADE EXECUTORA, por desviô ou malveÍsação de rêcursos público§,
iÍreguleridade na execução do conHo ou gesHio financêirâ do ínstrum€nto;
Apre6êntar, üa SICONV, o Plâno de Sustentabilidade dd empreendimento ou equipamento a ser adquirido e
-^6-.6i^^? ^Â. .Â^rov,çepEvnyv ' wL. L(41'JrÉ!'e e ee'rrÉre;rúàe qr.eiiiew!

Observar as condÇões psrâ reprogrâmâÉo êstâbeleddas na Portaria lnterministêrial MPDG/I{F/CGU 424, de 30
ds dezembm de 2016 e suas alteÍâições, e lN MPDG no 02, de 24 de iâneiío de 20í8 e suas êltêraÉes:
Tomâr outrâs píov'dênciâs necessárias à boa exec1jção do obiêto do Contrato dê Rêpâsse;
Transferir a posse e propÍiedede do imóvel pâra os benericiáÍios linais, s€ndo condicionânE paía aproveção da
PreslâÉo de Contas, caso a operação preveia o item de investimento de regularização fundiáÍia:
Apresentar a Licençâ de OpêraÉo, fomecHa pe,o órgão ambiental coripetente, s'endo condicionâÍlte pera
apravação de Prcstação de Contas Final. caso a operações -sejâ de ebaíecimenlo de água, êsgotamento
sanitárao, Íesiduos sólidos urbânos e drenagem, inclusive as rêallzadas nos prcgrâmas hablteciônãis;
E8tar ciente que a não aprovaÇào pêla @NTRATANTE do pÍoduto inicial relativo à metodologia implicaÍá a
rescisão conúatual e a não liberação dbs reúrsos conlralados bem mmo a devolugão dos redrísos
eventualmenle já sacâdos, no cáso de opeÍações de Plano DiÍêtor. Risco ê RegulaÍizaÉo Êundiária;
Estar ciente gue a liberaçâo dâ últimâ paÍc€la fica corÉlcionada à comprovação da rêgulerizâção efetiva da
situaçáo da delegação ou concessão fiÍmada enlle o municipio e o preslador dos seNiços, no caso de operações
do Progrema S€rvii;os UÍbanos de Água e Esgoto. quando a comDrovação da regulâÍidade da deleqaÇão e
c4ncessão for apreseÍtada por tenno de compÍomisso;
Garantir isoladamente ou iunto aos óÍgâos comp€tentos o fomecimento, a manutenÉo e â opsrâção dos sisEmas
de abastecimento de água, de mleta e tratamento de esgoto sanitáÍio, de colêta e tatamento d05 r€slduos
só!Ídos, de coleta de esgotoc pluviais, da pavimentaÉo pública e de Íede de distribuição de energia elétrica e
iluminação pública, no que mubec
Apres€ntar licitação(ões) abrangendo no mínimo, todas as melas pravlstes na p.imeira etapâ do cronograme de
desembolso, cujo o vâlor deveÉ corresponder pelo menos 20% do valor de repasse.

ULAU§ULA I ERUtsII{A - UU VALUI{

3 - A CONTRATANTE transfeíiÉ, ao CONTMÍADO e/ou UNIOADE EXECUToRA, atê o limie do valor dos Recursos
de Repassê dêscrito no item V das CONDIÇÔES GERI\IS e de acordo com o cronograÍna dê desembolso constanle do
Plano de Trabalho.

3.1 - O CONTRATADO apoílará o valor dos RecuÍsos de Coíilrapaílida doscrito no item V das CONDIçÕES GERAI§,
él^,§lJoc59luquch',uu5l1cyul5usqc/acPc55ceplcylalllcllltdul,tl9d.llcllruv9§l9,llEr,EuulE5
sêrviços. dê acordo com oo percentuais e âs cofldiç6es 6tâbelêcidas nâ hgislâÉo v'gente à conte de rêcuÍsos
alocados em seu oÍçâmento,

3.2 - Os ÍecuIsos trêníeridos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao presentê Contralo de
Repasse, figuíaÍáo no oÍçâmento dô CON IRÂTADO, obedecenco ao desdobramento pôr fônlês de rêcuÍsos e
elementos de despesa.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagões. rÊdamaçõ€s, sugeslares e elogios)
Prra p€3soas com dsficiôncia rsdttlv8 ou dà írl8: 0E00 26 2492

OrÍvidoria: 0600 725 7474
cairc,gov.br
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CA'XA Contrâto de Repasse

PROCESSO

MODALIDADE

VISTO:

3.3 - Recursos adicionais necessários à consecuÉo do obielo do iresent8 Conlrato dê RefEss€ leÍão o seu âporE sob
responsabilidade exdusirra do CONTRATADO.

3,4 - Todã a mcvimenlaçâo ÍinanceiÍa Càve ser êíetuada, obÍigatoriâmenie, na conlâ vioculàdã a eíe Contralo de
Repasse, em agência da CAIXA, isenta de cobrânçâ dê taÍifaô bancárias-

CúUSULA QUARTA - DA AUToRIzAÇÃo PARA INícIo Do oBJETo

4 - O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUIORA, por meb deste lnstrumento, manifesta sua.expÍessa concordância
â.m aguardâr a aúorizaÉo es$ita da CONTRATANTÉ para o inÍcio da ex€arção do objeto deste ContÍato de Reoâsse.

4.1 -A autoÍização ocoírêrá âpós a íinalização do proc,esso de ânálisê pós êontÍatuâl e, para Contrato de Repassa
enquadrado no Nivel I ou l-4, o créílito de rêcursos de repasse na conta únculâda, conforme diretrizês da Portâria
lnlerministerial MPOG/MF/CGU 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações.

4.2 - Êventual execlJFo do objeto reallzada antes dâ autorizaÉo da CONTRATANTE nâo será objeto de medição parâ
liberação de íecuÍsos âtá â emissão da autorização acima disposts.

4.3 - Caso a contrataÉo seja efetuâda no periodo pé-elelloral, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
deciara esiar cienie rie que a autorizaçao de inicio cie obieio e a iiberaçãq dos reqursos somente ocorrerá após
Íinalizado o processo êleitoral a se r€alizer no mês de outubÍo. considêrada, inclusive, a evêntualoconênciâ de segundo
tuÍno, em atendimeõto ao anigo 73, inciso Vl, alineâ "â' dã Lei no 9.504, de 30 de setembÍo de í997,

GúUSULA ault{rA,- DO ACoMPAT'IHAMENTo, LIBERAçÃO T oeseIoQuTIO DE RÉe URsos

5. À É.iÉcirçáo üo üüJÉio 5Êrã âcoiiipãnnaüâ e iiscãiieá§a üe roÍma a gâían&í a í€ü;anoâüê üos alos píatcáoos ê e slia
plena execução. respondeado o CONrRATADO B/ou UNIDADE ExEcUToRA pelos danos causedos â leÍcairos,
decorrentes de culpa ou dolo na êxeqlÉo do instrumento, nãô cabendo â ÍesponsâbílizaÉo da CONTRATANTE por
inconÍoímidade6 ou inegulafldades prâticedas pelo CoNTRATAOO e/ou UNIDADÉ ÊXECUTORÂ salvo nos casos em
que as fulhas dêcoríerem dê omissão de responsabilidâde atÍibulda à CONTRATANTE.

â.í No acompenhamento da êxecirçáo do objeto seÍão veriÍicados:

| - A conrprovação da boâ 6 ÍêgulâÍ apllcação dos recuÍsos, na Íorma da legblâçáo aplicáveli
ll - A compallbllidade enlre a exeajção do objôto, o que íoi estabelecido no plano de lrabalho. 06 desembolsos e
p€gamentos, conÍoÍme os cÍonogíamas apÍesentados;
lll - A Íegularldade das informações rêgistradas pêlo CONTRATADO no SICONV;
M- O cümpÍiolêÍrto.dàs mêlas dü plâno de tÍabalho nâs ôf,nd(:õ€Ê eslabelecidâ3:
V - A conformidadê tinanceira .

5,2 A CONTRATANTE comunicarâ âo CONTRÂTADO eiou UNIDAOE EXECUTORÁ quaisquer irregularidades
decoíentes do uso dos recuÍsos ou oulÍas psndências de oÍdem êcnicâ âpuÍados duÍante a gxecução do instrumento,
suspendendo o d8sbloguêio de recursos, ficãndo eslabelêcido o prazo de 30 (trinta) pata sane8menlo ou

apÍesentrção de inbÍmâções e esc.larecimeÍrbs, pôdendo ser pronogado por igual peÍÍodo.

5.3 A CONTRATANTE repoíaÉ deq6ão quanto à aceitação ou náo das justificalivas apÍes€ntada8 e, se for o caso,
rprlizrrá prôc.dimento de âpuÍâçãô de dano ao eÍáÍio. ens€jando rêgistío de inadimplência no SICONV e imediate

instauração dB Tomada dê contas Especial-

5.4 - A liberação dos r€cursos fin8nceiÍos obedêcerá ao cmnogÍama de desembolso previsto no Plano de Tràbalho e

será realizadisob bloqueio. respeilando a disponibilidadé finânaeiíê dô GestoÍ do PÍogíama e atendidas as exigências

^â.láêrÉiê vi^ô^tôê

5.4.1 - A libeÍação de Íecursos devêrá ocoÍÍer da sêguiÍfe forma:

I - Para instrumentos.enquadrados.nos:
a) Niveis I e l+, pÍefeencialmentê em parcsla única: e
bi Níveis ê lll, em no minlÍno 3 (lÍê5) paÍcelas, sendo qus a primeira não podeÍá exc€der a 20% (vinte por cento) do
valor global do instrumento.

27.941 v018 micÍo

SÂC CAIXA: OEOO 726 0101 (i^fomaçõe6. ÍEcl€maçô€6, 5üge8ti,6 ê êlogios)
Para p6r!@s coor doÍciência àudlliva ou do íal8: 0q!0 726 2492

Orvidoriat OSOO 725 747 4
calra.gov.bf I
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PROCE§SO J /0,,, o)oo) tCAIXA Contrato de Repasse

ll - A liberaçao da prirneira paÍcela ou parcsla única Ícará condiciooadã à:

IYi0DAl.lDADl

VISTO:
a)Conclusâo da ânálise técnica e aceite do píocesso licilâtório pela CONTRATANTE;
b) Adimplênci a no CAUC do CONTRAIADO que possui ãté 50.000 habilântes e que eslava inadimplente no momento
da assinatura do pÍesente Conksto de Repas8e, caso a operação sejâ ünculada ao exercicio tinanceiro de 2018 ou
24i9.

|lt D-- - t -.^^à^ ve, vú,,,e'r Ps,vs,or Yera EeÉ, Ei., §,rúéyév ,Evu,dr !ú", a Éelutau uu . ràrrú
ds TÍabalho, com execlçáo de no mínimô 70% das paÍcelas liberadas anteÍbÍmente.

5.4.2 - Não he!'erá a llberaçâo da primeira paÍcela de recuÍsos áo Conlrâtado que possuír instÍumentos apoiados com
recurso8 do Govemo Fêdêral sem êxedrção ínanceira há mgis de 180 diâs.

5.5 - O cronograma de desembolso previslo no plano de trabalho deveÉ estâr em consonância com as metas e fases
ou êlapas dê execução dír obielo do instrument .

5.6 - Após a comprovaÉo da homologação do processo licitâtório pelo CONTRATADO, o cÍonogrâma de desêmbolso
deverá sêr aju6tado em obseNagão ao greu de gxêcuÉo estabelêcido no reÍerido processo licitâtório.

5.7 *A autorizaçáo de desbloqueio dos rearrsos creditados na conta vinculada ocorrerá condicionada a

| - Emissâo dâ autoízâÉo pâra início do obieto;
il - Âpresentaçáo do reiatório cie sxecuçáo compatÍvêl com o cronograma de dêsembol6o âprovado,
devidâmente etestâdo pela Íiscalizâ9ào do CONTRATAOO e/ou UNIDADE EXECUTORA;
l!l - Atendimenlo ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria lnleÍministerial MPOG/MFICGU no 424, de 30
ds dezembro de 20í6 e suas alteÍagões;
lV - Comprovaçào Ílnanceira da etapa antefor pelo CONTRATADO ê/ou UNIDADE EXECUTORA;
v - Âpresentação do têÍmo de rccebimento pÍovisóíio da intervenÉo, nos te.mos dó a . no 73. inciso I, alinea ra" da Lei
E.666. de 2í de junho de 1993, para o desbloqueio da última parcela de recursos;
5.7.i - O sÊrvido. iodiúado prrio COI:ITRÀÍÂOO responsávei pelo acompanhamento e íiscalização ria obra
deverá assinar e carÍeger no SICONV o rêlâtórlo de Íiscalização rêfêrêntê a cadâ medição,

5.7-2 - O CONTRATADO deverá vêriÍicar se os materiais aplicados e os serviços Íeâlizados alendem aos
rêquisilos de qualidade estabelecidos pelas espêcificaçôes lécnicas dos proietog de engenharia aceitos.

5.7.3 - A êxeojção íIslca B€râ atestada confoÍme regrámento disposto no AÍligo 54 da Portâiia lntetm?nisteÍial
IIPDG/MFÍCGU io 4?4,4e 3C de dezembio de 20'16 ê suas alieraçúês-

5.7.4 - A afêÍiçáo da e)@cução do obieto, suas metâs e Íâses ou etapas será íeâlizâdâ por meio da veÍificaçáo dâ
compalibilidâde entÍe o efetlvamênte êxeculádo ê o pâcluado ôo Plano de Trabalho.

5.8 - O insii'üínenio sêÍá íêscindido na hipóiese Je inaxlstência de execução financeira após 18C dias da libeíaÉo da
primBira parcela ou sem comprovâÉo dâ execuçâo finânceira poÍ mais de 360 diâs contados a partir do úlümo
desbloqueio de lec{rsos

5.9 - Os prazos de quê ffim os itens 5.4.2 e 5.E dâ Cláusulâ Quinh do pre§entê Cofltralo de Repess€l

| 'de\eÍão ser suspensos nos casos em quê â inêx€cução ingnceirâ Íoí devída a atraso de llberação de Pârcelas pelo

ConcedentÊ ôú pêlâ CONTMTANTE, ou nos casos em que a paralisaçáo da execução se der por determiraçãô iudicial
ou poÍ íecomendaÉo ou determhaçào de oígãos de coÍikole; s

li - poderão ser prorÍogacios, desde que 6ejam devUamêotê molúâdo§, que náo fiqus catactêÍizãda culpa ou ináÍcia do
CONTRATAOO, nos câsos de que trata o inciso lll do § 3o do art. 27 da PoÍtãÉ lnteíministenãl MPOG/MF/CGU n' .124,

d6 30 de dezembm de 2016 e suas êlteÍaçõês, e que seja autoÍizado pela CONTRATANTE.

5-10 - Cabe ao representantÊ lsgal do CONÍRATADO dar continuidade à êxecuçáo dos Conkatos de Repâss€

ltÍmâdos pelos seus antecessores.

5.i i - Â uiiiização rie reqirsos tjo lc,fitratu de ÉpasàÉ tldta pagamerrtu üa reirunctaÉú val;ávai, çrltÍuirrre ptÉvi5tu nii

Lêi das EÊtâtais (Lei no í3,303, de 2016), é pormitido somente nos Ésos em que o§ píeço§ dos itens da Plânilhâ

Orçamentária do CTEF, aceita na VRPL - Verficação do Resultado do PÍocesso Ucita!óÍio, conespondam âos limites
mâximos, induindo a remuneraÉo vaÍiável. //

I
SAc cAlXÀ 0800 723 0í 01 (lnÍorrll8çõ€§ Íeclamaçõs3, §ugeetõês e elogio3)

Para pessoEs com dsíiciência aldlllva ou de Iala: 0E00 728 2492
ouvldoria: 0E{r0 725 7474

calxa.gov.br
27.941 Y018 micÍo
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6 - As despesas com â execuçáo do objeto do Eêsente Contraio de Repasse conêÍão à contâ dê rêcursos atocados
nos respedit os oÍçâmentos dos conúatantes.

ô.1_- A emissão do empenho plurianual, quando Íor o câso, ocoírerá ds acordo com deteÍmiíEção especíÍica do GestoÍ
dô Prog!^amâ, com incorporação âo presêntg ContÉlo de Repâsse mediante ApostilameÍto.

6.2 - A efcácia de§ts lmtrumênto está condidonade à valiJade do6 empênhos, que é deteÍminada poÍ instrumento
legal, findo o qual, seín a totrl llberação dos reârísos, o pÍes€nte Contralo ê Repasse Íica aüomaticâmânte exflnto.

ô.2.1 - No caso ds perda da validâde dos empenhos pot molivo de cancelarnento de Restos a Pagar, o quantitativo
ÍÍsico-fiôanceiro podeÍá seÍ í€duzido âtá 8 etape do objelo contratado que apresênte funcionalidade.

PM .FOLIrJ\ N'

PR0CESS0 C o) o<-, [oc o]
CAIXA Contrâto de Repassê MODALIDADE

VISTO:
CLAUSULA SEXTA - OA CLASSIFICAçÃO ORçAMENTÀ RIA E FINANCEIRA DOS RÉCURSOS

CúUSULA SÉTIMA - DA ExEcUçÃo FINANCEIRA

7 - Os íêq,lr6o§ aom€nle poderão seÍ utilizados para pagamento de dêspesas mnshntes do Plano de Trabalho ou para
aplicação no mercádo fnancairo, nas hipóteses pÍwistas em lei ou na Portaria lfferministertal MPDG/MF/CGU no 424,
de 30 de dezsmbro de 2016 e suâs allerações, vêdâda sua utlizaçâo em Ínaldadê diveísa da pactuada nêste
lnslíumenlo-

7,1 -A programação 6 a exeorção ÍinanceiÍa dw€Íáo ser íe9lizâdas em sêparado, de acoÍdo com a natureza e a [onte
de ÍecuÍsos, se foro câso.

I - Â daÉtioação do recurõo;
ll - O nome e CNPJ ou CPF do fornec8dor, quando for o caso;
lll - O coôtrâto e que sê reÍeíe o pagam€oto Íealizado:
lV ^ A metâ, etapa ou fase do Plâno de Trabalho ÍÊlaüva ao pagamentoi
V - lnÍormaçôês das notas íscâ'§ ou documer os contábgis,

7.3 - Os pagamentos devem ser Íealizados mediante crédito na contia bancán-a de titularidad€ dos ÍoÍnecedores e
pÍestâdoies dê ser,,içcs, bcultada a dhpens-. deste pÍêceCinrento nos casos cilados abaixo, em qre o credüo poderá
ser realizado em conta bancária dô titubndade do propÍio CONTRATADO dou UNIOADE EXECUTORA, devendo ser
registrado no SICONV o beneflciário fnal da dêspesa:

a) Porato da autoÍidâde Ínáxima do Gestoí do PÍograma:
b) i'io íessaÍcimento ao CONTRATADC e/ou UNIDADE EXECUTORA poÍ Êagamêntcs rsalizadcs às própÍias custes
decorÍentes de atÍasos nâ libeÍaçâo de recursos pelo Gestor do PÍograína e em veloÍ€s além da contrepertide

transÍeridos ÍoÍ igual ou superioí a í mês

7.3.t - Excêpcionalmente, podsrá ser íealizado, uma únicâ vez no decorÍer da úgência do pÍeseí\te Contíato de
Rêpasse, pagamonto â pessoa Íisica que não possua conla bancáÍia, desde gue pêrmitida â ideflffcaçAo do
beneÍiciáÍlo pela CONTRÂTANTE, e observado o iimite de RS 1.200.00 (um mil e duzentos reais) por fomecedor ou
pÍestadoÍ de seíviços-

7.4 - Os rscursos tÍansferidos pela CONÍRATANTE não poderão ser utilizados pâra de6pesas €Íatuadas em perÍodo

ântêriot ou posteíor à vigàrcia do pÍesente Coniraio de Repâsse, perrrriü,Jo o Pagamento üe despesas poôtêiioÍma-,te

dêsde que mmpÍovadâmeftte reâli2adâs na vlgência descnta no iteÍn Vl des CONDIÇÔES GERAIS.

7.5 - Os recursos tÍansÍeÍldos, enquanüo nào utilizados, seíão âplicâdos em cadernelâ de pouPança se o prazo previ§to

parâ sua Ulilizaçáo foÍ igual ou supeÍior a I mês, ou em fundo de eplicâção finâncsira de curto pfâzo ôu operá9áo de
mercado aberto laslreada em lífulos da divida pública Íêderal, quando a aua uülEaçáo e§tiv€r prêvisrâ para prazo menor
quê 1 mês.

7.5.í -A aplicaçáo dos recursos, cÍeditados na cgnta ünqlada ao ContÍato de Repasse, em fundo dê cuÍlo prazo seíá
automática, após assinatura peto CONTRATADO 6,í0{, UNIDAEE EXÉCUTORA do Íêspectivo fermo de Adôsão ao

tundo no âto de regulaízaçáo da conta, ficando o CONTRATADo e/ou UNIDADE EXECUTORA responsávêl pêía

aplicação em cademeta de poupança por intêÍmédío do SICONV, s€ o prazo pÍevisto para utilizâção dos íeqrrsos

SAC CN)G: 0600 726 0101 Qníomaçoes, rêclamaçõ€s, §ug€61ões 6 elogios)
Pâra p.eaoas com dericiància.audldvâ oú deialat 080o 7 2492

Ouvido.ia: 0800 725 7474
calxa,gov,br
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7,2 - Antes da realizaçáo de cada pagamênto, o CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA incluirá no SICONV, no
mínimo, as seguintes inÍormaçôes:
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PROCESSO i

SAC CAIXA: 0E0O 726 0101 0níomaçóEq red8mações, sugêstóês. sbgios)
PaÍa pessoaa coú deficiàrcia audiliva oü de íala: oEOO 729 2492

OuvldoÍia: 08«) 725 7474
calxa,gov,br
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7.6 - Eventuais saldo§ financeiros verificados quando da conclusâo, denúncia, rescisãrj ou eíinção do Conltâlo de
Repâs8ê, inclusive os provenieÍrtes das receitás aufeÍidas em âpficâÉes financ€irâs, dêveráo ser resütuídos
integíalmente à UNIÃO FEDERAL, no prazo improÍrogável de 30 dias do evento, na íorma indiceda pele
CONTRATANTE na êpoca da íestituiçâo, sob pena dâ imedialâ instaurôção dê Tomâda de Contas Especial do
responsável,

7.6.i - Nos casos de deacumpÍimento cio prazo prcv'Eto no item 7.6, a CON]=ÊÂTANTE soiiÍará à insiiiuição finaneiÍa
albeagante da 6onta vÍnoJladâ e dê\rôluÉo imsdiaia dos saldos Íômanôscêntês à conlâ única do Têsouro Nacional.

7.7 - Deverão ser res{tuídos, alnda, todos os valores tGnsfêridos, acÍescidos de juíôs legais e atualizados
monetâriamentê; a paÍlir dà dâb do Íecêbiinento, na íorma da legislação apli{Ével, nos seguintes casos:

Contrato de Repasse
MODALIDADE

VISTO:

7.5,2 - Todos os refidirnentos pÍovênientes da aplicação dos recuÍsos das conÍas ünqJlsdâs dêvêm ser dêvolvidos à
coàla única do Tesouro ao final da execução do obiêlo cofltÍalado, devendo constar de demonstrâtivo específtco que
intsgrará a pÍestação de contas, vêdâda a srra utilização-

7.5-3 - Na ocorrênda dê pgÍdas financekas deconenles da aplicação dos Íecürso6, quê compromêtam a execuÉo do
âbjetê .ont"tual. fca o CONTRATADO obÍbad3 eo spo:te sCicisna! Ce caetÍapsÍ1lCa.

s) Quândo não hower quelquâí exscução íisica referentê ao objeto pacluado neste lnstrumento nem utilizâção dê

b) Quando íor exesJtado parÊialmêÍrle o obleto pâctuado nesle lnstumento;
c) Quando nào for apÍesênüadâ, no píazo regulamentar, a respeclfuz prestaÉo de conlas parciál ou finâl;
d) Quando os rccursos Íorem utilizâdos em desconiormidadê com o pacluado neale lnstrumeÍdoi
e) Quando howêr utilizaÉo dos valores resultantes de aplicaÉês financeiras em desacordo com o estábelecido no
item 7.5.2;
f) Quando howeÍ impugnação de despeses, se rêalizadas em desacordo com as disposi@s do contíato celebrado.

7.7.1 - Ng hipótese plwista no item 7,7, ellnea "a", os ÍEcursos que peÍmaneceram na conta vinculada, sem terem sido
desbloqueados em favoí do CONTRATADO ê/ou UNIDADE EXECUTORA seÍão devoMdos acrescidos do resultado dâ
aplicaÉo financeira nos tennos do itêm 7.5, no prazo de âté 30 dias do \/encimento da vigênciê do Contralo de
Repasse.

7.7 -Z - N9, hipótese pÍevistâ no item 7.7, alinea 'b", em que a paítê executada apÍes€nle funcionalidade, a devolução
dos iecursos Iá creditados ern conla ô não apllcâdos no obie{o do Plano de T,rabalho. acíescrdos eto rÊsDltado da
aplicáÉo financeira nos termos do item 25. o@rÍeÍá no prazo de atê 30 dias do vencimento da vigência contratual-

7.7.3 - Na hipôtese pevista no item 7.7, âlÍnea'b", em que a paíe o(ecutada não apresenle íuncionalidade, os
recursos liberados devem ser der.roMdos dêüdamenle atualizadoa, coníorme exigido para â quitaÉo de débitos paÍa
,$a ô t6'^^r4 i^..irâ^a^ â rô 

^r'ê+Á'riã§P!qqr sv Lr\lvrvqyqv e

- SELIC, acumuladâ men6almente. até o úÍtimo dia do mês aÍdeÍioÍ ao da dêvolução de Íecursos, acrescilo a esse
montântê de'Í96 no mês de eíetivaçáo da devolugáo de recuÊos â conta única do Tesouío.

7 .7 -4 -PaÊ aplicaÉo dos iEns 7.7.2 ê 7.7.3, a funcionalidâdê da parte €xecutada seÉverificada pela CONTRATANTE.

7.7.5 - Vencidos os prazG de devolução descÍitos nos itens 7.7.2 e7.:1.3, osyalores dêvem ser dêvolüdos devidâmenle
atuallzados, conforÍne exigido pâra a quitâção de débitos paÍa cãT a Fâzenda Nâcional, com base na varieção de Taxa
Refêrencial do Sistêma Especial de Liquidação e de Custódia SELÍC, ãcumulada mensalmente, até o último Cia do
mês ânteíioí âo da devolução dê ÍecuÍsos, acrcscido a esse móntânte dê 1% no mês de eÍetivação dâ dêvoluÉo dê
ÍecuÍsos à corÍa úÍrieâ do Tesou.o.

7.7.6 . Na hipótese píevista no item 7.7, allnea 'c", os Íecursos devem ser devolúdos lncluindo os rendimentos dâ
àpllcâção no meÍcsdo Ínancêiío, âtuâlizâdos pela Tâxa Referenciál do Slstema Espeoial de Liquidação e de Custódia -
SÊLIC,

7-7.7 - Na hipótess pÍeviste no item 7.7, alinea'd", será instaurada Tomadâ dê Contas Especial, além da devoluçâo
eu'lvrr.re çl^'!:lrve rErÓ . ltÚrré\év Purs evrrr q I s.siiv.

Nacional, com basê nà variaÉo da Taxa Referenc-ral do Sistemã Espêciâl de Liquidaçáo e do Custódie - SELIC,
ante de

CAIXA

acumulada mensalmente. atê o último dia do màs anteÍlor ao.da devoluÉo dgs recursos. acrescido essê m
í% Bo mêB de efeli!€Éo da devolução dos recuÍsos à Contâ Unlca do T66ouÍo Nacional.

x\\,IJ

,0,
I

I27.941 v018 micro

o

L


