
PM .FOLIII N'

PROCESSO

MODATIDADE

VISTO:

EDITAL TOMADA DE PREÇO N" 007/2020 - CpL
PROCESSO A DMIN ISTRATIYO : 202006002

A Prefeitura Municipal de São Bernardo situada na Pça Bernardo coelho de Almeida
nr 862 - Centro - São Bemardo/MA, através da Comissão Permânente de Licitação, instituída
por Portaria do Poder Executivo Municipal, no 003 de janeiro de 2020, toma público, para
conhecimento dos interessados que, de acordo com as Leis Federal no 8.666, de 21 dejunho de
1993 e suas alterações introduzidas pela Lei no 8.883, de 08 de junho de 1994, realizatâ
Processo Liúit6tóriú, ría ÍÍÍaddiúãúe TO'lvtADA DE PREÇO, ro tipo MENOR PREÇO;
REGIME DE EMPRETTADA GLOBAI-. para contÍaiação de empresa especializada para
Pavimentação asfáltic4 no município de São Bernardo/JvlA descritos no item 1. deste Edital.

O recebimento da documentação dar-se-á no endereço acima" até à 14:00 horas do
dia 03 de Julho de 2020, quando será dado início à abertura dos envelopes de "Habilitação e

Piopostas".

l.DO OBJETO:
O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosâ(s) para executar os

serviços de Pavimentação asfríütic4 na rua Benedito Romão e rua Henrique Freire no município
de São BernaÍdo/MA, de acordo com as planilhas ern anexos.

2. DOS TERMOS DE REFERÊNCLA: DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: AS dCSPCSAS

decoÍrentes da contratação da pÍessnte l'icitação correrão por conta de RECURSO: Federal:
PÍoposta: 00592112019 e Contrato de Repasse: 884825/20 I9-MDR/CAIXA.

Dotação Orçamentária:

02 PODER EXECTMVOPODER
05 ORGÃO
OO UMDADE SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS SEC. MUN. DE
INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
L5.452.O78O.L0p.3.OOOO -MANLTTENÇÃO DE VIAS URBANA E ESTRADA VICINAIS -
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Taceiros - Pessoa Jurídica

2.3. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: no minimo 60 (sessenta) dias corridos,

contados da data prevista para úertura dos envelopes.

J. CONDIÇÔES DE PARTICIPAÇÃO
J.I- Poderão participar desta Licitaçáo empÍesas que estejam deüdamente cadastradas na
Prefeitwa Municipal de SÀO BERNARDO e que alerdarn à condições e, na fase de

Habilitação compÍovêm possut os reqüsitos necessários à qualificação, estabelecidos neste

Editâl.

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

Bernardo-M4 mediante a entrega de uma resma de papel A4 na sala de licitação sede da
Prefeitura municipal.

.I. IMPEDIMENTOS

I

PREFEITURA MUNICXPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO ÍTTÂRÂ]THÃO

CNPJr 06.125.389/0001-88
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4.1. É vedada a participação de consorcio tle empresas.

4.2. E vedada a participagão de pessoa fisica.

43. Não süiL habúttadu a empresa que teúa sido declaÍada isidoseê peb Admi+istraçao
Públic4 Estadual, Municipal ou Federal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar
e de contÍatar com os Orgãos da Administração Publica Municipal.

4.4 Não poderão participr da pÍesente licitação as empÍesas das quais servidor do Município
seja gerente, acionista, controlador, responúvel técnico ou subcontratado.

4.5 - cuja falàtcia tenha sido decretada, em concurso de cÍedores, ern dissolução, an liquidação
e em conúrcios de empÍesas, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.6 - empresas que não tenhaÍn o CNAE (Classificação Nacional de Atiüdades Econômicas)
compatível com o objeto da licitação

5. DATA E LOCAL Df, RECf,BIMf,NTO
5.1. Ás 14:00 horas do dia 03 de Júho de 2020, a Comissão Permanente de Licitação na sala da
Comissâo Permane-nte de Licitação, situada Pça Bemardo coelho de Almeida 862 - Cenúo -
São Bernardo-M4 serão recebidas âs documentações relativa à habilitação e propost4 bem
como dará início à abertura dos envelopes da presente TOMADA DE PREÇO. Ocorrendo
feriado ou ponto facultativo na data da licitação, será a mesma rcalizada no primeiro dia útil
subseqúente, no rnesmo local e horário.

6. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
6.1. Os licitantes deverão apresentar toda a documentação de Húilitação e Proposta de Preços
uo dia, hora e local cirados no preân:bulo de.ste editâI, em 02 (doi-s envelopas lacrados e
invioláveis, em cuja parte extem4 além da razão social e endereço, esteja escrito):

f,NVf,LOPE N" 0l - com as seguintes indicações na paÍte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pça Bemardo Coelho de Almeida 862 - Centro - SÃO BERNARDO-Ma
TOMADA DE PREÇO n'0072020- CPL
*DOCUMENTAÇÀO Oe Heer lrrnçÀO-

ENVELOPf, N" 02 - Com as segúntes indicações na paÍte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SENNENOO
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÀO
Pça Bemardo Coelho de Almeida 862 - Centro - SÀO BERNARDO-Ma.
TOMADA DE PREÇO n" 007/2020{PL

.PROPOSTA DE PREÇO"

6.2. 4 _ DO CREDENCIAMENTO

6.2.4.1 - No local, dâta e hora indicados no pre.âmbulo deste edital e na presença da Presidente
da CPL, será realizado o credenciaÍnento do interessado ou seu representante legal. Para tanto,
obrigatoriarnente, será necessária a apÍesentação dos seguintes docuÍnentos:

6.2,4.2 Ato constitutivo, estatuto ou conÍato social em vigor, acompanhado da
alteraçáo/aditivo eventual da gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato
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constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se Íatândo de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleiçôes de seus
administradores, quando o licitante for representado por p€ssoa que estatutâriamente tenha
poder 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.

6,2.4.4 Procuração particular ou carta de credenciaÍnento, com firma reconhecida, podendo ser
utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para ÍspresentaÍ o licitante e a
praticãÍ tódôs os dffrais áros inerent€s á TOMADA DE PREÇO.

6.2.4.5 - ComprovaÍ o seu enquadramento como Microernpresa ou Empresa de Pequeno Porte,
mediante aprêsentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução
Normativa no 103 de 30 de úril de 2007, expedida pelo Departarnento Nacional de Registro de
Comercio - DNRC, a Ceúidão Simplificada e específica do ano ern exercicio exigida somente
para microempresa e empÍesa de pequeno poÍte que teúa intenção de comprovar seu

enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do trataÍnento dilerenciado e

favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complernentar no 123, de
14n2t2006.

6.2.4.6 Para fins de confirmação de poderes para subscrevêJ4 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 pÍesente à sessão deverá entÍegar a Presidente da CPL o
documento de credenciamento juntâÍnente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente
e CNPJ da empresâ atuâlizdo, bem como a declaração de atendimento aos requisitos de
habilitação, ern separado dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".

6.2.4.8 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresertados em

original, os quais farão paÍte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que

autenticada por cartório competente, ou conferido por membros da equipe 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 validade;

6.2.4.9 A cada licitante que panicipã do certarne será permitido somÊntô um representante
para se manifestar em nome do representado, desde que autorizado por documento de

habilitação legal, vedada à prticipação de qualquer interessado representaÍrdo mais de um
licitante,

6.2.4.10 - A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem
assim o não comparecimento do licitante ou de seu representânte legal à sessão, inviabilizará a
participação do (s) licitante (s) no ceÍtaÍne. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá
(ão) assistir apenâs como ouünte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer
observação em ata ou mesmo de se manifestaÍ ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos,
ressaÍtando que quando a documentagâo de credenciamento estiver, por lapso, dentÍo de
quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope seú entregue ao licitante que estará
autorizado a abrilo e retirá-I4 lacrando-o ern seguida rüna vez que citado documento se

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

.r .)J
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6,2.4.11 - recomenda-se que todos os Íepresentantes dos licitantes permÍrneçam na sessão úé a
conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiv4 sob pena de decadência do
direito ao recurso.

62,LLL - Após s credeuciameafo, a Presidenre dz CPL drr)araá z &rfitta fu. sessâo e nâo
mais serão admitidos novos proponentes.

6,2,4,13 - Credencial de Íepresentante do licitante com a respectiva qualificação civil, junto a
Comissão Permanente de Licitação - CPL, a ser entregue separadamente.

6.3 - DA HABILITAÇÃO DOS LTCTTANTES:

A Documentaçâo de Habilitação deverá ser entregue em 0l (uma) vi4 em envelope
devidamente fechado e rubricado no fecho.

A participação no pÍes€nte procedimento licitatório ÍequeÍ a apresentação de toda a

documentação comprobatória da necrssíria qualificação no que se refere à

6.3. l - Habiliaçiio Juridica

a) Requerimento de empresário, no caso de ernpresa individual;

b) Ato constiârtiyo, estahrto oü côntrato socid em vig'or, &vidamente regist&, em se

tratando 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 em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de eÍnpresa ou sociedade estÍangeira em

funcionaneÍlto no País, e ato de registro ou autorizâçâo paa funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atiüdade assim o exigir.

6.3.2 - Regularidade Fiscal

a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribüntes Federal, Estadual e Municipal, se houver
relativo ou sede da licitante, peÍtinente âo seu ramo de atividade e compativel com o objeto da

licitação;

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

c) Prova de Regularidade para com as FazeÍldas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou
sede da licitante, ou outra equivâlentq na forma da lei;

c.l.j faz pane daprova de regulaidade para com a Fazenda Federal:

Certidão Conjunta de Tributos Federais e qua o à Diüda Ativa da União

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

Ceúidão Negativa de Inscrição na Diüda Ativa.

Certidão Negativa de Débitos
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c.3) faz pare da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
Ceúidão quanto à Dvida Ativa do Município

Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN

Alvará de Localizryão e Frmcio arnento;

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

6,3,4 RegularidadeTrabalhista:

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (eÍn www.tst.gov.br), on cumprimento à
Lei n" 12.44012011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Jusúça
d,o Trádho'

6.4 QUALIFTCAÇÃO TÉCNICA:

a) Comprovação de aptidão para desempeúo de atividades peÍinentes e compatíveis em
câÍacteristicas com o objeto da licitação, mediante a apÍesentação de âtestados fomecidos por
pessoajurídica de direito público ou privado, reconhecidamente idôneas e reconhecida firma do
atestante cort) a obra aveúada no CREA.

b) Registro ou Inscrição da Empresa e dos Responúveis Tócnicos no Conselho Regional de
Engeúari4 Arquitetura e Agronomia - CREA.

c) Qualificação tecnico profissional - comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico
profissional (is) de nível superior ou outÍo (s) recoúecido pelo CREA ou CAU, detentor (es) de

atestados (s) de responsabilidade técnicâ devidanente regisnado no CREA ou no CAU da
região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas certidões de acervo
tecnico CAT, que compÍove (m) teÍ o profissional executado para órgão ou entidades da
Admiíistrdçâo púbtic4 ou a1ríü4 píra effpresa privada, serviços (s) coÍryaúvet (is) com os
serviços objetos desta TOMADA DE PREÇO.

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

c2) Quando se tratar de sócio da ernpresa licitante, tal comprovâção será feita âtÍavés do Ato
Constrtutivo da empresa ou Certidáo do CREA ou CAU-, deüúmente atuúzadbs.

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

c4) Os profissionais indicados pela licitante para fins de compÍovação paÍa cryacitação técnico-
profissional de que tratâ este item deverão participar da obra ou serviços objeto da licitação,
aúnitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que

aprovada pela admini stração.

I

I
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d) Declaração formal e expressa da licitante, indicando um ooordenador como responsável
técnico (profissional de nível superior deüdanente reconhecido pelo CREA), que se
responsabilizará pela execução dos serviços. Devendo este fazer parte do quadÍo permanente da
empÍes4 ao ternpo do início do contÍato.

e). Declaração em papel timbrado e subscrita pelo representânte legal da licitante, asseguraldo a

inexistência de fato superveniente 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 Ill deste Edital.

f). Declaração de que não emprega menores de dezoito mos sm trabalho noturno, perigoso ou
ilsalrtbre e em merores de dszesseis aÍios erí qrralqtia tÍábâIho, salvo íâ condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o dislnsto no aÍt. 27, inciso V, da l-ei
n" 8.666193.

6.5 QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balanço parrimoniaÍ e demonstra@es contábeis do úítimo exercício social, já
exigíveis e apresentados na fonna da lei, que comprovem a boa situação financeira da

empÍesq vedada a sua substitüção por balancetes ou balanços provisorios, podendo seÍ

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

*1) Serão considcrados acsitos conm na forrna da l,ci o bdanço patrimonid e
demonstÍações contábeis assim apresentado s:

o Publicados em Diário Oficial; ou
o Publicados ern jomal de grande circulação; ou
o Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante; ou
o Por ópia do Liwo Diário, deüdamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
dornicílio da licitantg acomparúada obrigatoriârnette dos Temos de Abertula e de

EncerraÍnento; ou
o Por Sisterna Público de Escrituração Digital - SPED perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil acompanhado do Recibo de Entrega;

a.1.1) O balanço parrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contadoÍ ou por outro profissional eqüvalentg deüdamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
OBS: A licitante deve apresentar junto ao balanço o Certificado de Regulaidade do
Profissional responsável pelo Balanço dentro do prazo de validade.

^.21 A boa situação financeira será avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor minimo
igual a I (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = ativo circulante + realizável a Iongo prâzo

Passivo ciÍculante + exigível a longo prazo

SG: ativo total
Passivo circulante +exigível a longo prazo

ativo circulanteLC:
Passivo circulantç

I
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a.2.1) As fôrmulas deverão estar devidamente aplicadas em meÍnorial de ciílculos juntado
ao balanço;

a.3) Se necessária a atualização do balanço patrimonial e do capital social, deverá ser
apreserúado, juntarnente com os documerúos em aprego, o mernorial de cálculo
correspondente.

b) Comprovação de Patrimônio Liquido 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 ernitida até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos

envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade.

c.l) As licitantes deverão apresentâr, juntaÍnente com as certidões negativas exigidas,
declaraçào passada pelo Fórum Judicial de sua sede, indicando quais os CaÍtórios ou
Oficios de Registros que controlaÍn a distribuiçâo de falência e concordat4 salvo se vier
expresso na certidão.

6.6 Os documentos exigidos deverão ser legíveis e podeÍão sor apÍesentados no original ou
por qualquer processo de cópia previamente autenticada por Cartório competente ou por
servidor da Comissão Perrnanente de Licitação - CPL, mediante a apÍesentação do documento
original, ou ainda por publicação enr órgão de hnprensa Oficiirl.

6.7 A autenticaçâo por servidor da Comissão PeÍmanente de Licitação poderá ser realizada
até o dia útil anterior à data marcada para a sessâo de abertura desta TOMADA DE PREÇO, no
horário das 8h à 12h.

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

será devidamente conferida pela Comissão. Havendo a.lguma restrição na comprovação da
regúaridade fisca1 e úúalhista, será assegurado o prizo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial conesponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do
certame, pÍorrogável por igual período, para a regula:ização da docuÍnentação.

6.9 Sinraçâo e Visita Ao Local 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
Adminisbação do município de São Bernardo do Mararúão - Ma., a declaração de
visita conforme modelo no Anexo I, para que a visita seja atestada A visita será

acompanhada pelo engeúeiro da Prefeitura até 48 hs antes do certame com o Sr,
Roberto Leite - maraar visita atrâvés do telefone: 98 9 8329 - 2327

6.9.2 Declanção de que tal visita foi efetivada deverá ser anexada à documentação de
habilitação da empres4 conforme modelo no Anexo IlI, e a não apresentação da mesma
é moúvo suficiente paa a desclassificação da empresa.

6.10 DA DOCUMENTAÇÃO PARA INÍCIO DA EXECU(]ÃO DOS SER!'IÇOS

PROCESSOí o,troo Ácoll I
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No prazo rnáximo de 15 (quinze) dias consecutivos após a assinatura do ConÍato, a
CONTRATADA deverá apresentar cópias autenticadas sm cârtório ou cópias simples
acompanhadas dos originais dos seguintes documentos, enquaÍrto condição para a emissão da
Ordan de Serviço e para o efetivo inicio Ílâs atiüdâdes:

a) Comprovante de prestação da Garantia de execução

b) Anotação de Responsabilidade Tecnica - ART registrada no CREÀ referente aos serviços
de engenharia contratados, constando como Responsável Tecnico o profissional indicado na
Documentaçâo de Habilitação;

c) CEI - Matrícula da obra no INSS;

d Licenças Ambientais necessárias para a execução dos serviços, quando for o caso, em
cumprimento à legislação ambiental fedeÍal, estadual e muaicipal ügentes

Após a análise e aprovação dos docurnentos acima relacionados, o CONTRATANTE poderá
iniciar a emissâo de Ordens de Serviço.

O Cronograma Físico-Financeiro poderá seÍ revisto e ajustado, mediante aprovação das paÍes

6.II, DA GARANTIA DE EXECTIÇAO DO CONTRATO

A CONTRATADA deverá âpresentar comprovante de prestagão de garantia de 5% (cinco por
cento) sobre o valor total dos serviços, observado o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos,
após a assinatura do Contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades, conforme
disposto no aÍ. 56 da Lei Federal n" 8.666/1993:

a) caução em diúeiro;
b) títulos da dívida pública;

c) seguro-garantia; ou

d) fiança bancrárria.

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

O atraso superior a 30 (trintâ) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisão do
Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem
os incisos I e II do art. 78 da Lei Federal n" 8.666/1993.

A validade da garanti4 qualquer que seja a modalidade escolhida" deverá úranger o período de

execução dos serviços meses.

A garantra ern dinheiro deverá ser depositada em banco oficial, em conta específica com
correção monetária a ser informada pela AdministÍação, em favor do CONTRATANTE.

A garanúa em Títulos da Divida Pública deverá ter sido emitida sob a forma escritural, mediante
registÍo em sisterna centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme defrnido pelo Ministério da
Fazenda.

rr', -.unl Nt-_ 
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A garaÍrtiâ na modalidade seguro-garantia dever'á ser feita mediânte entrega da competente
apólice emitida por antidade eÍn fimcionarnento no país, em nome ô Município de São
Bernardo, cobrindo o risco de quebra do Contrato.

A garantia na modalidiade fiança bancária deveú ser fomecida por un banco localizado no
Brasil, com cláusula de ahralização financeira, de imprescritibilidade, de inalienúilidade e de
irrevogabilirlqde.

O número do Contrato Administrativo deverá constar dos instrumentos de garantia ou seguro a
sertrr apresefltadôs pelo gaantidor e/ou seguradrrr.

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

a) prejuizos adündos do não cuÍnprimento do ContÍato e do não adimplernento das deÍnais
obrigações nele previstas;

b) prejüzos causados ao CONTRATANTE ou a teÍceiÍo, decorÍentes de culpa ou dolo
duÍante â execução do Contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela fiscalização à CONTRATADA;

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdencirárias de qualquer natuÍez4 não adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.

O CONTRATANTE executará a garantia na foÍma prevista na legislação que rege a matéria.

O garantidor deverá declarã expressamente que tern plena ciàrcia dos termos do Edital da
TOMADA DE PREÇO e das cláusúas contratuais.

O garantidor não é paÍte interessada para figurar em proc€sso administrativo instaurado pela

CONTRATANTE com o objetivo de apuar prejúms e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente Êm pagamento 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.

No caso de alteração do valor do Contrato ou prorrogação de sua vigência, a gaÍantia deverá ser

ajustada à nova situação ou renovad4 seguindo os mesmos parâmetros determinados nesta

Cláusula observado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data de assinatura do
respectivo Termo Aditivo.

A garantia será restituída em 30 (trinta) dias, após o cumprimento das obrigações contratuais
deúdaÍnente atêstadas pela Comissâo de Fiscalização, quando do recebimento definitivo dos
serviços.

Será considerada extinta a garantra:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização púa o levantanento de importâncias
depositadas eÍn dinheiro a ütulo de gaantia, acompanhada de declaraçào do CONTRATANTE,
mediante termo circunstânciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do
Contratoi

.-%i--
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ESTADO DO ]TIARANHÂO
Ct{PJ: 06.125.389/0001-88

b) no prazo de 03 (hés) meses após o término da vigência do Contlato, caso a Comissão de
Fiscalização não comrmique a ocorrência de sinistroq quando o prazo seni ampliado, nos termos
da comunicação.

O CONTRATÁNTE nâo executará a garântia na ocorrência de uma ou mais das segúntes
hipóteses:

a) caso fortuito ou força maior;

b) alteração, sem préüa anuência da seguradora ou do fiador, das obriga@es contratuais;

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

d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Adminisração.

6.12 DO RESFONSÁVEL TÉCNICO

Os serviços de engeúaria deverão ser acomparúados pelo proÍissional (identificar o nome,
profissão e n" da identidade profissional), indicado na Documentaçào de Habilitaçào da
CONTRATADA, que deverá constar na Anotação de Responsabilidade Tecnica - ART
registrada no CREA, referente aos serviços de engeúaria contratados.

A CONTRATADA fica obrigada a garantir que este profissional realize pessoal e diÍetamente a
coordenação e acompanhamento dos serviços objeto do Contrato.

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

a) nos casos excepcionais em que se justifiquem motivo superveniente fora do controle razoável
da empres4 caso fortuito ou de tbrça maior, regularmente comprovados e aceitos pela
Administração;

b) a qualquer tempo, nos císos em que a Administração julgar que a atuação, permanência ou
comportâÍnento do profissional seja prejudicial ao bom andaÍnento dos serviços, inconvenientes
ou insatisfatórios à discipÍina da repartiçâo ou ao interesse pú6Íico, mediante so[icitaçâo por
escrito com as necessárias j u stifi cativas.

A CONTRATADA deverá apresentar currículo de outso profissional com qualificaçôes
eqúvalentes ou superiores.

A CONTRATADA não deverá reivindicar custos adicionais resultantes ou incidentes sobre
qualquer substituição do Responsável Técnico ou de qualquer outro membro da Eqúpe.

6.13. Proposta de Preços: O envelope n" 02 deverá conter 0l (uma) via em original, propostâ

datilografada ou impressa por qualquer meio usrral, ern papet timbrado da empres4 dwidlmente
datada e assinad4 com o seguinte conteírdo:
o Razâo social, sede e número da inscrição do CNPJ do licitante;
o Prazo de validade da propost4 que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados da data da abertura da proposta-

6.13.1 - A propostq uma vez abert4 ünculani o licitante, obrigando-a â executar os serviços
cotados, caso lhe scja adjudicado o objoto da licitaçâo.

PM . toll-,,'. Hu
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6.13.2 - Pedidos de retificaçâo, por engano no preço ou especificação do objeto da licitagão,
somente serão aceitos antes de abertas as propostas, não sendo admitida a simples ofeÍa de
desconto ou aumento de preços.

6.IJ,.J - Nào serâo consideradás as propostas apresentadas fora do prazo, bern como aquelas que
contiverem rasuras, erneadas, borrões ou entrelinhas em suas paÍtes essenciais de modo a
ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores.

6.13.4 - Constatada declaragão ou documentação fals4 após inspeção pela CPL, a licitante será
inabilitada ou desclassificad4 conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades.

7 - DO DIREITO DE PETIÇÃO

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

7.1.1 - caberá a presidente da CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 (ünte e quatro) horas;

7.1.2 - acolhida a petição contra o ato convocalório, será designada nova data para a realização
do certame;

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

motivadamente a intenção de reconer, com registro eÍn ata da sintese das suas razões, quaado
lhe seÍá concedido o pÍàzo de 03 (tÍês) dias úteis para a apresentaÉo das razões do recurso,
podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados paÍa apresentar
contra razões ern igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorreÍrte, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;

7.3 - o(s) recurso(s), que nâo 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, encaminha-lo (s) à autoridade superior,
devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo pÍ:rzo;

7.4 - o acolhimento de recurso importaá a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento;

7,6 - a fdta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitaÉo pela Presidente da 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 pÍesentes e

pelos membros da comissão.

T2

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

classificaçâo e a quântidade de fornecedores.

I
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8.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declaará habilitadas as licitantes que os
apresentaram na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não atenderam as exigências.

E.1.3. As licitantes poderão, unanimemente, renunciaÍ ao direito de interpor recurso, o que
constará em at4 procedendo à abertura dos envelopes no 02, das concorrentes habllitadas.

8.1.4. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitern anterioÍ, â
Comissão Permanente de Licitação, suspenderá a sessão, lawando ata circunstanciada dos
trabalhos ate então executados e comunicariá, por escrito, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas, as licitantes húilitadas, a data hora e local de sua reabertura. Nessa
hipótese, os envelopes no 02, deüdamente fechados e rubricados pelos pres€ntes, pennanecerão
até que se Íeabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade do Presidente da Comissão.
As inabilitadas serão devolüdos os envelopes fechados contendo a proposta de pÍeços.
Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão
destruidos, independenternente de notificação à interessada.
Propostas

8.2.1. Ultrapassada a fase de habilitaçào, serào abertos os envelopes de n'02, dirulgando a
Comissão, aos licitantes pÍesentes, as condições oferecidas pelos participantes habilitados,
sêndo a pÍoposta rubricada por estes e pelos mernbros da CPL.

&.2.2. As propostas serão andisadas, podendo a Comissão convoca as licitantes para
esclarecimsntos de qualquer natureza, que veúam facilita o entendimento das mesmas na fase
dejulgamento.

7.2.3. Verificando-se discordância entÍe o preço unitiário e o total prevalecerá o pnmeiro, sendo
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entÍe os valores numéricos e os poÍ extenso
predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar tais erros, sua pÍoposta será Íejeitada.

8.2.4. As propostas que não atenderern as condições desta licitação que oferecerem alternativas
de ofertas e cotações não preüstas, pÍeços excessivos ou manifestamente inexeqüiveis, serão

desclassificadas.

8.2.í O julgamento das propostas seú efetuado pela CPL e será considerada vencedora a

licitante que apreserrtaÍ o MENOR PREÇO GLOBAL, entre aquelas que cumprirem
integralmente as exigências contidas neste edital-

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

classi ficação;
7.2.7. Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais pÍopostas, e após obedecido

o disposto no pan$âfo 2o do art. 3" da tÉi 8.66É,193, proceder-se-á ao desempate, por sorteio,
em ato público, para o qual, todos licitântes serão convocados.

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

o resultado da licitação, cabendo ràs licitantes o pr&o recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados
a partir do primeiro dia útil após a divulgação.

9- Adjudicação e Homologação

PROCESSoI[ç"i§3.[jp;f
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9.1- Não havendo interposição de recurso qu&lto ao resultado da classificação, ou após o seu
julgamento com base relatório circunstanciado, cabe a Comissão adjudicará o objeto da licitação
à vencedor4 submetendo tal decisão ao titular do órgão interessado para homologação.

92 - Homologada a licitação, será convocada a vencedora par€, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, oferecer a garantia de execução e assinar o conhato.

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

10. - Contrato
10.1 O presente Edital e a proposta da enryresa vencedora farão paÍes integrantes do Contrato,

independenternente de transffição.

10.2. A Secretaria de Administraçâo de São Bernado do Maralhão Ma. com a antecedência
de 5 (circo) dias úteis, convocará o licitante vencedor para assinar o termo de contrato, aceitâÍ
ou retirar instrumentos eqúvalenteq sob pena de decair o direito à conhatação, sem prejuízo de
suspensào tsmporáÍia de participaEào em licitaqào e impedimentos de contÍataÍ com â

Secretaria de Adminisúação de São Bernardo do Maranhão - Ma.,por prazo de até dois anos.

10.3 O prazo de convocação referido no itern 10.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado duÍante seu tÍanscurso pela parte, e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Secretaria de Administraçâo de São Bemardo do Maranhão - Ma.

10.4. A recusa injustificada da adjudicatíria ern assinar o Termo Contratual, dentro do prazo
estabelecido no subitern ânteúor e de oferecer garantia de execução, caracteriza o
desatendimento total da obrigação por ela assumida, acaÍrêtando o cancelamento da
adjudicação, sujeitando-a pena de suspensão tempoÍária de paÍticipaÍ ern licitações e do seu

impedimento de contratâr com a administração pública pelo prazo de até O2 (dois) anos, caso
em que a PreÊitura Municipal de SÀO BERNARDO, atraves da secretaria de Administração
poderá convocar, segundo a ordem de classificação, outra licitante, mantida as cotações da
licitante vencedora, se não preferir proceder nova licitaÉo.

10.5. A contratada ficará obrigada d acriúar, nas mesmas condições contrahlais, os acréscimos
ou supressões que se fizerern necessários, alé de 25o/o (vinte e cinco por c€nto) do valor inicial
atualizado do contralo
Os preços contratados em decorÍência da presente licitação não estiio sujeitos a ÍeajustaÍnento.

I I - Pagamento
O pâgaÍÍlento será efetuado mediante entrega da nota Fiscal devidamente atestada pelo setor
competente e acompanhado da planilha de medição dos serviços realizâdos autorizado e

atestados pelo Fisca.l do Contrato.

Nenhum pagamento se fará sem a que a emprcsa adjudicattlria tenha recolhido valor de mult4
eventualmente aplicada.

12 - Das Sanções Administrativas:
l2.l Aplicam-se à pÍesente licitaÉo as sanções previstas na Lei Federal n' 8.666/93, atrualizada
pela Lei Federal n" 8.883/94 e demais normas legais aplicáveis à materia.

I
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Não existirá qualquer vinculo jurídico enhe a CONTRÂTANTE e quaisquer empregados,
encarregados e./ou prepostos da CONTRATADA que, como tal, tenha ou veúa ter Íelação com
os fomecimentos de que hata este Contrato.

13 - Das Disposições Finais:
13.1 No interesse da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO - MA, e caracterizado a

conveniência e oportunidade, Íica a licitante vencedora obrigada â aceilar nas mesmas
condições propostas os critérios ou sugestões dos serviços que se fizerern necessários,
observado o limite estabelecido na legislação peúinente.

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

8.666/93, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital poderá
ensejar a inabilitação ou classifi caçâo, respectivamente.

133 Informações complementaÍes 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 tarnbern serão resolvidos pela mesm4 à luz da
legislação pertinente, ou submetidos poÍ esta à autoridade superior.

13,4 Nenhuma indenização será devida à licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
quaisquer documentos relativos a esta TOMADA DE PREÇO - licitação.

13.5 São partes integrantes deste Edital:
Anexo I - Planilhasorçamentárias
Anexo II - Minuta do Contrato
Anexo III - Declaragào de Vistoria
Anexo IV - Declaração Acerca de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação
Anexo V - Carta Credencial
Anexo Vl Declaração De Enquadramento Como Micro Empresa Ou Empresa De Pequeno

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

SAO BERNARDO (MA), 12 DE JLNHO DE 2O2O

ELIZADOSSALIMA
PresideÍlte da CPL

11.2 O valor das multas aplicadas será de devidamente corrigido, ate a data de seu efetivo
pagsmento, e recolhido em até 30 (trinta) dias da data de sua cominação, mediante Guiâ de
Recolhimento Oficial.
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III" / ANO DÁ PROPOSTÀ:
005921i2019

OBJETO:
Pavimentação Asfáltica no município dc São BemardolvÍA

CARÂCTERIZAÇÃO DOS TNTERESSES RECiPROCOS:
O municipio de São Bernardo, Estado do Maranhão, tern uma população de 28.343 húitantes (segundo dados estimados do
censo do IBGE 2018) e área de 1.006,920 Kmt. Está localizado na Mesorregiào Leste Maranhensc, Microrregião Baixo
Pamaíha Maranhense- distante 108 km da caoital São Luís.

REI,AÇÃO ENTRE A PROPO§TA D OS OBJETTVOS C DIRETRIZES DO PROGRAMA:
nin.mi?.r Àe nrndrrnã,r aorin,rle na mlnirinin âr'.vás á^ fnmnntn ár hr^d".Àír .drí.^lc " sscoamrnt-o de

Localidades importantes, abastecimento dos comércios locaís, transporte çscolar e a trafegabilidade da população rural.

PUBLICO ALVO:
açâo visa doiãr u xlurricilrio de urlla oriuirrra i,fÍaustÍutua qrre irá sc(vir dc forte Estiüiuio ao p{oeesso pr'otíulivo tlas

unidades que ali residem, criando alternativa para amenizar os problemÀs de escoamento dos excedentes agricolas e de

accsso aos b,elcÍicios púbiicos coino educação e saútle, visardo o pieoo descuvolviureuto d,as tünçôes sociais e gaiantir u bçru-
de h tes

PROBLEMÀ A SER RESOLVDO;
As loçalidades encontra-se em péssimas condições tomando dificil os acessos às bases produtivas rurais, responsáveis por
grande parte do PIB municipal com o escoamento da produção dos pecuaristas e agricultores.

I - D-{DOS DO CONCEDEN'TE

CONCEDENTE:
s3000

PF DO RESPONSÀVEL:
uú4.ôôô.4óv-u L

NOME DO ÓRGÀOóRGÀO SUBORDINÀDO OU UG:

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GUSTAVO iiENRiQ-úE RjGODÀN'Z() (.ANrrTO
NoME DO RESPo VEL;

CEP DO TI"ESPONSÁVEL:
7006'7 -901

ENDEREÇO DO RE§PONSAYEL:
Esplanada dos MinisúÂOrios, Bloco E, S/l.l - Zona CÃÂ-vico-Administr-aüva,

Relatório emitido em 1210612020 21:41].28 Página 'l de ô

RESULTADOS ESPERADOS:
ContÍibuiÍ para a manutençào do bcm-estaÍ da populaçâo; Pavimentação Asfáltica no município de São Bcrnardo/MA,
acreditamos ern resultados sociais, ambicntais e econômicos positivos de alto impacto, Çomo a geraçào de mais empregos e

renda para a população Bsmardense. Po(anro, a roferida obra irá baneficiar diretâmente os trabalhadores lo€ais que Becêssitam

de boas condiçôes de tÍáf€go para o escoamento de sua produção.



2 - DADOS DO PROPONENTE PM ,FOLIL\NO

PROPONENTE:
06. r 25.389/0001-88

PRoCESSo 3-§,ç,c§eoJ*
ÍYIODAIIDADE -fl

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
rvtt_l\lLlrlt, uts §.\(., uEt1l\l\Krrt, I VISTO:

ENDEREÇO JURÍDICO DO TROPOIT,NTE;
PRACA BERNARDO C]oELHO DE ALMF,IDA, 86]

CEP:
65550000

E.-A.:

Àdministração
tliLt:^^ rr,,-:^:^^tr uwrr@ r!ruÍ!ryú

DDD/TELEFONE:
98981137400

CIDADE:
SAO BERNARDO

LIF:

MA
CODIGO
MUNICíPIO:
ogí)q

CONTA CORRENTE:
00664'72280

BANCO:
IO4 - CAD(Â ECONOMICA

AGÊNCIA:
3519-0

RESPONSAVEL:NOMTJ DO
T'}AÔ TGOR VIF,TR A CARVAT HO

CPF DO RESPONSÁVEL:
00? 551.633-7r

CEP DO RESPONSÁVEL:
65560000

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:
RUA CELESTÍNO CAMARA. I55 - CENTRO

Relatório emitido em 1210612020 21:41:28
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4 . DÁDOS DO EXECUTOR/ryAI,ORES
PM . FOLIT;: N,

PROCES§O

VAIOR GLOB.{L: MUIIALIDAIIE -fn nc r rÁ? 6aR

VALOR DA CONTRAPÁRTIDA:

Ano Vaior

2019 R$ 1.165.648.00

VÀLOR DOS REPÂSSES:

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIId{: RS 2.000.00

VAI,OR TiA CON'I'RAP.{RI IDA EM BI]NS E §L,RVIÇO§: R$ u.00

RS 0.00VALOR DF, RE.NDIMENTOS DE API,ICACÁO:

I I11212019INICIO DE VIGENCIÀ:

3t/1212021FIM DE VIGÊNCIA:

1Í]?-\VIGÊNCIA Do C0NVÊNIO:

Relatório emitido e(i 1210612020 2'l:41:28 Página 3 de 6



PM .FOLP,1N'

5 - PLÁ.\O DE TRABALHO PROCESSO

Meta nu: I fo]ODAtIDÂDE

ó . CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
IIIiSTERiO DO DESENVOLVI]TíETiTO REGIOIAL

DF.SCRIÇÁO; Pavimcrtação Àsf,iltica no municipio de Sâo Bernardo/I4A

.Â.LOp- DO p-EP.{SSE: p( 111 ! ?O Án

7 . CRONOGRAMÂ DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE, SAO BERNÂRDO

IETAN": 1

Especiíicação: Pavimeniação Àsfáirica no município de São Bernatdo/Mr\ VISTO:

Unidrde de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor: <-ás r.rtidr.oo
InícioPreüsto: 03/0112020 Término Preüsto: l5/01/202 Valor Global: R$ l.167.ó48.00

UF: N,fA Município: 0909 - SAO BERNARDO CEP: 65550-000

Endereço: No municí-oio de São Remardo,MA

f,trpr/Frse n': I

Especificação: Pavimentação Asfáltica no municipío dc São BcmardoÀ4A

Quantidade:
I-O UN

Valor:
R$ l_ 167.648,00

lnicio Previsto:
03/0t/2020

Térmiuo Preústo:
t5/0312021

MÊsDESEMBoLSo: Janciro ANO: 2020

VETA N": I VALOR DA META R§ 233.129,60

P.A.RCEL, . N": 1

vôs DEsEMBoLSo: Abril ÂNO: 2020

META N'; 1 R§ 466.259.20

DESCRIÇÀO: Pavimcntação Asfáltica no município dc São Bcrnardoilr,íA

\lAI-OR TTO BEPÀSSE: p( 4ÁÁ ){q ro PARCELA rÍ': 2

l,{ÊS DESEMBOLSO: JuIho
^NO: 

2020

META N": I RS 466.259,20

DIISCRIÇÃO: Psvrmentação Asláltrca no municipro de São BemaÍdo/MA

VAI,OR Dí) RF,PÂSSF',: R$ 466 259,20 PARCEI,A N': J

vÊs DEsEMBol-so: Janciro ANO: 202t)

RS 400.00

DI]SCRIÇ Ào: Pavimentaçào Asfáltica no município de São BernaÍdo/MA

VALOR D() REPASSE: RXi400.00 PÂRCELÂ N": 1

MÊS DESEMBOLSO: Àbril ANO: 2020

VETA N": I VALOR DA META RS 1t00.00

DESCRIÇÀO: Pavimentação Asfáltica no municipio de São Bemardo/IvíA

RS 800,00 PÀRCELAN": 2

MÊS DESEMBoI,So: Julho ÀNO: 2020

\IETA N": I VALOR DA META RS n00.00

DESCRIÇÀO: Pavimentação Asfiltica no município de São Bernardo/MA

\.ALOR DO REPASSE: R$ 800.0n PARCELAN.: 3

Relatório emitido em 1210612020 21 .41 .2A Página 4 de ô
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lveroR oe uern:

lveLon on uetn:

VALOR DA META:

V^LOR DO REPASSE:



DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Pavimentação Asfálrica no município de Sào B

NÂTIIREZA DA ÂQtllSlÇÃO: Recrrrsrrs drr Convônier

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: No município de São BcmaÍdoÀtA I

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

lI\ID^DE: tlN QUANTIDADE: 1,00 V. UNITÂRIO: R$ V.TOTÀL: R$1.167.648.00

OBSERVAÇÃO:

PM .Folfl l l{.

ROCESSOE - PLANO DE APLICAÇÃO DET

9 - PL.q.rr*O DE APLICIAÇÃO CONSOLIDADO

e

l§ÂTUREZ^ U,\ DF.SPES^

Código ToÍal Rtcursos Contrapartida Bcns e

Serviços
Rendimento de

Âplicação

TT,TT-{L CERAL: F-§ !.16?_648.011

Relatório emitido em 'l2lOOl2O2O 21 .41:28 Página 5 de 6
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Na qualidade de representante legal do proponeote, declaro, para fins de pro
para eÍêitos e sob x penas da L€i, que incxiste qualquei débito em moia ou
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Admioisúaçào Pública Federal, que

dus r'(,r ur!üúLUú P,ô'u !L údud,rú.

a con] o

Local e DatB Propo[ente

[]cdc DcÍtrüncnto,

Local e Datâ

PM .FOLI{I 
NO

1O . DECLÀRAÇÃO

! I - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TR"4.BALI{O

Aprovado

Concedente
(Representantc legal do órgôo ou Entrdade

l2 - ANEXOS

Comprovântes de Capacidade Técnica e Gerenciâl

Nome do Arollivo:
DECLARAÇÀO CAPACIDADE ADMINISTRATWA E TÉCNICA -.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nomc do Arquivo:
DECLARAÇÃO DE CONTRÂP-{RTIDA.PTIf

Documcntos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:
Oficio Suspensiva RetiÍicado 884825.pdf
Publicação do Contrato de Repasse.pdf

Oficio Ctáusula.pdf

Scio Lcgislativo.pdf
Yonnato de Repasse 884825.pdf



PM .ÊOLH;\N,

SAC CAD(À: 0Eo0 726 0101 (inÍoíÍsaç.6. Eclàmaçõ€6, su§estôes e êlog-los)

ParE pessoas com doficaõncíâ âudtiva ou dE íàlÉ; W 7a 21Ü2
oúúdoÍla: 0€{}0 725 747,í

caixagov.br

CAIXA Contrato de Repasse

PROCESSO o
foiODALIDADE

VISTO:

Gíau de Sígilo

#PúBLtco

CO'{TRÀTO DE REPÀSSE N' 384§25i20Í9,MDRJCÂIXÂ

CO'{TRÂTO OE REPÂSSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A
uNtÃo FEDERÂL, poR tirER ÊDto oo uwrsrÊaroDO DESEI'|VOLV|MENTO REGTONAL
REPRESEMTADO{AI PELA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, E o{.4} !áUItclpto DE sÃo BERNARDo.
OBJETIVAI{DO A EXECUçÃO OE AçÕES RELAYN'ÂS
AO PLANEJAIIIENTO URBANO.

Poí êsts lnstrumefltô Parlicular, eE partes abaixo nominadas ê quallícadas têm, eÍrtrB si, iusto e aeordado o Contrato dB
Repa$e de rsqJrs6 oÍçaÍnentáÍioe da Uniáo, 9m conbrÍÍrdad€ coín esle Cor râto de Repasse ê com a sêguintâ
íegulamenlaÉo: O€cÍêto no 93.872, de 23 de dezembío de í986, e suas albraçõôs, Oecíêto no 6.í 70, de ZS de juiho de
2007, e !ua-§ altcraçÕes, PoÍtâÍia lnterminl$toriel MPDGTMF/CGU no 424, do 30 de dezombro de 2O1e e suas
alterâções, lrEtrução Normativ-a MPDG N! 02, de 21 & .lanêiro de 20íE e suas altcraçõê3, L.i dÊ DiretÍi263
grçamêntíÍi€s vigentê, Dretíz6s OperecirÍEis do Gestor do Programa pêÍa o exercício, Cont|.áio d6 prBtaçào ds
SeÍviço§ (CPs) lirmado eôtre o Gestor do ProgÍâma e a eaixâ Êconômica Fetierai e demab noÍmas que ÍégulãJnêrltam
a espécie, as guais os contrâtanles se suieitam, desdê jÉ, na íoíma ajuslada a sêguir:

SrcNATÁRIOS

I - CONTRATANTE - A UÍliãó FêdeÍal, poÍ inteÍmédio dô Gêstor do Progíúnâ Ministéno do Ds8ênyolúmento Regionai,
inscrito no CNPJruF sob o no O3.353-35tV000'l-9ô, corn sêds Esplâíada dos Minhtérios, Bloco E, S/N - Zona Clüco-
AdminbtÍativa,Brasil'rs/DF - CEP 70 067-gg't , representada peia Caixa ÊÇo.iôiiiiJa FÉdÊíai, ir,sttüiÉo financêiÍa sôb a
ÍoÍmâ ê eÍnpÍesa públic€, dotada de poBonalidade juÍídicâ de díÍ€ito pÍivsdo, cíiâda pelo Decreto-Lei n' 759, de 12 de
agosto dâ 1969 e constituída pêlo Oêcreto no 66.303, de 6 dê março de 1970, regendo-se pelo EslatJto Social âprovedo
na As§eÍnblêia G€râ! de 19 dê Jsneiro d€ 201E, em conformÍrade com o D€cÍeto no 8.945, de 27 de dêzembro tle 2016,
e suas alteÍaçõês. mrn sêde no Setor BancáÍio Sul, Quadrô M, Lote 3Y4, BrasÍlia-DF, inscÍita no CNPJ-MF sob o no
00.300.30510@í{4, ôa quslidâde dô MãndstáÍis da Uniâo, noa tsrmoa dos iÍEtÍumenioE supÍâcilados, i'restê ato
íepr$€ntâda poÍ REGINA CÊL|A BAREOSA RIBEIRO, CPF no 483.501.41+87, Íesldente E &miilhdo(a) êtn Rua 3 -
Quedra C - Casa 36 - Residenciai Àraras - Cohamá, coiríoÍme pioculaÉô lavlad, eín ncEs dc 2" Têbetião de Nolas e
PÍotestos - BrâsílÍâ - OistÍito Fêderal, no liwo 3401-P, ík 1í4, êm 07.10.20í9 e substabelêciÍmnto lavrado am nolâs do
2o Tab€lião de Notas e Prcdesbo - BrâsÍta - DÊtito FedeÍà|, no liwo 3407P, fls. 200, em 07.11.201S, doravântê
dênorninada simplesmente CONTRATANTE.

[ - CONÍRATADo - MUNtCiPto Dã sÂo BERNARDO, inscÍito no CNPi.iyiF süb o §s.125.399'00c,r 98, neste âto
rspres€ntado pelo Í6pectivo PÍêfeilo Municipâ|, senhor JoÃo lGoR vlElRA CARVALHO, cPF no 002.551-633-71,
relicienre e domiciiiado(ai em RUÂ BERiIÂRDC LIMA 54 CEi.ÍIRO - S.ÃO BERNANRDO, doravantê denominadoía)
simplesmeDte CONTRATADO.

coNDtçóÉs cERÁrs

I . OBJETO DO CONIRÀTO DE REPÀ§§E
Pavimentação AsÍállica no MunicÍpio de Sâo Bernardo/irÀ

- MUNICIPTO(S) BENEFrcÁRlo(S)
São BsmâÍdo - tutA.

u - CoNTRATAÇÃO SOB LIMINAR
(x)Não ( )Sim
epénas n" caso dê contrataçao sob limiraÍ, aplic*,se a Cláusula DÉcima Séthna desse CoõtÍâto ê Rêpársê -
Cordiçôês GeÍEis.

rv - CoNTRATAÇÃO SOB CONOIÇÃO SUS?ENSIVA
( )Náo (x)Sim
Documentação: Área d€ lntervenção, TêcíliB de Engenhôrie e Licençâ Ambiental.
Prâzo fnâl pâra enlÍegâ da dôcumeÍrlaÇão p€lo CONTRÀTADO'-3O|10I2ÜàO -

Prazo íinal paÍa análbc pela CAIXA apô6 apÍôsentrção da documêntação: '§i1112q20 -

27.941 r./017 micro &
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PM .tOLH;r 
No

CAIXA
PROCESSo&ü;2""r

Contrato de Repasse ÂDi

v - DESCRTÇÃô FtNanCerR.l e oxçaueNtARre
RecuÍsos do Rêpassê da União R$ í.1ô5-fr8,00 (um míháo, cento e sess€nta e cinco mil e sêiscêntos o quâíenta e
oito reais).
Recursos da CodrapaÍtida âpoÍteda pelo COMTRATAOO EiOU UNIoADE EXECUTORA R$ 2.000,00 (dois mil Íears).
Valor de tflvegtimento (Repassê + ContraBãrüda) RS 1-1ôr.648,00 (um Ellhâo, oento e sêsserta e sete mil e seiscentos
e quârenla e oito reals).
Nola de Émpenho Íf 20 igNEBu2S7, eniiiÉa Em 0U12J2019, oo vairy dB R$ i.íôs-t 4E,CàJ (um milháo, c-e to e
s€ssentâ.ê cinco mil e sebcentos e quaíBnla e oito reãis), Unldade Gestora 175004, Gesulo 00001-
Programa d6 Trabalho: í 545120541073072 1.

Natureza da Despesai 44042.
Cmla Mnculada do CONTRATADO: agêncà no 3519, coÍlte Íf 0m.OOM.7z&iO.

VI . PRAZOS
DaÍa <ia Âssinatura do Conimto de Repasse; iiiizi-2019.
TêÍmino da Vigência Conlrâtuel: 31 de DezEmbro dB 202'1.
Píesiàção de CoÍ!t8s: atê 60 dias aÉs o tómino da vigôncia contrâtual ou coflclusão da execução do objeto, o que
ocorrer primeiro.
AquivaÍrcnloi 10 anos contados dâ apÍesenEção da pr6tação de conlás p€lo CONTRATADO e/ou UNIDAOE
ÉXECU-TORA e encenamênte da operaÉo do CR; ou da Íornada de Conraâ Ê6poci6l, após iulgBmonto daâ conEs peio
TCU; ou ãpós decontdo o pÍazo lêgâl dê guârdâ, ô quê ocoí€Í por último-

vI - FORO
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Êstado do !,ilaranhão-

vUt - ENDEREÇOS
Eno'ereço paíâ entÍegê de çonespqndêncirs ao CôMTRATADO: PG BERNARDO COELHO DE ÀLMEIDA- 8ô3 - CE?
ô555GO00 - São Bemado - MÀ
Endereçc psrâ en'tíege de coÍ,'$ponCências à COUTPÁTÁ.NTE: Rue !nác!o Mcuràc Rênge!. C,JEd€ L, !',lo 215, AltdeÍ
TéÍrêo - Lot€ern€írto Jaracaty, Baino Rsnasceílça ll - São LúiílIA - CEP 65075€97.

ENDEREçOS ELETRÔNICOS;
Endereço eletrônico do CONTRATADO: viBeÍúe_eng@yahoo.com.bri waÍlacy_§lya@hotmail.com;
hmarEiêÍi@gmail.com; iuúf l@gmail.üsm: rt€barros20i9@hoiríall.ooÍn; josoiqsrF€feito@holrnãii.com;
igúrcâÍ\ralho@hotmail,comi ioaoi goísarvalho@hotnail-com.
EMeÍêço êletÍônico de OONTRATANTE: glgovs!@eaira.gov.br.

Pelo presente instrumeoto, as p€ítes nominadas no ConlÍâto de Repâsse, paduam as cláusulas a s€guit:

CúUSULA PruüEIRA. Do PLANo DE TRABÂLHo E DA coNDIçÂO §USPENSIVA

1 - O Plano de Trabâlho eprovedo no Sistema de Gestito de Convênios e Contsatos de Repassê (SICONV) é pâÍle
integrantê do pÍesânte Çü1tÍato d€ Rôpa§6s, 'ridependênie dê tÍanscÍiÉo.

1.1 - A etrcácia deste lnsúumento está condicionada à apÍe,sentaÇão p€lo CONIRATADO e.lou UNIDÁDE
EXECUTORA de toda a documentação relacioradâ no itêm lV das CondiFes Geíais dêste ContÍato, bem como à
ánálisê hvoÉvel psla CONTRATANTE, dentro doa prazos eslabelecidos no mesÍno itêm,

1. 1 .1 - O CONTRATADO E/OU UNTDADE EXECUTORA, desde já e por eíe Insfumanto, reconhcco ê dá EUa anuàncía
que o não atendimenio das exlgênclâs no prâzo fi,(ado ou a não âprováção dâ docümêntâção pêla CONTRATANTE
impiicará a:
a) ExtinFo do pressnte ContÍalo de Rêpâssê independente dê nolificâÉo, quâÍrdo náo howêr liberàção de recursos de
Íepasse;
b) Rescisão imediata do presente ContÍÊto de Repasse, corh o Íessârcimêmo de êvêntuâis despesas paÍa elsboraçáô
do pÍojeto básico ou termo dê referêncÉ custêadas com recursos do in§bumento.

^r 
Ári-lrr . 

^.^ ^âÀ.Â.^Ã-ÀvlálJ9vLr1 irEllrultLrrt - lrA§ vorut Av\rE§

2 - Como íoÍmâ múlua de coop€ração na eracÍJÉo do oôjslo do Contrâto de Repasse, são obÍigaÉ€s da3 psÍlss:

2.1 - DA CONTRATANTE

SÂC CAIXÂ: oEm 726 01 01 (irfoÍmâçô€§, re@es, sugeslôes e elogios)
Para pg6sors co.n deíclência arrditiva ou dê fále: m00 726 2492

Otlyidetta| W 725 7474
caixE Eov.bt

MODA.LID

VISTO;

27.941 v017 mlcÍo
Q

I



PM . FOL|I;I NO

€ÂrxÂ Contrato de Repasse
ÜlODALIDADE

VISTO:

t.

Analbar e acêitaí a documeÍnação técnrca, inslitucional e juridica das píopGlô selecionadasi
Celebrar o CoÍt'ato de Repasse, epós abndimento dos Íequisitos pdo CONTRATADO e/ou UNIOADE
EXECUTORA, e pubtizr sêu ê)(tato, no Diário Oficial da União (OOU), € Íspec{ivas alteíaçõ€s, ss foí o câso;
Acompanhar e atestar a êxecrrÉo fÍslcc.ánâhcêira do objeto píêvisto no Pleno de Trabalho, oom os
cêÍrespcndeni.es reglslrcs ncs sls-namas Ca Un!ão, utilizande-sâ para tanto doê r"cursos humanos e tecnológicos
da CONTRÂTÂNTE
Íransíarir ao COMTRATADO ê/ou UNIDADE EXECUÍORÂ os Íecursos íinancêlros, na forma do crofloqÍama dê
desgmbolso âprovado, obssrvado o disposto na Clárrsula Quinte destê lnstruÍnento;
Comunicar a assinetuÍe ê libcração do Íectlrsos ao Pod6r Legislativo na íorma dlsposta na legislação:
Moniloreí ê âcompanhar a confomidade flsica e nnanceirá durante a exedlção do píês€nte insüumen'lo;
Analbar Êventuais solhilaçõês de reprogrâmâçáo dos Proietos Técnicos ou Terrnos de RêÍeíênciâ, submeterdo-
as, quando Íor o caso, ao Gestror do PÍograma, rnEdrante o pagamento de texa de reaftálise:
VêÍiflcar a ÍeatLação do pIoc€dimento licitetôÍio peb CONTRÂÍADO, st€íldo-se à docurnêntação no que tânge: a
contemporanêidade do ce-Ítame, aos prBç6 do lidtant3 vancedor e sua çompstrbilidad€ com 6 prêços de
refêÍênciâ, âo respêcüvo enquadElmento do objeto ajustado coín o eÍêUvâmente licitâdo, ao foanecimento de
dedaração exprsssa linnada pôr repÍesentante legal do CONTRATADO e/ou UNIDÂDE EXECUTORA âtestaMo
o atôndimento às disposiçÕes hgais aplicáveis, ou rBgistro no SICONV que â substitua;
Aferir a execução d0 objêto pactuado, confuÍme pãduâdo no Plano de Trâbalho, por mêio da veÍiÍicâçâo dâ
compatibilidadê êntre estes e o e{elivamentê executado. assim como verlfcar a regular aD{icagão das parcelas de
fêdrrsos, de acordo com o disposto nâ Cláusula Quinta;
VeÍificaÍ a existênci: da Anotação d,E Re6ponsabilirade Técnica - ART, Rêgistro de Responsati$dadê Tác.Írics -
RRT ou, quando aplacável, Teímo dê RôGponsabllidadâ Têcnicâ - TRT, quando se tratar de obras e seÍviços de
engsnharia;
Dêsignar, €m 10 dias contádó,s dâ as§natuÍâ do iÍrstÍumento, os sêrvidores ou eínpregados Íespmsávois pêlo sêu
acomPanhaÍftento;
Divulgar em sÍüo êletônico insfrtucional as infoÍmações Íeferentes a valores dêvolvidôs, bêm côfi1o â causâ dâ
derroluçáo, nos cásos de não e)€crrçáo tot8l do obido Pacíuado, $dinÉo ou Í€6cisão do instrumsnto;
Fomecêr, quândo requisitrdas pel6 óEáos de conüol€ êxtemo e nos limites de sue mmpêtência êspecificâ,
inrormaçties reiativas ao Crntrato de Repesse iídependente de autorização iudiciait
NotficaÍ píêvíâmente o CONTRATADO â inscÍlÉo como inadimplente no SICONV, quandô dêtectada6
impropriêdadês ou iregulâridades no acsmpaúanrento da exeqiÉo do objeto do instrumento, de\rendo ser
inciuída no aviso a Íespêdiva SecÍáarie de Fâz$da ou sêcÍôtaria similar, € o PodeÍ Legisletivo dc óÍ9ão
respoÍlsável pêlo insüumanto;
ReoebÊr. analilrÍ ! pí?!t!ção de coot t Êncaminhade pelo CONTRATADO erou UNIDÂDE EXECUTORA, bem
como notificáJo qtândo da nãô eprêsentrâÉo da Pr6taÉo de Côíttâs no prâzô fxado, e/ou quando coÍ|s{âtadg a
má aplicaçáo dc recursos, insiâuÍanoo. se fgr o cásô, a cor [espondgniú Túúãde de Cúrias EEpeciei;
Efêtuar a devolução iÍnedtâtâ dos saldos Í€manoscoot€s da conb üncülâda ao inst umento para a conta única do
TBouío Nacional, nos css6 âplicávêlsi
Têr a prêÍrogativa de assumiÍ ou lÍansíerir a responsabilldade pela execução do objeto, no caso d€ paratlsação ou
@ ocoíéncia de Ísto relevante, de rnodo a evitaí sua descontinuidade;
Rêatizar lêmpestivam6ntê no §içOilv os atos ê os prosedmâniôs reietivos ao acompanhamento da ãreçuçáo do

objeto, rêgist.ando aquêles que poí Bua natrreza oão possâm ser Íeallzados nesse Sistema, rnanlendo-o

euando da condusão, dsnúncis, Íescísáo ou extlnção do presênte instÍumenb, pro\ridenciar o cãncdamento dG
saldos dê êmpô ho no prazo máxirno ds 60 (sessenta) diâs.
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2,2 - OO CONTRÁTADO

À.^ãÀ â triÁàrãl .^mne{enlg 9 ccncesSiOná íiâs de s€Íviç{E tr:rhlícoÂ. c$nformê o ca6o, .n!3

dâ leglslação aplicáYel:

SAC CAIXÀ: O€OO 724 0101 (inÍgrmaF$. reclamações, suoEsttu. elogbs)
Pâre pesioB oo.fi d6riciâncla audlttva ou de fab: m00 72ô 2492

Ot tidoáat 0800 T2S 7 474

Consignaí no Orçamento do exercído corrente ou, em l6i que autcrize sua inclusáo, os í€cunsos necessáÍios Para
---^;. ^ ÀhiãiÀ .t^ n^^rÉt^ .1ê pâírâêcê ê n^ ââ.o .tê invÂ.íiftÀnlô qrtA tyt ãnõh o êrêÍaicão, íÍrnÊígneÍ no
plano Plurianral 06 ÍBcuÍsoÊ paÍa atender às despêsãs eÍn exerc[ooc Íuttlros gue, ãnualmênle @nstaÍão do seu

Orçamênto:
Oúservar as condlções peíe recebirnento de recuÍsos dâ Uniâo e pâre inscÍição em restos a pagar eslabelêcldas
pele Lêi Compkmentár no í 0 l , de 0/í de mãio ct-' 2000:

^ imÉà,i-,|^ .{^ ê^ ..i}Í,l-a^ áá E6llrdiô â^ê lM* ,i^ ná4igo
utJl rrlJrurr rEEr_sÉ! Er,r |{* wqE. a nrrlre,l-v !9 sv'rÍ,wv,luv
TdbdÉdo Nacloml, e não ê,etuaÍ cobrança que íesolle em montante supêÍior à contÍapaítida aporlada ao

Contralo de Repasse;
do Contsato de Repassê como indiÍeto;ÍV, Deíinir o regime de execuÇão do objeto

ElsboraÍ os projetos têcflico§ Íelacionados ao objeto pac{uado e aprêserúar toda documentação juíidicá, técnlca e
instítucional nêcêssáÍia à cdebração do Contrato de Repassê, de acoÍdo com os normstivos do programa, bem

como apÍ€§entar docuÍrêntos de titJlaÍidade domhial dâ área de lnteívônção, licÊnças e apÍovações de projetos

"§

r7 arr l r.í117 mi.'h
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PROCESSOjIc2o e li, cCÍ
CÃTXÂ Contrato de Repasse

VISTO

Vl, Exêcutar e Íscalizár os lÍabâlhos necessários à consêêuÉo do objêto pactuado no Contíato de
observando pÊlzos e cuíos, designandô pmfiss'Í}nal habiÍitrdo e com experiência necÉssáÍia ao
âc.ompônhamento e contmle das obrâs ê seÍviços coÍr a Íesp€cliva ART, RRT ou, quando aplicávê|, TRT da
pÍestaÉo de seívlços de fiscâlização a serem realizados;
Apresenlar à CONTRATANTE dedâraçáo de capacrdâde tácnica, indr:cando o seÍvidor ou servidores qr.rc

acompanhârão a ôbra ou serviço de engênhsriâ;
Apreseniff dêciaEÉo expÍessã áicslifido que É,ússui seiüÍ ÊsÊecí,icÊ coíh âtíibulFss dêfiladas paÍs g3§tão,
celebraÉo, execuÉo e pÍêstação de coítâÊ doô instrumêntos celebrâdos com a União, com lotaçáo dê, no
mínimo, um sêNidor ou empÍegado público e{etivo ê quando não possuií setor especÍftco para essa funçáo,
podeÉ âiÍihjiÍ as coínpet&]ciffi a setor iá existente na suâ eslrulura adminiskâlivâ. desde quê lâl setor conte com
â lotâçáo de, no mÍnimo, um sêrvidor ou êÍnpregado público efeNo (PORTAR!q INTERMINISTERIAL N0 1'14, DE
7 DE MAIO DE 2O18)r
Assegurar, na sua intêgralidade, a guâlidâde técnica dos pro§os e dâ execução dos pÍodúo€ ê serviços
üúniiátâdôÊ, ü-r' .:úníüÍmidâi.ê ccm âs noíinãs Srasilsiías e G norn':atvos dos prog,.amas. açêes e ?!,vÊ?d8s,
dêterminando a coneÉo de vícios que possam compromêter a fruição do b€nefício pe{â população benâficiária,
guaÍdo deÍectados p6la CONTRATANTE ou pelos órgãos dâ controle;
Setecionar as áíêas de intervenÉo e 06 beneliciáÍios fnais em confoímidâdê mm as diÍelíizes e§abeiecidas pelo
Gêstor do Programa, podendo estabekceÍ odrâs que busquem Íeíetr situâçôes de vulnêrêbilidade econômlca e
soo'ral, iníormaodo à COtiTRÂiÂt'íiE sàÍnprõ quÉ húüiíêí âitêráüõês;
Rêâlizâr o processo licihtóíio, sob sua inteira respon6abilidade, ffisegu.ândo â coneção dos procedim€nlos
lcgois. a sufliêncie Cc píqeto básicc o,,: do termo de refe.tência. dâ p!a!ri!hã otçamentárie discrimirctivâ do
percentual de Encargos Sociais Bonificâçáo e Despesas hdiretas (BDl) utilizados, cada qual com o respêctivo
dehlhâmenlo de sua composiçáo, por itEm de oíçamenlo ou êonjunto dêlês, alêm da disponibilização da
contrapaÍtida, quândo for o caso;
Apíeseotar declaração expÍessa lirmãda por representante legâl do COhITRATADO eiou UNIOAOE EXEÇLToRA.
üü iegisiiÍo no $!CO|$J qi;c â iübsiii'Ja, êtcstando o stendiír€nio c?s dispssiçõês legais âPhávêis ?n
procedimento licitalóÍioi
Exercer. nã qrElidâde dê coÍ râlântÊ. a fiscalizâçáo sobre o CTÊF - Cofitrato dê Exe(íjÇão e FoÍnecimento de
Obras ou SeÍviços ou Equipamentosi
Estimular a partiõpaÉo dos benêÍiciáÍios fmais na elebôÍaÉo e impleÍnemaÉo do obieto do Contrato de
Repasse, bem como nâ mânulênção do patrimônío gerado por estes invealimetltos;
No caêo dos Estados, Municipios ê Disfito Fêdêral, noticar os partidos politims. os siídicatos de fabâlhadore§ e
as entdades eÍnpresaÍiais cam s€de no m,JoicíFtô o'-t Dislrito Federâl quando ocorteÍ a libêração de recursos
finãnceiros pela CONTFIATANTE, em conloímidade com a Lei rf 9.452, de 2Ô dê maÍço de 1997, taarliada a
notificacáo por meio eletrônico;
OperaÍ, manter e cÇnseÍvar âdequâdameÍúe o pêtÍimônio púbtico gerado p'elos investimeÍÍos dêcorrenles do
Contsato de Rêpasse, âpós sua exacução, de forma â po§sibilitar a sua funcionalidade:
PÍeslar conlê dos rêcurÊos hânsÍeíidos pela CONTRATANTE deslinados à consêcução do úje{o no prazo fixedo
no Corhato de Repass€:
Foneeer à ÇONTRAIANTE, a qualquêí têÍnpo. infoÍmaç€es sobIe âs âçÕe6 desênvolvilas paÍâ viâbilizâr o
acompanhamento e avaÍiação do processo;
Prever no edrtal de fEitação e no CTEF que a responsabilidade pela quelidâde dâs ôbras. mâteriais e seryiços
executadodfoÍnecidos é da emprêsa conúatada para esta finalrdade, inclusve E píomoçao de reaciequaçoes,
semprê que detectadas impropriedades que possâm côÍnpÍomáêr a consecuÉo do objÊto conftâtâdo:
Realizar tempestivarnente no SICONV os atos e os procedimêntoÊ Íêlalivos à ÍormalizâFo, exêcução, licitação,
acompanhamsnto, prestação de contê e inbrmaçõês aserca de tomâdá dê contas êspêêiâl do Conlrato de
Repasse e reglstrar no SICONV 06 atos que por sua nâtureza náo possam seÍ rÊalizados nesse Sl§lema,
mântêÍrdc-os atualizados;
lnslâurar pÍocesso administratiyo apuratóÍio, iflclúsive processo administrativo disciplinaÍ, quando constâtado o
desvio ou maivssação de r€cursos púbiiÇo§, hreguiariderie na execução rio CTEF ou géstão íinaneeira do
Contralo de Rêpass€, comanicândo lal Íáo à CONTRATANTÊ;
RegistraÍ no SICONV o êxbato do êdital de liciiâÉo, o preço estimado pela Adminiskação para â êxecuÉo do
sewiço e a proposia de pÍeço total oÍertadâ por cada licitante com o sêu respecl-wo CNPJ, ô termo de
homologaÉo ê âdiudicação, o extrab do ÇTEF e seus respeclivos adilivos, a ÂRT, RRT ou, quando aplicável,
TRT do8 proisto6, dog oççütoree ? da fiscalizaÉo de obÍas, ê 6 bolelins de mediçoes;
Mânter um canal de comunicaçáo eíetivo. ao qual se dará ampla publicidade, p€ra o recebimenlo pela União de
ir-ràiiiíestàvürs dús ciiaüàús iciàciúi'iáúús àü cúr-rl/Ên;u, púrsiiiiiiiaird,j ü Íegistil de 5ügesioÊs, eiüEios,
solicitâçõês, Íêclámaçoes e denúnc'ras;

XXIV. lncluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o obiêüo do instÍum8nb se Íeferir à exeêuçáo dé
de engenharia, iflformação sobre canal para o Íegistso da denúnciâ§, rêdamações e elogiôs, coôfoííÍtê pÍevisto
"Manual de
ReÉibiioâ;

Uso dâ Marca do Govemo Federál - Obras' da SecÍetaria de Comunicâção Social da i&ncla

4
sAc cAD(Â; 0800 7?6 010'l (ntrofimçôeÁ, Íeclamaçõ€§, flrge6l6€6 ê dogios)

Para pêssoqs com dsficiêncl. .uditiyE ou de íãla: 0800 726 2492
Ouvidolia: 0800 725 7474

cai xa.gov. ht
2Í,a41 vul i mÉ.o

PM .FOLP"IN'

MODALIDADE .1-\)



PlÍI .FOLf',1NU

PROCESS0 4 r ooÊ,o o&
CAEXA Contrato de Repasse

MODALIDADE

VISTO:

Ao tomar ciància dB quahu€r inegularídade ou ilegelidade, dar ciência âos óÍgáos dê co rolê ê, hâvêndo Íundada
suspeita de cÍl'mc ou de impÍobidadg adminisüatlvâ, cienülicar os Ministérios Público Federal e Esladual e a
Advocacia Geíel da Uniâo:
Abnder ao disposto nas Leis no 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, dê Í9 de dezembro de 2000, e no
DecÍêlo nc 5.296, tb 02 de dezernbro ée 2DO1 e lN MPDG nô 02, de 24 de laoeiro de 2Oí8, Íêtâtiyâmentê à
pÍoíloção de acessibilidade dae pêssoâs poíadoras de defciênda Íisica ou mmhoHluade reduziJa;
Compatibilizâr o obieto do ContÍato d6 Repasse com noímas e píocedimentos de pÍeseív€Éo amtÍental
munidpel, estadual ou federal, coníorme o caso;
Prevêr no êdilal dô licitaçáo as coÍrpo§ç5ês da custos urútários s o detalhamsnto ê encargos soc'nis e do BOI
qu9 olegram o orçâmenlo do proieto báslco da obra e/ou seívL)o, êm cuíFíimêÍio ao arL 7.; s?, inc'lso [. da Lêi
nÔ 8 ô66, dê 21 de iunho de 1993 dc a Súmula n0 25E dc TÍibunal de Gontas da União ou quanlo apticiivel, dâ L€i
Fe&ral ôo '!3.3(13. ds 3O de junho de 2016. vêdada a utilizâção da nrodalirtade contretaÉo intêgrada ê de
oÍçamento sigil060:
No§ câsc de tsânsferênchs a Estados, DÊtrito Federâl e MunicífÍos, obseruar o dispo€to no Decreto no 7.983. de
08 de gbril de 2013, e suas alteraçõe§. ôas licitaçõ€s que íeâlizar, no caso de côntráüação de obÍas ou súviços dê
engenharia, bem como apÍesênhí à CONTRATANTE dêdâEÉo írÍrnâda pelo representante leg;l do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA aceÍca do atendimenlo ao disposlo no reíerido D€crBto;
Utilizar, pâÍâ aquisição de bens e seíviços comuns, a modalidade píegão, nos termoe da Lei oo 10.520, de Í7 dô
julho de 2002. e do rêgulamenlo prêvisto no DecÍeto no 10.024, de 20 dê setemko de 20í9, obrigatoriâmente a
suâ forma olstrônica, devêíldo sêí Justlltcadá pêlo @NTRATÂDO elou UNIDADE EXECUTORÂ a impogsibitiradê
dê sua utilizeÉo, vedada a utilizaÉo dê oÍçamêr[o sigilosoi
Publicar, em conformidade com a legislaçâo vrgeote, ô ênÍalo do pnmeiÍo oü único erihai <je iiciteção em aié 60
(sessenlâ) dlas, pÍoÍrogávcl uma única vez, desde gue moüvado pelo CONTRATADO e âceito pela
CONTRATANÍE, coÔIâdos:
a) De dals d6 assinatura do presente instrumêrúo, caso náo pos6ua dáusula suspensiva; ou
b) Oo acêite do lêÍmo dê reíeÍência ou da emlssãô do Laudo de Análioe Têcnlca, caso o prÊsente instrumento

possua cláuôula suspenriva.
Aprêsêntar dechrâção expÍassâ ou foÍnecêr dBdaração emitidâ pêla empíesê \rencedora da licitação, a'têstando
que esta nào possui em seu quadro socieÉrio servido, púbiieÔ da aiiva, ou cmprqgâdô de ear]pÍêsa púbiica úu de
sociedade de economia mÍsb, sendo de sua iÍrtêira responsâtilidad€ â fscalização dessa obÍig8ção;
Regbfar no SICONV as atas o as informaçôes sobte 06 parlicipantes e Íêspedivas pÍopostâs das lic'rtaçôês, bsm
como as lnfomações refêrantês à6 dispensss e inêxigibilidades:
lnserir, quando dâ cêtsbração de contratos com tarceiÍos para execuÉo do objeto do Contrato de Rep6s€,
dáusub quô obÍiguE o erceiÍo â peÍmitir o livre ac€6so dos serYldores dos oígâos ou entdaÍies F;biicrs
cor{ralanles, bêm como dos óÍgãos ds confiole interlo e exGmo, a seus dos.lmefltos € rsgi§ros contábeis;
ÂiesiaÍ. poí me'ro do Cadastjo iiãciôÍrâi de Empiesas In*jôiiêãs ê SusÊ,ensas (CEISI â íêgülâÍidadê das
eínpíêsas dou pmfÉsionals paÍticipantos do processo de licitagão, em especial âo impedimento dãquelas em
contrsEÍ com o Poder Públhú, êm atendiÍnenlo ao dlsposlo Ílâ PoÍtaÍia CGU ng 516, de l5 dê março de 2010;
ConsufeâÍ no §isleme de CadâstraÍnefltô Unifrc6do de Fomêcêdoíês - SICAF â rêgulâridade das empreses e/ou
profssrona'§ perticipamês do processo d€ licltaÉo, em especial ao impedimênto daquelas em contratar com o
Poder Públim, s€ndo vâga'd? . paÍiicigação na iiciiação ou conüataÉo de eÍrrprÉsa quB cü-Éia coo-lo iflrpÉdida ou
suspêÍrsa:
Coi,sul',aí nc Cada3ltc l'laaic:':C de Ccnde€Çõee Ci,.''!e a lÊg!!âridâde das enprgs?3 €'lôr r Iltnfiecrônâis
paíicipaoiÊs do procÊsso de licitação, no que tiange a r€gislro de ato dê improbidade administratrva ê
inêlagitiüdade sw€Ívisionâdo pelo Conselho Naciooal de Justiçai
Apresêntar à CONTRATANTE Íe!âtôíio de execuÉo do empre€ndirÍleato contendo inbÍmaçôe3 sobúe a execuÉo
Íísico.fnancêirâ do Contratô de R€pas.sa, bem coíno dâ utilização da conhapattida, confoíÍne o arl. '18 da PorleÍia
interministeriai &iPDG/MFTCGU no 424. de 30 dê dazsríbÍo dê 2016 ê suas alteJãções;
Responsabilizar-sê p€h conclusão do empreendimenlo quando o obiêto do CoâlÍato de Rep€ssê pí6vêr apenas
sua gxeüÉô parciel 9 íêa etapa de emFreendiín€nto maior. e fim de assegurar sue funcionalldade:
Oivulgar, em quahuor aÉo píül1ociooal relacionada âo objeto er' Éietirro do C€ntrato dê Repâsse, o nomê do
Programa, a origem do redrBo, o valor do repassie o o nomê da CONÍRATANTÊ e do GestoÍ do Prograrnâ, cDmo
entes pãÍticipantes, úrigando€s o CONTRATADO €ilou UNIDADE EXECUTORA a comunicar expÍessamente à
CAI)(Â a data, foma e local onda ocoÍÍeÍá â ação promocional, com antecedêncià títinima de 72 horas, sob pena
dê suspGnsãs dâ liEíaçíc cc3 íecuÍsos fn3nceirôs, cbseryadas âs limit"çõe-< imtr(rstas Fêla Flêttorât no g 504. dê
30 de sêtembío dê 1997;
eompÍomêtêr-8€ a ulilizar a essinaturâ do Gestor do PÍogrâma acompânhada da rnarca do Govemo FedsÍal nas
publicases deconentês do Çonlíato da Repassê, obseÍvadas as lirnila$es imposlss pels Lei Eleitoral no 9.504,
d€ 30 d€ setembro de 1997:
Respondêr solidaÍiamente, os eobs consorciados, no caso da axe{üção dô ôbielo contrâluel por consóÍcios
públicos:
ê,plicar, no SICONV, os íecur8c6 cÍeditâdos nê conla vineulada ao ConFato dÊ Repasse
poupâílça, se o prazo prêvlsto pâra sua udlizaçào br igual ou sup€Íior â um mé6, e Íealizar

SAC CAIXA 0600 72ô 0í 01 (in ormaçôg€, ÍEdamaçõ6s. s{rgê8Eeô . qbglos}
Pa.a p€5sor3 corIl dsficlán6iâ .udíllva ou de ída:: O80A 7zg21tz

Oúvido.ia: 08ü, 725 7474
calxa.gov.bÍ
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CATXA Contrato de Repasse
rdODÂ.tIDADE

VISTO:

XLIV

dBpêaas do Contrato dê Repasse tâÍnbérn por inteímédio do SlCOt.lv, observedâs as dispo6ições conlilas na
Cláusula Sélima destê lnsbsmento;
E6trr ci€íte d€ que a CONTRATANTE stá eutodzada a eÍetuaÍ a trarsferência dos reojrcos fnanc€iÍos por ela
repassados parâ e conta vinsulda ao instrumento. bem cDmo os seus íendimentoG, paÍá a conta única dá Uniáo,
caso os Íecursos náo seFm utilizados no objeto da trensteíêncÉ p€to prazo de i8ú diâsl
EstaÍ ciBnt€ dB que I CONTRATANTE está eúoÍizada a efetuar o re3gate dos sâldG rerfiánesceflEs da conlâ
vi[culada ac' irisirr.iritentô, nos f:asüs e''ii qu€ íáo houvei- e dcvo:ução dos rêcutEos íro Êíazc pÍc.*sts;
Esl,ar ciente so,bre a não suieição ao sEilo bancário, quaÍ o a União a ÍGp€ctivos óígáos de Bntrole, poÍ sa lratsr
de recuÉo prlblico:
DaÍ ciância da celebrâção do Confato de Repasse ao conselho local ou íostància de controle sodal da área
vinculada ao progÍams de goveno quê oÍiglnotj a t âÍlsíeÉncia, quando hor,vêÍ;
üvulgar em sitio eieirônícs instiitrcionei ac inÍôÍÍtâç@s íefeíeotes a valores devolvidos, bem como a causâ da
dgvoluÉo, nos casos de não execuçáo total do objêto pacluado, exinção ou rescisáo do inshumêntoi
Dbpcnlbillrar, em sí§o cíici:l nâ inlgmgt, ou, na sue hl!â, ern sue sede, em !ocâ! de Écil üsüilirlâ.,ê, con.§ulla eo
eúato do instÍumênto ou outro iÍEtrumento utilizado, conteÍdo, pelo meflos, o otúêto, a finalidade, os valores e âs
dâtas de liberação e o &lhameÍ o da aplicação dos recursG, b€m como as contrâta9õês realizadas pêra a
execução do objeto pa.{uâdo, podêndo ser supríjã a publicaÉo na intÉÍnet pêla in6êrÉo de link na página ofciâl
do CONTRATADo dou UNIDAOE EXÊCUTORA que possibllile acesso diíeto ao Porlal de Convênios;
lndicaí a obr'igaloÍieóad,e dÊ üÍitabiiização ê Euarda dos bEns ÍeinânÊscênies Ê mâniÍeslêl compromissc de
úilizeçeo dos bens pârâ âssequrzr a coaünui{rade de programa govememental, eslando dâms âs regras e
.inÂ!.i2ac .lâ,,tilirsã^'
Respondêr, nâ fqura de seus ütularB, m medidâ de seus stos, competências e atribuiÉês o CONTRATADO e
solidariamentê, quando fur o caso. a UNIDADE EXÉCUTORA, poÍ desvlo ou malveÍsação de Íecursos públims,
inegularidâde na oxearçáo do conlraÍo ou ges!ão Ínânceiía do inírumento:
Apresenter, via SlCOlW, o Plano de Sustentabilidade do empÍe€íxlimento ou equipâmento a seÍ adquiÍido e
ã6"Àié. â^ .&âà.rnrÂ oÀ.r^r I à-iFhri!á ^ áú É;.^ âác,rEi,t^.

9v|wJ|J9wtvwwll'PlgIilg*Ê9,1ír9l

ObservâÍ âs condições para reprogGmação estabeleciras na Poíaria lnlaÍministeÍiâl MPDG,/üIÊ/CGU 424, dê 30
de dezembro de 2016 e suas âltêíâçõês. e lN MPDG nô 02, de 24 de ianeio dê 2018 e suas alteÍaÇõ€s;
Tomar oiÍras proüdóncias necessárias à boa êxecuÉo do obleto do Conlrato de Repassê:
TransÍeÍir a posse 6 propriedâde do imwel paca c beneíiciários llnâis, sêÍrdo coídicionanle para aprovsção da
Preslação de Contas, câso a operação preveiâ o item de inve3timenlo de Íegulâíizâçâo fundiáÍia;
ApÍesentâr a Licençâ de Opêrâção. fornedda pelo órgão ambiental compglente, §endo condicionante pâra
eFmvâtào da PÍes!âção ale Contas Final, caso e opeÍEçõês sela de abastecimêÍúo de á-oua. esgolamento
sanltárlo, resíduos sôlirjos urbanos e drenegeín, inclBive as Íeallzadas nos programâs hâbltadonais;
EstaÍ ciente que a náo aprovação p€la CONTRATANTE do produto inicial rêktivo à mêtqdologia implicará a
Íescisão conúafual e a não lib€raçâo dos ÍecuÍsos conlrâladG bem como a devoÍuÇâo dos Íecursos
evênfudmsnte lá sacados, no caso de op€rações de Plano Dirêtor, Rlsco e ReguleÍizâgão Fundiária;
Estar clente que a llberaçáo dâ ütima paÍcela fca cordicionada à comprcvação da Íêgulsrização sfstiva de
situaÉo da delegaçâo ou mnessão lÍmâdâ ênbe o municlplo e o peslâdor dc serviços, no caso de opeÍações
do Programa Servicos ljrbanos de Á,gua e Esgoto, quando a coÍnprovaQão da ÍêgulaÍidade dâ delegação B
conces3âo ,or spÍrg§êntâda por tedno de compromígso;
Garântir isoladamente dJ junlo aos órgãos compelentes o fomscimenlo, a manutenÉo e e operação dos sbtemas
de abastedmento de água, de coleia ê trâtarnento de esgoto sânnáno, de coiela e traEmento dos Íesíduos
soÍrdos, de coleta de esgotos duviaie, de paümentâÉo Éblica e de rede de distibuição de energÍa elética e
iluminação públicâ, no que coubeÍ.

L

LI

ut.

L .

LIV.
LV.

LVI.

LV .

LVIII,

Lrx_

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3 - A CONTRÀTA}ITÊ hansÍerirá, ao CONTRÁTÀDO elqu Ui,iiDADÊ ÉXECUTORÀ aié o iimib ci.o va'ror tios Recursos
de Repasse desaito no item V das CONDIÇÔES GERAIS e de a@údo com o cronograma de êsembolso constânle do
Plano dê Írâbalho.

3.1 - O CONTRATADO apoÍtaíá o vatôr dos RecuÍsos de ContÍap6ítidâ dêscÍib no ilem V das CONDIÇOE§ GERAIS,
após o desbloqueio dos Recr.r3os de Repasse e pÍêüamenle ao pagâmento dos fomecedorcs ou prestâdô(€8 de
sewlços, de acordo com os percentuais e as condiçóês eíabêbcldas na lêglslaÉo vigenie à conta dê recusos
élurrd\ru5 erl r §cu ul!dI rcrtu.

3.2 - Os Íecursos lransfeÍidoo pela União e os recurgos do CONTRATADO deslinadce ao prcse te Conüalo de
Rspassê, fiOuíerão no Orçernenlo do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramenlo por ÍoÍúes ds Í€cursos e
elementos de despBsa-

SAC CAIXÀ 0800 726 0í01 [ntomrâçôes, íedema@§, sugeâtõ$ e ebgíJs]
ParE pessoB Gom McÉrcir audiüva ou de fu|.: O8O0 72ê 24e

OlJvidofiã: 0E00 725 7,174
caixã,gov.br
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PROCESSO

CA,,XA Contrato oe Repasse
MODATIDADE

VISTO:

3.3 - Recursos adic'xroais necessáÍios à consscução do obroto do
responssbilidedê exclusivâ do CONTRATAOO-

presente CoÍfÍáo de Repasse lerão o seu apoÍta sob-

3.4 - Toda a morrirnBntsÉo financaiÍa deye seÍ eíehrâdâ, obÍigatoÍiamente, na côntâ vinfiiladâ â este Contrato dê
RAFaEsê, em agênal. da CAIXÂ, lsantâ de coúança de tsÍiías b6néÍÍas.

ÇLÁusuLA QUARTA - DA ÂuroRrzAçÃo eARA tulcto Do oBJETo

4 - O CONÍRATADO e/ou UNIDADE EXECUIORA, por me'ro dêâtê lnstrum$to, manifesta sua o(pÍBssa concordância
êm aguardar a autorização escÍiüâ da COiITRÂTANrE para o inÍcio da oxecuÉo do otiêto desle Contrato de Repes€â.

4.1 -A autúizagào oconerá após a finalizaçâo do processo dê árráliÊé pós cónkãl(Él ê, pafá C6nfalo dâ Rêpassc
enquâdrêdo no Nivd I ou l-A, o cÍédito de Íecursos de íepâsse na conta vinculada, coníorme direlrizes da Portaria
lnterministeÍiâl MPDG/MF/CGU 424, dê 30 de dezembro de.2o1õ e suas alterações-

4.2 - Eventual êxecução do obieio realizadâ anbs da âutorlzação da CONTRATÂNTE não será objêto de mediÉo pâra
iiberâção de r€cuísos até a êmbsão da autorizáção acima dispo6tâ.

4,3 - Caso a conbatração seja e-fetuadâ no pêÍíodo prêebiioral, o CONTRATADO ê/ou UNIOADE EXECUTORA
declara srlar cientc dG que â âulorízação de inicio de ot{sto e a liberação dôs recursos somente oconeÉ após
linalizado o pÍocesso eleitoÍal â s€ rBalizsr no mês de outubro, consiÍlErada, indusive, â êvêntual oconêndâ dê segundo
iumo, em aiendimenio ao arügo 73, incaso Vi, aiínea "a" rja Lei ó! 9-504, dê 30 de seterrúaú dê i997.

CúUSULA QUIiITA - Do ACOÍIíPANHAHENTo, UBERAçÃO E DÊSBLoQUEIO DE REcURsos

5. A sxecução do objelo seÍá acompanhâda e fiscalizada de fotma a garantir a regulariJade dos atos praticados e s suâ
plena êxôcução, e3pondêndo o CONTRATADO eiou UNIDADE EXECUToRA psbs denos causado€ a brceiros,
decorÍentes dê culpâ ou dolo na execuçâo do lnstÍumento, não cabendc a responsâbifizaÉo da CONTRATANTE @r
inconÍormldades ou rííegulaídades pratiladas peio CONIRATÂD,f, erou iiNiDÀDE ãECijTOÊÁ, saivo nm casos em
que as falhas de@ÍÍeÍem de omissão de reGponsabilidade ahAuída à CONTÊATAI{TE-

5, 1 No acompenhâmênto da execuçào do objeto seíão veíiÍicados:

I - A @mpÍsvaÉo da boâ c Íoguhr aplbaçáo doa rEc1rrto§, na Íormâ da lêgtÊlaÉa apfcâyel:
ll - A compâtibilldade enEe e êx€cugão do obiáo, o qu€ fd est8bêlecido no plâno dê fabalho, os dêsêmbol§oô ê
pagamentos, conforme ga cronogramas apresentarios;
lll - A regularijadê das inbÍmaFês regÉtrâdas pelo CONTRATADO no SlCOttV:
lV - O qrmprimento dâs mstas do plano de lrabalho nas co[ÉiçÕÊ8 êsürbel€cida3;
V - A cmformidade fi nânc€ara.

5.2 A C ONTRATANTE mrrunicaÍá so CONTBÁTAoO erbu UiüDÂDE Ê(ECUToRA quâisquer iÍrÉgulâridâdês
deconenbs do uso dos recursos ou outÍas pondêncisE dê oÍdsm tâJrba spuÍados dllrafilê a execuÉo do instÍuínento,
sijspenúênd,a o dssbloqueio de rccrjÍso:, íic.rndg ee'..?be!eddâ 3 Ê'szÇ d-' 30 (kinta) PâÍ9 saneao€nlo âu
aprêsentaÉo de hfoÍmaçõ€s e 6dâÍêcimenlos, podendo §êÍ proíÍogado PoÍ iruâl peÍíodo.

5.3 A CONTMTANTE repoítará d€cbáo quanlo à eceittsÉo ou não das iuslificativas apÍê6êntâde3 e, se íor o câso,
Íêalizará pÍocêdimênto de epuraçâo dq dano ao 6ÍàÍio, snsq'ando Íqistto de inadimplênciá no SICOIW ê imêdiata
indauração rie Tomada de Contas Especial.

§.4 : A Ubeíêção Cos ÍecuÍsos lnanceiros âbedeceÉ ao cÍonograma da degêmbolso p{evisto no Plenó dê TÍabâlho ê
seí"á rêalizada sob bloqualo, ÍespeitBndo a dbponibilidade fuanceire do Ge6tor do Programa e atendidas ae axigênci&
ca&sirsis vigenles.

5.4-1 - A liberação de íecursos dev€rá ocoÍÍer da segulnte brma:

I - Para instrumentos ênquadradc nos;
a) Nlveis t e l-4, preÍeÍ€ncialí!ênlê êm parcelã única: I
b) NÍvêis ê lll, em no minimo 3 (tê3) paícslas, ssndo que a pÍimeira náo podêÍá êxcedet a 20% (vintê por cênto
valoÍ gbbal do insüumonto.

ll - A liberâçáo da primeira parcala ou patce,a úníca Ícará condic'tonada à:

SAC C^D(A: (EoO 726 0101 (hÍormaçô*, ledãmaçõê.,. §119€66€6 ô ebgios)
â aàr.. ôcr!^ 74ê ârôâ

ouvido.i.: 0000 725 747,1
cãlxa.9ov.br c27.941 v017 micro
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VISTO:

a) Condusão dâ análise técflica 6 acÊite do píocesso lic aródo pela COMTRATANTÉ:
b) Adimplência no CAUC do CONTRATADO qrre possui âfê 50.000 húitâÍ es e que êstâvâ inadmplente no ínomeÍto
da âssinatuÍa do presenle Conhâto de Ref€sse, caso a opsr3Éo seja vinculada ao e(ercicio 6nãn@iío de 2018 ou
2019.

lll - Para a libeÍaÉo das demais pârcelas o CONÍRATADO deverá eslar em situâçãú rêgular com â execução do Plano
de Trâbâlho, com ex€ürçâo de iio mítimo 70p,',r dâs pâícelaE liber3dss anleíioímenie.

5-4-2 - Náo harreíá a lib6râção ds píímeiÉ pârêêla de rec1Jrsos ao Co.rtÍatado quo possua instrumeôlos ãpoiadG com
Í€cursos do Govemo Federal sám execuçâo financêhâ há maig de 18O dia3.

5.5 - O cronograma de desembolso pra\rislo no dâno de trabalho deverá êíâr em Çonson&ncia com as mêtas e fases
ou etapas dê execuçEo d0 obrsto do instrumeÊto.

5.6 - Após a comprovaÉo dâ homotogâção do processo iicitatôrio peio COi{IRATÂDO, o cÍonogÍama de dês€mbolso
dev€rá soÍ ajstado em obsêÍvação ao grau de execugão esiabehcido no rsGddo procêsso lacitatório.

5.7 - A aubrização de dêsbloqueio dos reolÍsos crêditados na conls vinculada ocoÍreÍá condicioneda e:

I - Emlôsão da aí,oÍizâÉo paÍe inldo do obi*q;
ll - Apresentaçáo do rolatório de exêcuçáo competivel com o cronograma de desembolso apÍovedo,
devidamente atestado peis Íiscâiizaçáo tío COiITRATÂDO ciuu UiiiDÂDE ÉXECUiORA;
lll - Atendimênto ao dlsposto nos Artigos 52 e 54 da Porlerie lntêrministeriaÍ MPDG/MF/CGU no 424, de 30
de dezembro de 2016 e suâs âlterações:
lV - Comp{oyaÇão finaÍlc€iÍe dâ êtâpâ ântêÍioÍ pelo CONTRATADO êlou UNIDADE EXECUTORA;
V- Aprssênlâção do iermo de ÍecetÍme#o provisório da inteÍvenção, no3 tBÍmG do aú n'73, iÍrciso l, elíneâ 'â" dÊ Lel
8.666, d6 21 do lunno dB 'i993, par3 o da3bloqueio da úitima parpaia de red,uso6:
§.7.1 - O servidor indicado pêlo CONTRATADO rssponsável peÍo âcompanhamento e Íiscalização da obía
deverá assinâr e cai'regai'no SICONV o relatório de Íiscâlização refercnlê â câda mediçãc.

5.7.2 - O CONTRATADO deyêÍá verificar se os materiais splicâdos e os serviços realizados atandem âos
requisitos de qualidadê €Btabetecidos pêlas *peciíicâç6ss lócnicas dos pÍojetos de engenharia aceitos.

5.7.3 - A execuÇâo Ílsicâ sêÉ atestada conÍôÍme regrameÍ{o dlsposlo no Aíigo 5,1 da Portariâ Interministerial
MPDG/MF/CGU nr 424, de 30 de dezembÍo de 2016 e suas âltaraçó3s.

5.7.4 - A âi€íiçao da execuçâo do oiljeio, suas ÍrEtes e Íases ou etapas será ícãiizada poí fiieio íjâ veÍiíicãção da
compatit*lidade enfe o efelivaÍrEÍte e)G§{rtâdô e o pacluado no Plano de Trabalho.

5.8 - O instruínento seíá íescindrdo na hipcrt€5€ de insxistência de exêcnçâo finaflceire apó6 Í80 dias da libsÍEção dâ

Fimeira parcala ou sem comprovação da execuÉo financaira por maís de 360 diâs cúÍtados e pãrtir do últiííro
desbloqrêio dê rccljÍsoô.

5.9 - Os píazos dê qu€ ü-atam os iteng5.42 Ê 5.€ dâ Cláiisuiâ Quintâ do prês€ni€ C€ntrâto de Rêpassê:

| - de\r'Brão s€r susp€nsoE nog .:lsos êm que a inêxecuÉo financêira ior devida a akaso de liberaÉo de parcdas pelo
Conc€dente ou pêla CONTRATAiÍTE, ou nos ces6 êm que a paralbaÉo da êxecüção sê &r poÍ delerminaçáo,iudicial
ou poÍ recomendaÉo ou delêrminaÉo de óÍgàos da controh; e

ll - podor6o 60r proÍrogadoc, dêsde qua sejem dEvidarnento rnotivado6, qu€ não fique caÍactsizrda cuha ou inéícl8 do
CONTRATADO, nos casos de que tÍãta o inciso lll do § 30 do aít. 27 da Portaria lôbÍministêrisl MPDG/|[,F/CGU no 424,
cie 30 <ie dezembro <íe 20Í6 e suas aiieraçôes, e que seia autorizado peia CONTRATÂNÍE.

5.10 - Cabê ao rBpresootanb hgal do CONTRATADO dãr cúntinuidádê à exêcução dos ContÍatos de Repasse
firmados pelos seus antecessoEs.

5.11 - A utilizaçáo dê Íêcursos do conlrato de repasse para pâgamanto da Íemuneração vâí!ável, @íúorme previsto na
Ld (hs Eststei8 (Lei n" í3-306, d6 2OíB), á peÍmitido somento nos casrrs âm qua os proçoE dos í.Íú da Phnilhâ
Orç€mentária do CTEF, acêita oa VRPL - Verificagão do Resultado do Píoceso LiÍtâtórb, conespondam aos lim
máximos, induincio a remuneração variárrei,

CLÁUSULÀ SÉXTA - DA cLÂssIFIcAçÂo oRçAMENTÁRIA E FINANCÉIRA oos RECUR

§AC CAIXA 0800 726 0í 01 (hÍoÍmações. reclBriaçúê6, srrged6.s ê .bgio6)
Psra pêssoG so{a drÍc.l§ncla .udtlva ou dr íah: 0800 726 2492

Ouvldortâ: 0800 725 74?4
cair..goY.br
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6 - As despg6as com a execuçâo Ílo obFlo do pÍesênte Contrato d€ Repasse conerão à conta de racuÍsos alocadG
nos respectivos oíçaÍnerlos dos confatafitês.

6.1 - A emiê§ão do úlD€nho pluÍianual. quendo ÍoÍ o caso. oconêÍá de acordo coÍn determlnação especaílca do GesloÍ
do PÍograma, 6!m incorporaÉo âo píêsêntB Contíâto de Repassê mêdiántê AÍúíilsmênto.

ô.2 - A eícáciâ dÊsb ln§rumenlo esÉ condidonada à valijade dos empBnhos, gue é determinâda poí instÍumento
lêgal, fiído o quel, sern a totâl libêraçâo do6 recunios, ô pr8ento CoÍ râto de Repasse fic8 automali:amente extinto.

6.2.1 - No ceso de pedâ da validade dos empênhos poÍ rnouvo de cancÊlamento de Reslos a Pagar, o quantiêtivo
íÍsico-fnâncêiro podeÉ B€Í reduzidÕ âté a atapa do obiâlo contÍatado quê apresênb fuídonâlidâde. -

eúusuLÂ sÉriirA - DÂ ExEcuçÂo FiNAHoE|R.A

7 - Os êdlÍso§ somente podêrão ser úi[zados para pagamento do dêspesas conslanles do Phno ds Trsb3tho ou para
aplicaÉo no meÍcatlo financeio, nas hípóbses pÍevir{as em lôi ou nâ PoÍtaíh lntêÍminhteÍia, MPDG/MF/CGU no 424,ê 3o de dêzsínbro de 2016 e suas âlteragões, vededa sua ulilizaçâo em finalldade dlvsÍsa da pactuada neotÊ
ln slrumento.

7.1 - A pÍograÍnação ea execuÉo financeire deverão sôr Í€anzad6 €ín separedo, dê eco(do mm a natureza ea foÍtê
de ÍeqjÍSo§, s€ ,br o caso.

7.2 - Antês dâ realização de ceda pagamonto, o CONÍRATADO e/ou UNIOADÉ ÉXECUTORA ioduirá no SlCOlW, no
minimo, as seguintes infoÍmaço€s:

I 
^ 

iÂ.{iã,^ã^,1^ É-r É^.
ll - O nü'ne e CNPJ ou CPF do bmecedoÍ, quândo foÍ o caso:
lll - O contralo a quê se refêíê o pagEmêÍtto Íôallzado;
lV - A meta, elapa ou Íess do Plâno dê Íróalho relalivâ ao pagamento:
V - lnbÍmaÉes das notas fscab ou doflmenlos @ntátteis.

7.3 - Os pagamentos dêvem sêr rÊalizado6 mediente cíédito na conta bencáÍi8 de titulâÍidâde dos Íomecedores e
pÍêsladores de serüços, Íâcrrltade e disp€nsa deatê procedimento nos casos citados absixo, em que o cÍ&ito oodefá
ser ÍEalizâdo êm conta bancáriâ de titulaÍiêde do pÍúpÍio CONTRÂTÂDO ê/ó(, UNIDAOE EXÊCUTORA, d€vá'do ser
regístrado no SICOiW o bsnslbiáÍio finâl da dêspesâ:

a) Poí âto da autoridadê máxima do GestoÍ do PÍogrânrs;
b) No ressaÍdmcnto âo CONTRATADO s/ou UNIDADE EXECUTORA poÍ pagÉÍnentos realiza<loe às pópÍias custâs
de€orentes de alrasos na liberação de Íecursos p€lo GBtor do Progrâma ê em vâlorês alêm da contapartida
pacluada,

7.3.í - Excepcionalm6nlê, pôderá seÍ Íeslizado, umâ única vez no decoÍreÍ dâ vigênc'ra do píBssnte Contrato dê
Repassê, pagamÊRto â p€sscÉ fÍ$ca que não possuâ coírta bâncárla, desde quc peím:tida a ldanüfceçgc do
benêfrciário pela CONTRATANTE, ê ob6êÍvado o limitê de R$ 1200,00 (um mil e duzenlos reeis) por fom.cedor ou
prestador dê sêÍviços.

7.4 - Os rÊcursos lransferidoô pêla CONIRÂÍANTE não poderão sêí udlizados para despesas abfuadas sm p€ríodo
antenoÍ ou poslêrüÍ à vigància do pÍÉênla Conüato de Rep€ss6, peímltido o pâgamento ds de6p€sas posiÉriormeíite
desde gue comprovadaúnt6 reallzadas na v'€ênciâ descÍita no item vl das CONDIÇÕES GERAIS.

7.5 - Os redlrsos trangfeÍiios, ênquanto não uúlizado6, serào aplicados êm cad8Íneta de poupança s€ o prazo prevlslo
para sue utilízação for buâl ou sup€Íior a 1 ÍÍÉs, ou em fundô do apllcâção fnancaira ds cltÍto praa ou operâção de
mêrcsdo abeÍtô lastÍeada em títulos da dÍüda pública bdsÍal, quando e 9üâ utilização esliver prevista paÍa píazo mBnor
que 1 mês.

7-5.1 - A aplicaÉo dG recur3oa, creditad6 na mnta únc,l'rlada ao Contrálo dê Repasse, €m fundo de curto frâzo 5eÉ
.ríÃm4lia ââÁe .êaiâÊrÚã hal,r CONTR-Á..TAOO elou UNIDADE EXECUTORA do ÍesDsclivo TeÍmô de Adêsão ao
Íundo no ato dê ÍegularizaÉo da conta, ficando o CONTP.ATADO e,/ou UNIDADE EXECUÍORA Íesponsávol
aplicâção em caderneta dê pôupança poí inteÍmedio do SlCOtW, se o pGlzo prêvisto para utilizagáo dc§
transfe{idos for iguâl ou supêrior a 1 mês.

SAC CAIXÂ: 0800 72ô 0t0í (lnfoínâçõca, r€danlaçô€s, 3ugeeü,€e e elogios)
Pãia pcsaôae com dolclêoci- ôtiva ou dô ,alâ: C8C0 726 24§2

Ouyldoítr: 08üt 725 7474
câllâ€ov.bt
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