
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO nUUUlA

CNPJ 76^1.941/0001-70

PROJETO DE LEI N"376/19

Data: 12/04/2019

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial no valor de até

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no exercício

financeiro de 2019.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de

Coméiio Procópio, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte,

LEI:

Art. 1° Fica aberto no Orçamento Geral do Município do

exercício financeiro de 2019, Crédito Adicionai Especial no valor de até R$ 15.000,00 (quinze

mil reais) na seguinte dotação:

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Cultura
Unidade: 01 Secretaria Municipal de Cultura
Função: 3 Cultura

Subfunção: 392 Difusão Cultural

Programa: 3 Promoção da Cultural

Atividade: 1.034 CONSTRUÇÃO DO CÉU DAS ARTES

Elemento Despesa Recurso Valor

4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações 111 15.000,00

Soma 15.000,00

Art. 2° - O recurso necessário para s aplicação apresentada no

artigo anterior tem origem de anulação parcial de dotação orçamentária do Orçamento vigente,

conforme segue:

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-00
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Órgão: 05
Unidade: 01

Função: 3

Subfunção: 392

Programa: 3
Atividade: 1.034

Secretaria Municipal de Cultura
Secretaria Municipal de Cultura
Cultura

Difusão Cultural

Promoção da Cultural
CONSTRUÇÃO DO CÉU DAS ARTES

Elemento Despesa Recurso Valor

4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamento e Material Permanente 1000 7.000,00

Soma 7.000,00

Órgão: 05
Unidade: 01

Função: 3

Subfunção: 392

Programa: 3
Atividade: 2.053

Secretaria Municipal de Cultura
Secretaria Municipal de Cultura
Cultura

Difusão Cultural

Promoção da Cultural

ATIVIDADES DE MÚSICA. CANTOS. DANÇA E TEATRO

Elemento Despesa Recurso Valor

3.3.90.36.00.00.00.00Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1000 8.000,00

Soma 8.000,00

Art. 3° - Fica alterado o Anexo 2 - Demonstrativo das

Ações da Lei n° 74/17, de 28/08/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianuai do Município de Comélio
Procópio para o Quadriênio de 2018-2021 com a inclusão de meta no Órgão:

Órgão: 05
Unidade: 01

Função: 13

Subfunção: 392

Programa: 3
Atividade: 1.034

conforme segue:

Secretaria Municipal de Cultura
Secretaria Municipal de Cultura
Cultura

Difusão Cultural

Promoção da Cultura
Construção do Céu das Artes

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelioprocopio.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmaii.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANA

CNPJ 76^1.041/0001-70

Acâo Local Descrição da Ação Função Subfunção Fonte Ano

Unid.

Med. Meta

1.034 Município Construção do Céu das Artes 13 392 359 Unidade Física Recursos - RS

Vinculados Livres Total

2018 30.000,00 . 30.000.00

2019 .
_

.

2020 .

2021

Total 30.000,00 30.000,00

AcSo Local Descrição da Ação Função Subfunção Fonte Ano

Unid.

Med. Meta

1.034 Município Construção do Céu das Artes 13 392 359 Unidade Física Recursos - RS

Equipamentos Vinculados Livres Total

2016 500.000.00 500.000.00

2019 .

2020 .

2021 . . .

Total 500.000.00 500.000,00

1.034 Município Construção do Céu das Artes 13 392 359 Unidade Física Recursos-RS

Obras Vinculados Livres Total

2016 1.100.000,00 . 1.100.000,00

2019 . .

2020 . .

2021 . .
.

Total 1.100.000|00 . 1.100.000,00

Ação Local Descrição da Ação Função Subfunção Fonte Ano

Unid.
Med. Meta

1.034 Município Construção do Céu das Artes 13 392 1000 Unidade Física Recursos - RS

Vinculados Livres Totai

2018 _ 15.000,00 15.000,00

2019 . 8.000.00 8.000.00

2020 . . .

2021 . _ .

Total . 23.000,00 23.000,00

1.630.000,00 1.653.000,00 1.653.000.00

Art. 4° - Fica incluído ao Anexo I - Programas e Metas, da Lei n° 75/17, de 28/08/2017 - Lei

de Diretrizes Orçamentárias 2018, a meta no Órgão:
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Cultura
Unidade: 01 Secretaria Municipal de Cultura
Função: 13 Cultura
Subfunção: 392 Difusão Cultural
Programa: 3 Promoção da Cultura
Atividade: 1.034 Construção do Céu das Artes

conforme semie:
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SEQ DESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTOR FUNÇÃO SUB-

FUNÇÃO

PRODUTOS

SERVIÇOS FONTE VALOR R$

1034- Construção do Céu das Artes Município 13 392 Serviços 359 30.000,00

1034' Construção do Céu das Artes Município 13 392 Produtos 359 1.600.000,00

1034" Construção do Céu das Artes Munícloio 13 1000 Obras 1000 15.000.00

1034* Construção do Céu das Artes Município 13 1000 Equipamentos 1000 8.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO SOMA 1.653.000.00

Funciona] incluída

revogando-se as disposições ei/i contrário.

abinere d

refeito

Lei entrará em vigor na data de sua aprovação,

12 de abril de 2019.

Claudio'Troil)Blni Bernardo
ProcLir^or Geral ao Município

J

Sueli Cecília Teodoro Vi

Diretora do Departamen tabilidade

Vinculada pelo art. 52 da Lei Compicmentaryr 179/12

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
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PROJETO DE LEI N°376/19

Exposição ílc Motivos

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa
Legislativa, o Projeto de Lei referente à abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento

Gerai do Município.

Essa funcional está incluída no orçamento vigente tendo em vista o

contrato de repasse 853 864/2017/Caixa entre a União Federal através do Ministério da Cultura e o

município de Cornélio Procópio objetivando a execução de ações relativas a instalação de espaços

culturais. O objeto desse convênio é a construção do Céu das Artes. O Céu das Artes será um

espaço cultural para a realização de eventos.

Tendo em vista o Ministério dí^Esport^ter atualizado o Projeto ocorreu uma pequena modificação

no valor, diante disto está s^ido incluído at\Projeto/Atividade o valor de R$ 15.000,00 (quinze
mil).

isam,/Eautamos cbqi o apoio de Vossas Excelências para
aprovação do presente projeto ̂ lAreginie deVÍKgáribia.

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
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CONTRATO DE REPASSE N° 853864/2017//CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI

CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA
CULTURA, REPRESENTADO PELA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO
DE CORNÉLIO PROCÒPIO,
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES
RELATIVAS AO SEINFRA - INSTALAÇÃO
DE ESPAÇOS CULTURAIS.

Por este instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, têm. entre si,
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em
conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentação, Decreto
if' 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações. Decreto n® 6,170, de 25 de
juiho de 2007, e suas alterações, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGÜ n° 424, de 30
an dezembro de 2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. Diretrizes Operacionais
do Gestor río Programa para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS)
firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econômica Federal e demais normeis que
jsQuíamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde já. na forma
ajustada a soguir:

SIGNATÁRIOS

1  - CONTRATANTE - A União Federal, por intermédio da Gestor do PfügrarT:a
MfNiSTÉRlO DA CULTURA,"representada pela Caixa Econômica Federal, instituição
financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito
privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo

rt'' 56.303, de 6 de março de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto rT^
?.973. de 23 de março de 2013, publicado no DOU de 01/04/2013, e retificação publicada
:io OOU de 05/04/2013, e alterado pelo Decreto n" 8.199, de 26 de fevereiro de 2014,

UQ DOU de 27/02/2014, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4.
Crasíiin-D:-. in.ycrita no CNPJ-MF sob o n° 00.360.305/0001-04, na qualidade de
.ViaivJatária da União, nos termos dos instfumentos supracitados, neste ato representada
|K>r vVlADFfvDR ROBERTO DOS SANTOá;'RG n" 33170424. expedido por SSP/PR, CPF

530.136.219-72. residente e domiciliado em Loncirina/PR, conforme procuração lavrada
rífu üOtss do 2' Ofício de Molas e Protesto, Brasília - DF, no livro 3217-P, fís 013 b OT'í,
oc; 11.-0S/201v> e substabsiecimento lavrada em notas do 2^ Oficio de Notas e Protesto,

- DD. no livro 3257-P, fis 196 a 197. em 02/05/2017. doravante denominada
:"nrnpie>";fneni.e CONTRATANTE.

íi - CONTRATADO - MUNiCÍPlO DE CORNÉLIO FROCÓPiÓ, inscrito no CNPJ-MF sob
o fP 76.331.941/0001-70, neste ato representado pelo respv^ctivo Prefeito Municipal,
Senhor .AMÍN JOSE HANNOUCHE, portador do RG n° 3.103.928-2 expedido per
SDSP/PR. e CPF n° 521.746.549-20,"residente e doniíciliado em Comélio Proc;6pio./PR,
lioiTis^arite denonrinado simplesmente CONTRATADO.
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CONDIÇÕES GERAIS

I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE

CONSTRUÇÃO DO CEU DAS ARTES..

II - MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO
Cornéíio Procópio - PR.

iil - CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR
(.x:) Não ( ) Sim
Àpenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima desse
Contrato de Repasse - Condições Gerais.

IV - CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA
(  ) Não ( X ) Sim
Documentação: Área de Intervenção. Técnica de Engenharia e Licença Ambiental.
Pra?:o para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 08 (oito) meses.
Prarío para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 01 (um) mês.

V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Recursos do Repasse da União R$ 1.485.000,00 (hum milhão e quatrocentos e oitenta e
cinco mil reais).
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA
RS 15.000,00 (quinze mil reais).
Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 1.500,000,00 (hum milhão e
quir^hentos mil reais).
Notn de Empenho n° 2017NE800051,- emitida em 08/12/2017, no valor de RS
1-485.000,00 (hum milhão e quatrocentos e oitenta e cinco mil reais). Unidade Gestora
420045. Gestão 00001.
Programa, do Trabalho: 13392202714.U20001 ..i.
N.atureza da Despesa: 444042. ^
Conia Vinculada do CONTRATADO: agência n° 0388, conta n° 006.647183-8. ■

Vi - PRAZOS

Data da .Assinatura do Contrato de Repasse: 29/12/2017. =
Térn^no da Vigência Contratual: 31 de Outubro de 2022.
Prestação rJe Contas: até 60 (sessenta) dias após o término da vigência contratual ou
conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Arquivamento: 10 anos contados da apresentação da prestação de contas pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA ou do decurso do prazo para apresentação
da prestação de contas.

VI; ̂ FORO

Justiça Federal. Seção Judiciária do Estado do Paraná.

VIII - ENDEREÇOS
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: Av. Minas Gerais, 301 -
CEP 86300-000 •- Cornéíio Procópio - PR.
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: Av. Maringá. 1415 -
CEP 86060-000 ~ Londrina/PR.
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ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:
Endereço eletrônico do CONTRATADO: prefeitoamin@cp.gov.br; ezardo@gmaii.com;
sempiacp@gmail.com; delmarcon@gmail.com; adilson-correia@uol.com.br.
Endereço eletrônico do CONTRATANTE: sr2612pr@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENSÍVA

1 - O Piano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repxas.se (SICGNV) é parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de
transcrição.

1.1 - .A eficácia deste Instrumento está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentação relacionada no item IV das
Condições Gerais deste Contrato, bem como à análise favorável pela CONTRATANTE,
dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item.

1.1.1 - O prazo fixado para atendimento da condição suspensiva poderá ser prorrogado,
uma única vez. por igual período.

1.1.2 - O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde já e por este
ín.strurnento. reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das exigências no
prazo fixado ou a não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a
rescisão de pleno direito do presente Contrato de Repasse, independente de notificação.

CLÁUSULA SEGUNDA ~ DAS OBRIGAÇÕES

2 - Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse,
sâo obrigações das partes:

2.1 " DA CONTRATANTE

I. anaüsar o aceitar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas
selecionadas;

II. celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diário Oficial
da União (DOU), e respectivas alterações, se for o caso:

III. acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de
Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se
para ta.nto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRATANTE;

IV. transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros,
na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula
Quinta deste Instrumento;

V. comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma
disposta na legislação;
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Vi, monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução do
presente instrumento;

Vil. analisar eventuais solicitações de reprogramação dos Projetos Técnicos,
submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante o pagamento
de taxa de reanálise;

VIU. verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONTRATADO, atendo-se à
documentação no que tange: a contemporaneidade do certame, aos preços do
licilante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência, ao respectivo
enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de
declaração expressa firmada por representante legai do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis,
ou registro no SICONV que a substitua;

IX. aferir a execução do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por
meio da verificação da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim
como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos, de acordo com o
disposto na Cláusula Quinta;

X. verificar a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, quando se
tratar de obras e serviços de engenharia;

XI. designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou
empregados responsáveis pelo seu acompanhamento;

XII. divulgar em sitio eletrônico institucional as informações referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do
ol-)jeío pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;

XIII. fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua
ccmpratência específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente
de aulorização judicial;

XIV- notificar previamente o CONTRATADO a inscrição como inadimplente no SICONV.
quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da
execução do objeto do instrumento, devendo ser incluída no aviso a respectiva
Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do órgão
responsável pelo instrumento;

XV- notificar o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quando não apresentada a
Prestação de Contas dos recursos aplicados, ou quando constatada a má aplicação
dos recursos públicos transferidos, instaurando, se for o caso. a competente Tomada
de Contas Especial:

XVi. rr:icet>er e analisar a prestação de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, bem como notificá-lo quando da não apresentação no prazo
lixado e ainda quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o
caso, o correspondente Tornada de Contas Especial;

XVII. -solicitar à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata
dos saldos remanescentes dessa conta específica do instrumento para a conta única
do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis.

XVIII. assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de
paralisação ou de ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua
descontinuidade:

XIX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos ao
acompanhamento da execução do objeto, registrando no SICONV os atos que por
sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados.
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22 - DO CONTRATADO

I. consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão,
os recursos necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso
de Investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos
para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do seu
Orçamento;

II. observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em
restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000;

III. comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria,
nos lermos do Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em
montante superior à contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

IV. definir o regime de execução, direto ou indireto, do objeto do Contrato de Repasse;
V. elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda

documentação jurídica, técnica e institucional necessária à celebração do Contrato de
Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar
documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações
de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e concessionárias de serviços
públicos, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável;

VI. executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado
0 com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços
com 3 respectiva ART da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados.

VII. Apresentar ao CONTRATANTE declaração de capacidade técnica, indicando o
servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia.

VIII. assegurar, na sua Integraiidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos
produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os
normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios
que possam comprometer a fruição do beneficio pela população beneficiária, quando
detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;

iX. selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as
diretrizes eslabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que
busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, Informando á
CONTRATANTE sempre que houver alterações:

X. realizar o processo licltatório, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo
regime de execução indireta, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações ou da Lei 12.462. de 04 de agosto de 2011 e sua regulamentação, e
demais normas pertinentes à matéria, assegurando a correção dos procedimentos
legais, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do
percefiíual de Bonificação e Despesas indiretas (BDI) utilizado e o respectivo
detalhamento de sua composição;

XI. apresentar declaração expressa firmada por representante lega! do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o
ate.ndimentc das disposições legais aplicáveis ao procedimento licilatórlo;

XII. exercer, na qualidade de crjntratante, a fiscalização sobre o CTEF - Contraio de
Execução e/ou Fornecimento de Obras, Serviços ou Equipamentos.

XIII. estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do
objeto dc Contrato de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por
estes investimentos;
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XiV. no caso dos Estados, Municípios e Distrilo Federal, notificar os partidos políticos, os
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou
Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela
CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n° 9.452, de 20 de março de 1997,
facultada a notificação por meio eletrônico;

XV, opeiar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos
investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a
possibilitar a sua funcionalidade;

XVI. prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à
consecução do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

XVIÍ. fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

XVIIi. prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das
obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta
finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado;

XíX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos à
formalização, execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas e
informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar
no SICONV os atos que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema,
mantendo-os atualizados;

XX. instaurar processo administrativo apuratôrio. inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos,
ifregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do Contrato de Repasse,
comunicando tal falo á CONTRATANTE;

XXI. registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela
Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por
cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o
e-KíTato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da
fiscalização de obras, e os boletins de medições;

.XXII. rnanier um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o
recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relacionados ao convênio,
possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e
denúncias;

XXill. incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento
se referir à execução de obras de engenharia, informação sobre canal para o registro
de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no "Manual de Uso da Marca
cio Governo Federal - Obras" da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
F^epúbÜca;

XXiV. ao tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cienlificer os Ministérios Público Federal e Estadual e a Advocacia Geral da União.

XXV. adotar o disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, e no Decreto n<> 5.296, de 02 de dezembro de 2004, relativamente
à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou corn
mobilidade reduzida;

XXVI. compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de
preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXVil. prever no edital de licitação as composições de custos unitários e Oj.cjetalhamenlo de
encargos sociais e do BDI que integram o orçamento do projeto bá!^.o da obra e/ou



Contrato de Repasse - Transferência Voluntária

serviço, em cumprimento ao art. 7®. §2°, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c a Súmula n° 258
do Tribunal de Contas da União;

XXVIII, nos casos de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, observar o
disposto no Decreto n° 7.983. de 08 de abril de 2013. e suas alterações, nas
licitações que realizar, no caso de contratação de obras ou serviços de engenharia,
bem como apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo representante legal
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto
no referido Decreto;

XXIX. utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos
da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n®
5.450, de 31 de maio de 2005, preferencialmente a sua forma eletrônica, devendo ser
justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de
sua utilização;

XXX. apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa
verícedora da licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia rnista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa
obrigação;

XXXL registrar no SICONV as alas e as informações sobre os participantes e respectivas
propostas das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e
ine.xigibilidades;

XXXIL inserV. quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do
Contrato de Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos
servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de
controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis;

XXXIÍI. atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inídôneas e Suspensas (CEIS),
a regitiaridade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em
atendlrníínto ao disposto na Portaria CGU n® 516, de 15 de março de 2010;

XXXIV. consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores ~ S^CAF^ a
regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, sendo
vedada a participação na licitação ou contratação de empresa que consta como
impedida ou suspensa;

XXXV. consultar no Cadastro Nacional de Condenações Civis a regularidade das empresas
e.'ou profissionais participantes do processo de licitação, no que tange a registro de
ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho
Naciana! de Justiça;

XXXVI. apresentar à CONTRATANTE relatório de execução do empreendimento contendo
inforniações sobre a execução fisico-íinanceira do Contrato de Repasse, bem como
da inteqralização da contrapartida, em periodicidade compatível com o cronograma
de desembolso estabelecido;

XXXVII. responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato
de Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento
maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;

XXXVIÍI. divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do
Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse
e o nome do CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes,
obriqando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar
expres.samente à CAIXA a data. fomia e local onde ocorrerá a ação promocional, com
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antecedência mínima de 72. (setenta e duas) horas, sob pena de suspensão da
liberação dós recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral
n® 9.504, de 30 de setembro de 1997;
comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da
marca do Governo Federal nas publicações decorrentes do Contrato de. Repasse,
observadas as limitações impostas pela Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de
1997;
responder solidarlamente, ps entes consorciados, no caso da execução do objeto
contratual por consórcios públicos;
aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de
Repasse erh caderneta de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual
ou superior a um mês, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de
Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as disposições contidas na
Cláusula Sétima deste Instrumento;
autorizar o CONTRATANTE ou sua mandatária para que solicitem junto à instituição
financeira albergante da conta vinculada, a transferência dos recursos financeiros por
ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso
os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo dè 180 (cento
e oitenta) dias;
autorizar ao CONTRATANTE solicitar, à instituição financeira albergante da conta
vinculada, o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver a
devolução dos recursos, no prazo previsto;
estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto a União e respectivos
órgãos de controle, por se tratar de recurso público;
dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de
controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a
transferência, quando houver;.
divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do
objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;
disponibilizar, em sítio oficial na internet, ou. na sua falta, em sua sede, em local de
fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado,
contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o
detalhamento dá aplicação dos recursos/, bem como as contratações realizadas para
a execução do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicação na internet pela
inserção de link na página oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios.
indicar a obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bens remanescentes e
manifestar compromisso de utilização dos bens para assegurar a continuidade de
programa governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilização;
responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competências e
atribuições o CONTRÀTADO e sólidariamente, quando for o caso, a UNIDADE
EXECUTORA, por desvio ou malversação de recursos públicos. Irregularidade na
execução do.contrato ou gestão financeira do instrumento;
tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de
Repasse;
respònsabilizarrse pela execução integral do objeto pactuado, e nos casos de
aquisição de bens, que exijam instalação, objetivando o atendimento da plena
funcionalidade. O
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3 - A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o
limite do valor cios Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS e
de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 " O CONTRATADO aportará o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item
V das CONDIÇÕES GERÁIS de acordo com os percentuais e as condições estabelecidas
na legislação vigente e de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano
de Trabalho á conta de recursos alocados em seu orçamento.

3.2 - Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao
presente Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo
ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa,

3.3 - Recursos adicionais necessários à consecução do objeto do presente Contrato de
Repasse terão o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 -- Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta de cobrança de
tarifas bancárias.

CLÁUSULA QUARTA ~ DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO

4 - O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento,
manifesta sua expressa concordância em aguardar a autorização escrita da
CONTRATANTE para o início da execução do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 - A auíorizaçáo ocorrerá apôs a finalização do processo de análise pós-contratuai e o
crédito de recursos de repasse na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria
inlerministerial MPDG/ft4F/CGU 424/2016 e do Gestor do Programa.

4.2 - Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE
não será objeto de medição para liberação de recursos até a emissão da autorização
acima disposta.

4.3 ™ Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorização de inicio de objeto e a
liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a .se realizar
no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em
atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea "a" da Lei n° 9.504/97.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO E DESBLOQUEIO DE
RECURSOS

5. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a
regularidade cios atos praticados e a sua plena execução, respondendo o CONTRATADO

i:
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e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execução do Instrumento, não cabendo a responsabilização do CONTRATANTE
por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de
responsabilidade atribuída ao CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execução do objelo serão verificados:

I ~ a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação
aplicável;
II ~ a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III - a regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO no SICONV;
IV - o cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas.
V ™ a conformidade financeira

5.2 O CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de
ordem técnica apurados durante a execução do instrumento, suspendendo o desbloqueio
de recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento
ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual
período.

5.3 O CONTRATANTE reportará decisão quanto à aceitação ou não das justificativas
apresentadas e, se for o caso. realizará procedimento de apuração de dano ao erário,
ensejando registro de inadimplência no SICONV e imediata instauração de Tomada de
Contas Especial.

5.4 - .A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de
acordo com as metas e fases ou etapas de execução do objeto e será realizada sob
bloqueio, após eficácia contratual, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do
Programa e ciiendidas as exigências cadastrais vigentes.

5.4.1 - A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

I  - exceto nos casos de instriimento com parcela única, o valor do desembolso a ser
reaiizacio pelo Gestor do Programa ou pela mandatária referente â primeira parcela, não
poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento;

II - a liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada ao:

a) envio pela mandatária e homologação pelo Gestor do Programa da Síntese do Projeto
Aprovado - SPA quando o objeto do instrumento envolver a execução de obras e serviços
o engenhada enquadrados nos incisos II e III do arl. 3*^ da Portaria Interminislerial
MPDG/MF/CGU n® 424/2016;

b) conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo Gestor do Programa a
ou mandatáfia; e, \j
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}li - a liberação das demais parcelas, está condicionada a execução de no mínimo 70%
(setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.

5.5 - O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em
consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

5.6 - Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo CONTRATADO, o
cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução
estabelecido no referido processo licitatório.

5.7 -- É permitido o adiantamento de parcelas no regime de execução direta na forma do
cronograma de desembolso aprovado, sendo vedado nos casos de execução de obras e
serviços de engenharia enquadrados no inciso III do art. 3® da Portaria MPDG/MF/CGÜ n°
424/'2016, ficando a liberação das parcelas subsequentes condicionada à aprovação, pela
CONTRATANTE, de relatório de execução com comprovação da aplicação dos recursos
da última parcela liberada.

5.3 - Na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias
da liberação da primeira parcela o instrumento deverá ser rescindido, sendo vedado,
também, o início de execução de novos instrumentos e a liberação de recursos para este
CONTRATADO.

5.9 ~ A autorização de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrerá
condicionada a;

I - a emissão dcJ autorização para Início do objeto;
If - a apresentação do relatório de execução compatível com o cronograma de
desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalização do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA;

11! o atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerlal
MPDG/MF/CGU n® 424/2016;
IV - a comprovação do aporte da contrapartida pactuada para a etapa correspondente;
V - a co.mprovaçâo financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA.

5.9.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da obra deverá assinar e carregar no SICONV o
relatório de fiscalização referente a cada medição

5.9.2 - O CONTRATADO deverá verificar se os materiais aplicados e os serviços
realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas
especificações técnicas dos projetos de engenharia aceitos

5.9.3 - A execução física será atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da
Portaria interministenal MPDG/MF/CGU n® 424/2016.

5.9.4 - A aferição da execução do objeto, suas metas e fases ou etapas será realizada
por meio da verificação cia compalibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado 'j
no Piano de Trabalho.
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CLÁUSULA SEXTA ~ DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS

6 - As despesas com a execução do objeto do presente Contrato de Repasse correrão á
conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.

6.1 - A emissão do empenho piurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com
determinação específica do Gestor do Programa, com incorporação ao presente Contrato
de Repasse mediante Apostiiamento.

6.2 - A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos. que é
determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de
Restos a Pagar, o quantitativo fisico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto
contratado que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

7 - Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes
do Piano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas
em lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de dezembro de 2016,
vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.

7 _ A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de
acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 - Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou LfNIDADE
EXECUTORA incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes informações:

i - a deslinação do recurso:
II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
III > o contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - a mela, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento:
V - informações das notas fiscais ou documentos contábeis.

7.3 - Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de
lilularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste
procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poderá ser realizado em conta
bancária de titularidade do próprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devendo ser registrado no SICONV o beneficiário final da despesa:

a) por ato da autoridade máxima do Gestor do Programa:
b) na e.xecução do objeto pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por regime
direto:
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c) no ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos
realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Gestor
do Programa e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 - Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência
do presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa física que não possua conta
bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e
observado o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por fornecedor ou prestador
de serviços.

7.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para
despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência do presente Contrato de
Repasse, pr^rmitido o pagamento de despesas posteriormente^ desde que
cornprovadamente realizadas na vigência descrita no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

7.5 - Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de
poupança se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, ou em
fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto iastreada
eni títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo
menor que um mês.

7.5.1 ~ A aplicação dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse,
cm fundo de curto prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesão ao fundo no ato de
regularização da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio do SICONV, se o
prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for Igual ou superior a um mês.

7.5.2 ~ Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas
vinculadas devem ser devolvidos à conta única do Tesouro ao final da execução do objeto
contratado, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de
contas, vedada a sua utilização.

7.6.3 - Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que
comprometam a execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte
adiciona! de contrapartida.

7.6 ~ Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão
ou extinção do Contrato de Repasse, Inclusive os provenientes das receitas auferidas em
aplicações financeiras, deverão ser restituídos à UNIÃO FEDERAL, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na
época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do
responsável.

7.6.1 - A devolução prevista acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos
recursos transferidos e da contrapartida prevista. Independente da época em que foram
apertados, devendo, nos casos em que incida exclusivamente sobre o repasse ou a
contrapartida, ser devolvido apenas ao ente titular do valor remunerado.

r\

1.:^



i  â Contrato de Repasse - Transferência Voluntária

7.6.2 - Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, o CONTRATANTE
solicitará à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos
saldos remanescentes à conta única do Tesouro Nacional.

7.7 - Deverão ser reslituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros
legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da
legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) quando não houver qualquer execução física referente ao objeto pactuado neste
Inslrumenlo nem utilização de recursos;
b) quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
c) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas
parcial ou final;
d) quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste
Instrumento;

e) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em
desacordo corn o estabelecido no item 7.5.2;
f) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as
disposições do contrato celebrado.

7.7.1 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "a", os recursos que permaneceram na
conta vinculada, sem lerem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, serâo devolvidos acrescidos do resultado da aplicação
financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da
vigência do Contrato de Repasse.

7.7.2 Na hipótese prevista no item 7.7. alínea "b", em que a parte executada apresente
funcionalidade, a devolução dos recursos já creditados em conta e não aplicados no
objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos
río itcirn 7.5. ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência
contratual.

7.7.3 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada não
apresente funcionalidade, a totalidade dos recursos liberados devem ser devolvidos
devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a
Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% (um por cento)
no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parle executada será
verificada pela CONTRATANTE.

7.7.5 - Vencidos os prazos de devolução descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores
devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de
débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC, acumulada mensalmente, até o
último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de
'!% (u.m por cento) no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do
Tesouro-

14



#â Contraio de Repasse - Transferência Voluntária

7.7.6 - Na hipótese prevista no item 7.7. alínea "c", os recursos devem ser devolvidos
incluindo os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia ~ SELIC.

7.7.7 - Na hipótese prevista no item 7.7, alíneas "d", será instaurada Tomada de Contas
Especial, além da devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme
exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação
da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos,
acrescido esse montante de 1 % (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos
recursos à Conta Ünica do Tesouro Nacional.

7.8 - Para fins de efetivação da devolução dos recursos à União, a parcela de atualização
referente à variação da SELIC será calculada proporcionalmente à quantidade de dias
compreendida entre a data da liberação da parcela para o CONTRATADO e a data de
efetivo crédito do montante devido na conta única do Tesouro.

CLÁUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA
CONTRATUAL

8 ~ Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extinção, desde que
vinculados à finalidade a que se destinam.

CLÁUSULA NONA ~ DAS PRERROGATIVAS

9 - O GeSiOr do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as
diretrizes do Programa, cabendo a CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das
ações constantes no Plano de Trabalho.

9.1 " Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas in
foco com o propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades
desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e
reguiamenlares pertinentes ao assunto.

9.2 — È prerrogativa da União, por Intermédio do Gestor do Programa e do
CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao
Contraio de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de
assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua
paralisação ou de falo relevante que venha a ocorrer.

9.3 - As informações relativas à celebração, execução, acompanhamento, fiscalização e
de prestação de contas, inclusive àquelas referentes à movimentação financeira dos
insírurnentos, se.«'ào públicas, exceto nas hipóteses legais de sigilo fiscal e bancário e nas fA
situações classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento jurídico. \j
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CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

10 -- Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua
contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no
passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação
da despesa,

10.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios
de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devidamente identificados com o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse,
e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem
conSabiíizados, á disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo fixado
no Contrato de Repasse.

10.1,1 - O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar cópias dos
comprovantes de despesas ou de outros documentos à CONTRATANTE sempre que
solicitado.

CLÁUSULA DÉCfWA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11 - A Presí.acâo de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à
CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

11.1 - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a
CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua
apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no
niercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC.

11.2 - Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação
de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo
estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimplência no SICONV por omissão do
dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins
ds instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras
medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.,3 - Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestar contas dos recursos
provenientes dos Contratos de Repasse firmado pelo seu antecessor,

11.3.1 - Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, á
CONTRATANTE, e inserir no SICONV documento com justificativas que demonstrem o
impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

11.3.2 ~ Qcjando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do
antecessor, o novo administrador solicitará a instauração de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 - Os casos fortuilos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aolicados ensejarão
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a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues à CONTRATANTE, para
análise e manifestação do Gestor do Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA ~ DO REEMBOLSO DE DESPESAS
EXTRAORDINÁRIAS

12-0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA é responsável pelas despesas
extraordinárias incorridas no âmbito desse instrumento, quando solicitar:

a) reanáüse de enquadramento de Plano de Trabalho e de projetos de engenharia e de
trabalho social, quando houver;
b) vistoria de etapas de obras não previstas originalmente;
c) publicação de extrato no Diário Oficial da União decorrente de alteração contratual de

responsabilidade do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

CLÁUSUl,A DÉCIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA

13 - Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo
da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capítulo VI do
Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 - É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno
ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos
os atos e fatos relacionados direta ou Indiretamente com o Instrumento pactuado, bem
como aos locais de execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelos Órgãos de Controle ou Ministério Público vícios
in.sanáveis que impliquem nulidade da licitação realizada, o CONTRATADO deverá adotar
as medidas administrativas necessárias á recomposição do erário no montante atualizado
da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação de
contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independentemente da
comunicação do falo ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES
PROMOCIONAIS

14 - É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo
fornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser
afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da autorização da
CONTRATANTE para o inicio dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos
recursos fin.-{ncç3Íros, observadas as limitações Impostas pela Eleitora! n° 9.504. de 30 de
setembro de 1997.

14.1 - Em qisaiquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse
será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do
Programa, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no § 1®
cio art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberat^o dos recursos
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finaríceiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro
de 1997.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15 ~ A vigência deste Instrumento iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á
no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS, possibilitada a sua prorrogação
mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato
superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

16-0 Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido
3 qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua
vigência, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período,
aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de
dezembro de 2016 e demais normas pertinentes à matéria.

16.1 - Con,^titui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de
qualquer das Cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela
CONTRATANTE:

I - a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
I! - a inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da
primeira parcela, à exemplo do descrito na Cláusula Quinta, item 5.8;
i!l - a falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado;
IV - a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de
Contas Especial.

15.1.1 - A rescisão do Contraio de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham
.sido os valores restituídos à União Federal devidamente corrigidos, ensejará a
instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 - A existência de restrição do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não foi
considerada óbice à celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar
concedida nos lermos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a
celebração deste instrumento, condicionada à decisão final.

17.1 - Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de
Repasse, s desistência da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA implicará a dosconstítuição dos efeitos da respectiva
Ü.minar, com a rescisão do presente contrato e a devolução cie todos os recursos que
eventualrnefíte tenha recebido, atualizados na forma da legislação em vigor.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO

18 - A alteração deste Instrumento, no caso da necessidade de ajustamento da sua
programação de execução física e financeira, inclusive a alteração do prazo de vigência
fixado no Contrato de Repasse, será feita por meio de Termo Aditivo e será provocada
pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, mediante apresentação das
respectivas justificativas, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias que antecedem o término da
sua vigência, sendo necessária, para sua implementação, a aprovação da
CONTRATANTE.

16.1 - A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de
atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será
promovida "de ofício" pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado,
fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 - A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por
meio de Termo Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão
unilateral exclusiva do Gestor do Programa.

18.3 •" É vedada a alteração do objeto do Contrato de Repasse.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS VEDAÇÕES

19 ~ Ao CONTRATADO é vedado:

I, reformular os projetos de engenharia das obras e serviços já aceitos pelo
CONTRATANTE;

!!. reprogramar os projetos de engenharia dos instrumentos enquadrados no Inciso I do
Artigo 3® da Portaria Interministeríal MPDG/MF/CGU n° 424/2016;

Itl. realizar despesas a título de taxa de administração ou similar;
IV. pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de

pessoal do órgão ou entidade pública da Administração Direta ou Indireta, salvo nas
hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

V. utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da
estabelecida no instrumento;

Vi. realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
VII. efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato

gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
VIII. realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária,

inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que
se refere às muitas e aos juros decorrentes de atraso na transferência de recursos
pelo CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais
sejariA os mesmos aplicados no mercado.

IX. transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades
congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando
foi' o caso:
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X. realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de
orientação vSociaí, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizes promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;

XI. pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário
servidor público da ativa ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de
economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria,
assistência técnica ou assemelhados;

XII. aproveitar rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao plano de trabalho
pactuado;

XIIL computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro
como contrapartida.

CLÁUSULA VIGÉSÍlVíA - DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E
COMUNICAÇÕES

DAS

20 - Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de
Repasse deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

20.1 - As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas
como regularmente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama, fax ou
correspondência eletrônica, com comprovante de recebimento, nos endereços descritos
no item VIII das CONDIÇÕES GERAIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

21 " Fica eiello o foro da Justiça Federal, descrito no Item VII das CONDIÇÕES GERAIS^
para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado
pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais,
em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectiva^óDÍà^N3ue terão o mesmo valor do
oriainal
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;<1I7, C<T 4KKMÍ.X" G«aj(> OOTOlt'-''Proariim de Tiaíieltio
l.í.3922.a27Idi:2«»l.' SF: a)l7SEjnaiílj.-iFs: (?S.= 12.'20I7 < RS
IJ.UOOJW de ciintiupanKlt. XXpítitu 31 de Odtploii de 2022 y^*
3i»;I2;:OI7, c A.MIS JOSH M.ANNOUCIW:.

fápxre: Cnnlralí» de Repui^<e iC SJfXíOfíiiiM?, Rrmsdu peli» FUNDO
NfCTdORVI- l)E S.AUDC Dll GRANDES RIOS-PR. <29?!
(Hel3.'J.S44.Siõ(il41l: juBtn i Uníki Federal, pir mieitnidin do MI
NISTÉRIO DA SAl)l]E.tix>re<eaUib psli Caiu Eeon(«iúvi Federal
CKPJ (K>7«<I.JAAV00l-O4; <*jen. REFORSU tlf/ UNIDADE DE
ATENÇAO ESPECIAI)2.ADA EM SAÚDE: PfnílMow CSmUttí-
RAÇÃO DC UNIDADES DE ATCNÇAO íSPí-CJAUZADA KM
•SAUPC; Valo»; RS A» fiAM«(tj-. R.S T9l».20i.)At>. on-
iCTkt !t eocta dl Unilo ntj exnvkio de àOt*, t!0 250107, úcniFi»
ritItVJI. PKitrenn de trjlulfao 10.30220178535(10131. NE
JOlTNEfeKíófW no %»((«■ de RS NO.200,00 e RS *00.00 de coo-
irapamdi. Vic£n;M 31 de (Mituleu dv 2022 • 2Ã'l2'20n. \V1.A.
DEMIR RCiBERrO W3S .VA.NIT3S e VERA IICIA N(01)A SAN-
T1.-WR3.

INlvxie; CiiíiuaH> de Repj.\i*; n" }IA367'H0I7. limiadu ivli» AIU-
MCllSD DC CAMBE, C.SPJ 7.«.732.O52.iy)0U'M; tonto * Unil»
fuicrjL p* iBttwwlii» do MINISlfeftlO t>í> ESltlRIE. repatíeiv
Utb |xb Caiu Econúraita Fuk-nl CNPJ fi(liA0.J03iõi)0l-í>S; OU-
jeia Intpbratan-Fo eíMi NEnlcnUavSo de inFracmnan eapatlra. pa»
o ikseunoN-iiitcaiO do rspal: oÃ:i;ieloiMl no .MasWlpto (k CmiiIa'-
Pll- IWnW (iSIHIRIt. B GRANDES EVENTOS Bíí-ORTIVOS ■
IMPI,.\NTAÇAO E NUWEUNIZAÇAO DE INFRAESTKinURA

PARA ESPORTE êDWAOONAI. RECREATIVO E BE lAZCR;
XUlor; RS 254(100.00; (Ku reeitmc: RS 243.770,1X1, conidto i costa
da UsUn no «oartEteio de2017. liC IS0006, GerUoOOlIút. Plostama
de TatuUin 2KI230.1.3$450t>WI. NT: 201 7.M:Í010I Í. d<
><)''l2:2ai'. no talot de. RS At JSO.OO e Empenho OnopletncaEu; ivi
talx de RS 102.500,00, e- RS <>,2}0,00 de rontranrtHb. \'ÍM(fj!CÍa 31
de OunAm de 2022 • 30-12:2017. \M.ADK.MIR (lOKURKJ DOS
SANTOS c JOSÉ TXl CARMO CiARaV

FAp^rte: Contrato de Repi.»c tT KOJOT 1:2017, fínnMlo plu MU-
NTITWO DÉ MlRASCm, CNPJ 77.R4.A52V-WMl.OS: junui á
UbÜo federal pw ititeimídm do MINISTÉRIO 1X3 ESPORTE, la-
pcnenuib p:b Cana Ecun&nU» fddlTal. CN'PJ iXlíOOJOJIXKtl-
(U; Obiem REFORMA eiOl.i MOUfeUNlZAÇAo DOS EST.ADIOS,
Píoíísnvr ESPORTE li GRASDÍS PA'EXr«if BSWRKVt» - IM-
1'1.A.NÍAÇA0 E MODERNIZAÇÃO DE 1.NfB,\ESTRUTUR.\ PA
RA FSPORTE EIIKACIONAU «.ECREaVriVO f DF. l.AZI-B; Va-
kx; RS 2«.754.«. lif* teíwoK. RS SI.25ttJM tmivrío A eonta da
Ui^r(UiAieic{t(ode20l7. CO üÇOtWO. õeartctOQOOl. Ptopranude
Tralullio 2J.SI22(»5í45<Wi»l. NE 2Ü17N£sa»0ll d» 30-11-2017.
Bui» mipefttio eonqilenieidar Jr RS I<!2.50<100; c RS .SOlW.011 de
cuMrapartldk. ITurfateil 34 Ã." .Sifentbn» de ÍOÍÍ - JlFT20ttl 7. Í.VT.A«
fJliMIU ROrjBHFO DOS S-ANIOS e CTTlSO RIJBCNS VÍCENTE
ANIJVÊKJ.

lApgeK-. CimtniM de Repaíse n* íWí6(<a317. iiinv«ki nclo Ml-
NU.1PI0 Dfi ALVORADA DÚStIL. CNPJ 73.|32J)M10ÜtJl JtS jua-
Ia d Ultrtii federal pjr intemiAlio tW SlINI.VrERIO DO E.SPOKT E.
tviKta»ttindt pclj Calca Ectmdntka Tedísal. (2<PJ «l.J(i<i.30.V(liX>|.
44; Otneto: Kiiii>(Tiu e MtKleinbGiedti dii falMia Maniv-ipd; ITii.
Itranw iSPORTIi E GRANDES IA'eKIOS ESPORTIVOS - IM.
PLANTAÇÃO F; modernização I3£ INrKAESTRllTUHA PA
RA LSPCJkTE EDUCACIONAl. RlXREVnvo C OB lAZai- Va-
Kt rs 32S.OCÍIOO; thf nxanoi: RS I0J.627.D0 eocreOn A <<«IU da
IXiiSo (M exnvicia de 2011, UO IMXXVi. C«srtn Oodül, IVomoa de
TfJÍuUv» 37Xl.r2«n3J4.S««OI. NE TOnNESOTOJS. de .WIIOOIT
<na« CBipetihn «enplemínliir de RS MI2503W; c RS í.12.^3» de
eoWWittiRíta. Vicinew 30 de .ScvmlitB (k 2022 - 30,12:3017. SVLA-
DfcMíll ROIICRIO IXJS SANTUS e .MARCDS .WltlNIO V<l| .
lARELLI.

GF,RÈNCIA EXECUTIVA GO\'EKNO .MACEIÓ - Al.
i;\iRATTj,s (u: t:í>vrK.vn.is

Eapkie: Comiaio dc ftvpawc n" WiJtD.TOrtl", tiitiudo pckv SE-
CRE.TARJA tlE ESTADO DE TRAN.sPOKrE E nri.SENlDtVJ.
MENIO D8IJA.VÇL CNPJ 212I.J.m«>OWVi; ((Oao a UniAu Fe-
(kol. [>ar «tmoedio do MINtS^lERIO DO TURISMO. nwvicnlaJ»
peta Cku Erpiakttku Frdetal CNPJ OOISOAO-lAMialT. ALA-
tX).AS! CNPJ II.índ.l7A«>(U.7ft (Xncw APIBO A PR(«EtaS DE
INFRAF-STRUTURA limlSTlCA- flil»t»<ao de Pil^ de Eo-$ enfiaria da l>uptiea(-l(i di AI--S20. Auaiínn*a Otlu D^ilgiM

M  ftucratna AISJIO A PROJEFOS DE lNFHAe,srf«.S-
FURA TTIRisnCA ■ CONFRAIO DE REPASSE - PROW>NEN«.
tSPfCÍPtCO; Vskr RS a.VJOÍÍO.Od; dita teeutH»; RS
2.!i2Aâú(l3>!). corrcrFei i canta da UnlB) nn cM-rcírtii de 2Õ| 7. litl.
rkctlii , Pmpmu <k Itaballx» 2X^32nT(iI(iVt]U00l. NI;
2ai?Nt30l3.l5. ik 29;i2'20l7 « R.S 5 S3i>.<]0 ds eoavaptiliila. XS-
tfFttiti* 2« d» Di«ndn«i <k 2021 - 2V/I2í20l7. SANDIIO l'F.re e
MOS-SRT DA SH.VA AXtARAl.

Fj(pé<ie.- Centíata de RepuK »* 87(2757,2017. iWmadu («do MU
NICÍPIO DE IAC.OA DA CANOA, CWJ 12207 55 ITKMl-00; jan
to i l'ni2a federal. |KV tmm:iêd« di> .MINISTÉRIO (X) TURISMO,
tx^rcnlada pda Caiu Eeondntka Fedínal CNPJ IX1360J0.MTXÍI-
<h; Objeto Cotutruplo de fm-it SluIlkMnttot e Rriónna de Praen;
PíOgrifiM AKllO A PROJCfOS DE INFRaESTRUTURA TURLS-
TICA: Vain: RS l.flOO.WXKIO. dor reeinwa: RS 975.0(«.(V). etnrnSo
3 ennta da Dni3» n» euieíein de 2017. trci HVtOl. OeMu 00001,
Ptutratiu de TmhallM 230V5247(.i0Van00l, NE 2417NEI<()I2AV. ik
24.'|220I7 e RS If.OOOfiO de iixtmpmidj. Vâeiteia Jl) d; Outubip
dí 2(Gl . JftTl'.Vt|7, SANDRO PF.PE c (AI.NA COHHEA DF. SA
I.UCIO 0,\ .SIIVA.

Eaiafek; (Vwimro de Kcpraee n* IU4>708-7t>'2i)l'. Ona-Ccio Sl-
(T3NV *55294. finmda peM MUNICÍPIO DE CARSEtK(3S. CNPJ
I2.!5(ld*-i'000|-/i9, Junto 5 llnUo fedeial. por waefisWlUo do Mi-
niaririo do '(utLnno, aprcaenuda pAi C<ú.i Eceoíinx-a Fcdeial
CNPJ O0AMJO5.00ai-4l; C»>ea RolulixafJtt« ReCnoiu d* Praea
iSi Coi^uDio frei (lumiio; Pto^aua Tutianio; Vahr. RS 2J0.4iXl<X>:
dns pecuTUM.' RS 243.75Q/RI «Mttito i ptntta di UniJo <m caea-lew
ik 2417. un 540007. (ãcttBi úúÕOI. tToeiania de TuFidiui
23(('JS:O76iaV0«t27, NE 201 ?NEW1|»24. de 0r.T2-'i017 e RS
»á230/*J ifi erevtanuiida. Vitaíneai .10 de Oanfhro de 2l>2l •
22'1220|7. SANDRO PFTE e GERALDO .SOVMS ACdW HUK).

E«wãc-. Contrato de «ciaait o* 85Wlf20l 7. ITl VOOJWW»*:»! 7,
nroiaiU* peU. ,Ml3<ICJPlo DE TRAIPU. CNPJ I2.205.452.4041.2*;
iitnio 3 ÚttíJo Fediul per intemtAlio do. tqiu»nilad> {vla Cana
feuiiíenKa fnlsTal. CNPJ ».1A»4)..J0.$R00l-iM;f.*-(ct(í ACJUISICAO
DE PATRtiLHA .MECANIZADA: PowaitK» ; Vakr. R.S 74l.:.RUiO;
(Ru letiasoic RS 731.254.(51 convrFo a eetna (k UniJu no c.wa;kár
dc 2417. l-<: 135498, CksUo (KKlOI, Pioaiaraa de Tratatlbo
20íKJs2oj72(vrxw>i. NU jon.NEsunn. it Tuuíoir c rs
10.000,00 (k eontorcutida. Vlpincta .30 de lSind«.i dc 2024 -
22/ia20l7. MNORO PEHE c EDUARDO TAVAIII25 MP-NOES.

lèarÀíc; Contrato dí llqmiíc n' 9l*XtS02.00'20J l CninÍBia |i'
tl/>3445.:20t7. flntiada peto Fuitdn Muitkípil de Sadde ik Tcatpn,
CNPJ 22 t«l,724.S)OOI-iO: junto il UoDo Federal. p<e ãdcrmídn) Ar
Vünntírio da Saide, icpneietnadi pel» Caiu fcotidmita Fciknl
CNPJ 001(» .TflEOOQl.Rt; Objeto Ar«>tÍAv-Tode Unidiik de AknvJo
Pa{KCl*li7ada cnt Saúde; Pto^nui EainituinfNi de Uaidadc-a «k
Ahitfito Capetialároila cm Stúdc; Valnc RS -tJV.OOO.ttl: diK A-ruum;
RS 42*.OOIÍOII. eniTeiila à conta da Unido ivi rsctrlciu «k 2417, UO
250147, Ckartn OiHXU. IWatua de Trabalha >03022015fl53.'»027.
NE 2tllTNEi!007l9. de 3tvT2i24)7 e R.S {.MIO,()tl de nwtiaiunid*.
VTííntia 30 tk OatuL-io de 2021 JO IIIUIT. .Sandni Pep; < CdJ
SaRes Pinheitii.

«KRèNCIrV FJCUWnVA GOVKRNO MANAUS - AM
L.xntvrtis Df. t <.».vi«.sTos

Eipúeie: Con!ral|> de tteoaiw iC N.25IS'24i7. Rimada p:ía MI.L
NICiPlO UU LAORtA. CKPJ 03 *J4.87ilW41-lW; jnaW i Unan
IVAml po úneimvMá.-. da .MINlVrÚMHJ DO ILSIVIRIll temttKn-
fadi psla Caiai Eeaoíniira Federal CNPJ (IOlJS0.54.S4(WI-04; (Jb-
ieli» REfORiMA DE QUADRAS ,PtM.lfi5iPUBTIV,\S NOS DAÍK-
RUS NOSSA .SENHORA DF. FÃTIMA E S1LA FAI.CAO; Ptti-
waoia ESPORTE F. CRANDFj; i;VE.STO.S ESPORTIVOS - IM-
PI,VN'FACaO E modernização de INFRaSESlRl/niRA P.V
BA F.SIH>RTE EDUCACIONAT, BrCKKAtIVO e DE ÍAZER ■

(CONFRaMO DC RfiPASÍifT: Vahj»; R4 £0í.500.(*j: dm tcrurav.,
RS -(*75li0,tjtl. carrcrJa á emita da UriU.» tn» e,K-v*re(eÍP dc 20l 7, IH>
ISOtW», IVaUti («OOI. Protmnu ile Tralranin 278i:2<l.l.í,M,SÍ»)ttCII.
NC 2I)17NE*0I474. de 29:(1-2()I7 o RS JOflOO.fRl de t-i..ilTJraitt(IJ
SOpèncla 2'J de Dd/etnbtit de 2419 .. 2<y.-|2:2417. IlAMIUlRV Cf.
SAR PA<3IE(CI UANDBdLX c íiEA.N CA.MPOS DF. nAR«l.>S

DlVie: CdMrata ik Repaue o* SWlVÍ;2lll7. fancnJa m-ln .Ml;.
N1C4PIO DF. M.VN.XCAÍ'URi:. C.VPI Ol.?M.t>Al-0(l0|.J); innio i
Vttúit fetkr;)!. pii tiiretnH<d'Hi do .\HN15FfERll> DA AliRItiálTU-
RA. PECUaRIA F. AM.-\STKT.VII;>.T0. t<|<tc«»tada pcfa CaWi
fsi*iFn».-a ftfdiíal. CNPJ <8).Wj.,7l».Vlil04l-(l4; OhRia CfJN,STRI.I-
ÇAC) DE JimiA IVOUERU KM E.MPRFTUNOIME.NÍO COM M7
CAS.-\S MC.MV ,NA I1VIR.-\D.V DE AIRÁO .NO MliMt ll'10 DE
.\UNACAPCB17.AM; Pnatwijia A.MAZO.SA-S ■ £.MENU.\.S PAR-
LAMEXTARES . INVBSlTMKÍirO; VatíOí RS 4'a.9W.ilO; IÍ1« tí
euTHn.' RS 4S7 5l*i.W>. t-uitvrjn 4 «tjnia cl» UniTii na cMaeio» de
2017. I;G I.TÍÍJ95, (ãcart-a W/OOI. (Supama tk Tratvdlt»
20NiK2«?720Z.VU19.S. NE 2l)l7.\E8li2211. ik 29.T2.:i)l7 c RS
.S.OOO.tVI df tvnlrapai|td.i. XSb5ik'(.i 29 de Der.eiiibi» de 2I>I9 •
2M3/2ftl7. HAMILTON CKÃR PAClflTCO IIA.MIITRA e IlE-
lA-NAEl DA silva OANfiRlO

fáip&ic; Contialk» de fteiaawí tf iW>ÍIV?-20|7, fitmaiO p:k> MU-
.NlCipia DC MANACAPllRU. CNPJ 442f4.4rAtf!4Wi; juntii i
Unkn FeiL-ral por tni(»tni.HI'iu do MINISTÉRIO OA ACiRR.ULrt;.
«A. PECUAP.U E AIIASltiTMI-NTO. tep.w«>«;ti>i jtcla C.Mu
tet>«í.í(tka Federal. CNP.1 0O.jni>.7l>.S«WH.|M; oW.-ta (. O.SStWÍ-
CÃO DE TEIRA NO IlACRKO MONIT; CRISMO. Piuetami AMA-
ZONAS . EMENDAS PAKLA)dE.M'.Mtf.S - J.VVTSTl\lL-N70. V»-
liu'. KS 491.021,17; (hat (cmiraav RS 45?.504.011 (niiri4u 5 conta il(
UnUka nt* eacreieio de 2417. ItCi ViiQtlH, (nStOo tlOWJI. Piopracu (k
Trdvjlhc»20fiB820í724ZVlHVI. NE 2i)l7.Npi022l2. .k 29.1121117 e.
RS 3..S2I.I7 (k (.tettraportnU VfgútKia 29 de (Xanobir, dj 2019 -
29,(2:3)17. IIAMIUUS CF-SAR PACHECI.» B.ASUKIRA c RK-
TANAEL l),5 .SIl.VA OANfiEI.O.

lipie-K.*. Contraia (k Repa-en: ii" 3(W4|l.V20l7. rtrtnwJn ikIo MLNI-
CfrlO nUEIRUNEPIá. CNPJ lH4W.?rU(»01'V2. pa«t» á UttiJo Fc-
tktal pa iwetinàlM do Ml,MSri;RlO DD f-SrORTP. rcpA-witada
píU Caiu Fitmànica FetJkTal iStV 00,1f4).54.S0tl0I.ÕI; Objeta
COSJDRUCAO DE OiNTRO UFi ESPORTE E LXZERv Pnapánts
I-.SI37KTE F; nHANDES F-VENTILS FdiPORTiVOS . IMPI..S.VIA-
CAO f. MODERNIZAÇÃO DE lNITtAE,STRUTUR-V PAKA U.S-
PDMFt eiM,'CAC|C»N.M.. Rí:CKI-.\ltVT1 F. Dl: l.,V/tK - tCO-N-
TRAIO 01- ttEP.SS.Sl'|: Vatot; H.S I.l4(.,50i?.>)«. daa rív<ov,\e- P.S
(.111500,04. toctctJa á taHie» i5a Untik no cxerek-ni (k 2417, IjO
IXMKIb. Geitl.» ODtOl. Pttnnano de li.rlalíu» 27*12243.<Í4.<<»>J1.
SE 20|7NE.«0|*4F. de ,»n'f2r2<H7 e KS J.StVUllX) de eoniranailiili.
ViaVuia ín(k-lX»«tiltiii(k2ü|9 -.«112201'. J«AM!I.TO.S tTS.-.R
PACHECO lIANDfcTIU e RAVIAN tJARUCtSO DL AI.KWAR

GKRÉNCIA EXnCUnVA GOVKRNO MAlt\»(\ - l'A
EVdLUrOS Ut Í.«I,SJH,MT»S

lÀp.w; CmHraki ik IJejueie ti" S/iT.W.lÜlT. (Iinnda p.*l<.> Mti.
NII.iPlH Di; Tm'MA. CNPJ 22.9Sl lt>i.v.V*XH.<i;; ioain ú LuiJUi
Ffikral iKit ítnermddk. d(> .MINISTÉRIO r.K« ESPCiíCIF. rc(<imc.T
lada (Nla Cataa l.VtxnVnira fetkaal C.kPi Jft5.IKmi.iW; Ob-

CONSTBliCAO Ot QUADRAS PflUliSPORT IV.\S ««ifcM-
TAS; ProCTjna ESPORTE E 0RANDF7J tVIiVTQS EATtTRI)VOS ■
IMPIANTACAO E MOOERNTZACAO DE INFRAE-STRl.HURA

PARA ISItJKir. FJTUC.ACJONAU RECRCAIIVO C DE l AZER •
ICONTRATO DE R£I'ASSE>; V..U*. RS 490,5003*1; A*. ».vur<-o:

RS 4*2.5.00.1*1 rrtnvr.lo à rnnta Ah t.'iiüa ini cae>eki(> tk 2(117. Ut.t
.  t7.stla . PftWMm.1 dc ÍKilvilb» :í8l224>55>.5rt«mi. NE
ailTNUÍÍIlJfli. ik. 2". 12 20)7 I-. R.S M (KM.O(l ik ccoanptKnti. Vã-
tiocM .31 dc Oc*en(N<. ik 2019 - ;9,T2.>2<l|7. PAUtí» RtKTIA
ÍVNIIA í A0i;i31R rei.UlJRINI

Et.|id'clc: Ceiorriio de Rejvir-w n' «.JÍW24I7. TintMdo p:!-» Ml.-
NJClPtO DE PTÇARHA. tXPJ lH.i5l2.)<.3il(ÍOT.9S; iattln 4 Untín
l-nieral |>or liui.Ttiid(iiii dii .Ml.NlSTfRIQ I»'.) tSPllRTf.. rcrt"ett.
tatia pala Crtva EroriiVatea Fest-ral CNW (mj60..t(l5-'(*)i)I-tM; Ob
jeto «.T)NStB(.'CAo DE 01 |1.4d) tOMPUi.VO F.SPllRTTVO WT-
.VA l!Rtt.ANA; Pwsiuma F2ÍK3RIE E ITR-ANDCS TVvE-STtJS FS-
rSKCIIVOS - LMPLAMACAU K M(3I)F,R.VIZACAÜ Dl; IN-
FRAESTRUTURA para ESKIRTE MMiCAt.TO-VAl, R«8fA-
TIVO F Uf IJlZTR - (tiUNTRATO UP KEIMSStf. 5'alef. RS
W5Jli)0.00, do»' tuVJBSU»-. to S.43.754.00. tsnr.n.V» á e-tnb dí Imii»
IM crcfcien» de 2017. l.tFí , Gexi4(> . ISo^fímu df Tiniullvr
278122015.5HOWWI. NT; MI?NE8bl592. A*" 2'M2/20I7 c RS
Il.250.ft0 tt'i trotlraiBilidí. Visêltfi» 31 dí Deírnibto de 2-019 -
29 12.2017. PAULO ROt^HA fLTsFIA c MACi.vt t.«.)S'IA .M.5CHA.
IX).
Etnúfie; Coirtrato de Ríparac tf .*f'257'«20l7. Ftimadtr pet"
município Dt ABEL IIGUEIREIJO. t.Vpí
X.1.2ll..l75'lMlOI-2*; iiinia 3 Unüi federal, par inlrimidiia d»
.SIINI.sri:R.tO lio FÍSPORTE, rviae.sejuatU pein Cai.»» Ce—
wlniit-a fctleiiil, CNPJ «íl.JOO.Jnj.OiJOl-iW; tjbjebr (.■;ncíU|S3<(
d(r risládin do Muriimbi. no MunteSníti de Al.>íl l-T/taettuda.-P.-Vc
PtncratiW IJrPORTTÍ E (iRASDF.S t:\T:NTTJS E.ST()RItV<>S ■

IMPLAVIACAO e MODERNIZAÇÃO DF. INFRACSTRC
TUR.V PARA ESPORTE EOUCACKFNAI- RECREATIVO í
DE LAZER • (CONITIATO Dl RePA.S.<ei; Valet; «S
),(l(iOTl(l4,f>/i-, d'»» reciiisos; RS 975.004.04. «anci-Ja 5 enar.i
da lánrtii iin eceicicic de 2017. T!{í . TreiH-lii . PtaentiM dc
Tiaballw i'8l220.l554.5«Ulti|, NE 2017NF.Mll 510. de
19/t2!'2dl7 e RS 25.0tK).iA de coninipatfbll. Vlíír.eia 31 (k

t»»r A>raincn<» pKto ecr «ndetalíf t» c-iKkr-et» ektttakt» t»np;i
peta nidq» OlW32i)l*fl)l(«Otl»

.-.ln.(gin.TT'AKankb(kltnil, IXnrdnK-nia naetnoja dtj;rtdniífrttf conlorv»: MP n- 224fl'í de 24.-ti5-200l. (|-je tnvlil-.i( a
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#PÚBUCO

Gerência Bxecutiva de Govenio - Londrina/PR
Avenida Maringá, 1415 - Jardim Dom Bosco

CEP: 86060-000 - 1-ondrina'PR

Ofício n«' 0028 / 2018 / GIGOV/LD

LONDRINA, 4 de Janeiro de 2018

A Sua Excelência o (a) Senhor (a)
Presidente da Câmara Municipal de Cornclio Procópio
Rua Paraíba 163

CEP 86300-000 ~ Cornélio Procópio - PR

Assunto: Contrato dc Repasse celebrado entre o Município de Cornélio Procópio e a Caixa
Econômica Federal

Senhor(á) Presidente da Câmara MunicipaL

1. Em atendimento ao disposto no art. 116, §2® da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
infonnamos a celebração do Contrato de Repasse n° 853864/2017 - Operação 9001119-00 que tem
por finalidade •'CONSTRUÇÃO DO CEU DAS ARTES.".

2. O valor a ser repassado é de R$ 1.485,000,00 (um milhão, quatrocentos c oitenta e
cinco mil reais), tendo o(a) Município de Cornélio Procópio, se comprometido a aportar, a título de
contrapartida, a quantia de RS 15.000,00 (quinze mil reais), con-espondente a 1,00% do valor dc
investimento.

3. O prazo previ.sto para execução do empreendimento contratado é de 31/10/2022.

4. Quaisquer infonnações adicionais relativas ao Contrato de Repasse referido podem
ser obtidas, a qualquer tempo, junto a esta Gerência Executiva de Governo Londrina/PR.

Respeitosamente,

AMILCAR LUNA

Coordenador de Filial - Substituto Eventual

Gerência Executiva de Governo Londrina/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (inforniaçOes, reclamações, suge.stôes c elogios)
Para pc.ssoas com defíciência auditiva ou de faia: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
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Santa Cleídelir de Freitas

De: ̂ GIGOVLD03 - Repasse OGU
Enviado em: quinta-feira, 4 de janeiro de 2018 13:47
Fsra: 'camaramuniclpalcp@gmail.com'

'prefeitoamin@cp.gov.br'; 'ezardo@gmail.com'; 'semplacp@gmail.com';
'delmarcon@gmail.com'; *adilson-correia@uol.com.br'

Assunto: CE GIGOV/LD 0020/2018 - PM Cornéiio Procópio - Contrato de Repasse OGU
853864/2017 - Operação 9001119-00 - Ofício de Celebração ã Câmara

Anexos: OF 0028 - PM Cornelio Procopio - 9001119-00 - Oficio de Celebração a
Camara.docx

À

Câmara Municipal de Cornéiio Procópio

Com cópia para

Prefeitura Municipal de Cornéiio Procópio

Assunto: Contrato de Repasse celebrado entre o Município de Cornéiio Procópio e a Caixa Econômica
Federal

Ref.r Contrato de Repasse OGU 853864/2017 - Operação 9001119-00

Excelentísslmo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Conforme ofício 0028/2018 anexo, informamos a Vossa Excelência a celebração do Contrato
de Repasse destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) ns 853864/2017,

Operação 9001119-00, que tem por finalidade CONSTRUÇÃO DO CEU DAS ARTES.

2. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

SANTA CLEÍDELIR DE FREITAS

Assistente Sênior

AMILCAR LUNA

Coordenador de Filial - SE

Gerência Executiva de Governo Londrina/PR

CAIXA
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