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XXB atestat oor meio do Cadastro Nacional de Empresas todónees e Suspensas (CEIS), a reguiandade das empresas
e/ou p<ofissionais participantes do processo de facitaçao em espectai ao impedimento daquetas em contrator com
o Poder Púbbco, em atendimento ao deposto na Pottoria COU n' 516. de 15 de março de 2010.

xxit ansteurar processo admaustrativo aporatóno, rncludve processo administradvo disciplinar, quando constatado o
desvio ou matversaê&o de recursos pubécos. irregularidade na execução do CTEF ou gestao financeira de Termo
de Compronasso. comunicando tal fato à COMPROMITENTE;

V aposemar à COMPROMITENTE relatónos de execuçao fisico-Fnanceira relativos ao Termo de Compromesso,
tem omo da integ<aiiracðo cla contrapamaa em genodiodade compativel com o cronograma de desemooiso
estabeN•cido.

XX responsatxhzar se pela conclusão do empreenownemo quando o objeto do Termo de Compromisso prever apenas
na execupäo parcial e for etapa de empreendimento maiot a fim de assegurar sua funcionahdade;

XXVI ear af a partopação dos benefictános fines na elaboração e amplementação do objeto do Termo de
Compromisso, bem como na mandancée do patrwoonio gerado por estes investanentos;

xxvil motificar os partidos pohticos. os saucatos de trabethadores e as edidades empresartas com sede no murucipio
ou DMrka Federal quando ocorrer a 40eraçâo de recursos financewos pela GOMPROMifENTE.em con¢ormidade
com a Lei n 9.452, de 20 de março de 1997. facultada a notincaêgo por mero eletrðnsco,

xxvill fometer à COMPROMITENTE. a qualquer tempo. informações sobre as ações desenvohndas para viabibrar o
acompanhamento e avakação do processo.

O XXIX Jivulgar em qualquer açao promocional relacsonada ao objeto e/ou objetivo do Termo de Compromissa. o nome

do Programa. a ongem do recurso, o valor de financiamento a o nome do COMPROMITENTE e do Concedente,
como entes partiticantes, obrigando-se o COMPROMhSSARIO a cornanscar expressamente & CAIXA a data.
forma e local onde ocorrerà a aç&o promocional com antecedenosa minima de 72 (setenta e duss; boras, sob

pena de suspensão da libe<aç6o dos recursos financeiros. observadas as limitaçðes impostas pela Eieltoral n"

9 '104 oc 30 de setembro de 199T
XXX oaroprometer-se a utsktar a assinatura do Concedente acompanhada da marca do Govemo Federal nas

pubbeações decorrentes do Te<mo de Comp<omisso obsenradas as Nmitaçôos impostas pela Eleitoral n'9 504 de

30 de setembro de 1997;
xxx! reabra tempestivernente no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalizaÇAo, execução, licitaçào,

acompanhamento, prestação de contas e sniormaçoes ace<ca de tomada de contas especial do Termo de

Compromisso e registrar no SiCONV os atos que por sua natureza não posaam ser routizados nesse Sestema;

XXXU prestar contas dos recursos transiendos pela COMPROMITENTE destinados à consecução do objeto no orazo

firado no Termo de Comprom see.
XXXin propico, no local ce execuçao das obrastserviços, os mens e as condiçðes necessaries para que a

COMOROMITENTE posta reabrar inspeçðes oeriódcas, bem como os órghos de controle externo.

XXXIV operai mantet e conservar adequadamente o patamonto pubbco gerado pelos investimentos decorrentes do

Termo de Ccopromisso, após sua execuçâo, de forma a possibditar a sua funcionahdade:

XXXV responder sondanamente, os entes consoretados, no caso da execuçao do objeto contratual por consórcios

pa¾cos,
XAXVi aphear no StCONV, os recursos cred¤ados na conta bancóns vmcutada ao Termo de Gompromisso em caderneta

de poupança, se o prazo prevasto para sua utazaçao for igual ou superior a um m6s. e realizar os pagamentos de

despesas do Termo de Compromaso tarroem por interm6dio do SICONV. observadas as dispoaçÔos conidos na

Claus la Setima deste Instrumento;
XXXVM comprometer-se a zelar pelo coneto aprovedamentaMuncionamento dos bens resultantes da transferència

efetuada pe4i UnlAC, Dem como promover adequadamente sua manutençëo;

XXXviu 1emar outras provudencias necessárias à boa execuêão do objeto do Termo de Compromisso

CLÁUSULA TERCEfRA - DO VALOR

3 - A COMPROM1TENTE transfertré ao COMPROMISSARIO. até o hmite do valor dos Recursos de Repasse incado no

Termo de Compromisso de acordo com o cronograma de desembolso e com o piano de aplicaçAo constantes do Piano

de Trabalho

3 1 - O COMPROMISSARIO aportark ao Termo de compromisso, o valor dos Recursos de Contrapartida fixado no

Termo de Compromisso de acordo com o cronograma de desembotto e com o piano de aplicação constantes do Piano

de Trabatso a conta de recursos alocados em set orçamento.

32 - Os recursos transfendes pela União e os recursos do COMPROMISSARIO destinados ao Termo de

Compromisso, figurario no Orgemento do COMPROMISSARIO. obedecendo ao desdobrameno por fortles de recursos

e elementos de despesa

3 3 - Recursos a cianais necessenes a consecuçåo do objeto do Termo de Compromisso terio o seu aporte sob

esponsabd dade exclusiva do COMPROMiSSÁRIO

3.4 - Toca a movimeñtação financeira deve ser efetuada abogatonamente, na conta especifica vinculada ao Termo de

Compromisso em agónco da GAIXA,isènta à cotlança de tar fas
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CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃOPARA INÎCIO DO OBJETO

4 - O COMPROMISSARIO, por meio deste instrumento, manifesta sua expressa concordáncia em aguardar a
autonzaç&o escrita de COMPROMtTENTE para o iracio da execuêto do objeto deste Termo de Compromisso.

4 1 - A autorização ocorrera após a finakzaç&o do processo de anáhse pós-contratual to crèdito de recursos de
epar2se na conta vmeulada, este se for o caso.

4 2 - Eventual execação de ob¿eto realizada antes da autonzaç8o da COMPROMITENTE não sera otyto de medição
para Uberação de recursos atè a emisaAo da autontação se:ma disposta

CLÁUSULA QUINTA - DA LISERAÇÃO E DO DESBLOOUEIO DOS RECURSOS

5 - A kberação dos recursos financearca obedecerá ao cronograma de desembolso de acordo com as metas e fases ou

etapes de execução do objeto e será reakrada sob bloqueio, após encácia contratual, resoestando a deponibihdade

financeira do Goncedente e atendKlas es eagereascadastraks vigentes.

5 1
- A autonzação de saque dos recursos creditados na conta vinculada sere feita em parcetas, de acordo com o

conograma de desembotse, anos a autonzaç&o pars intco do objeto, depos de atestada, pela COMPROMITENTE. a

encuçâo liarca e a comprovagho do aporte da contrapartida da etapa correspondente e postenormente a comprovagto

Mancewa da etapa anterior pelo COMPROMISSARIO

5 1 1
- No caso de execução do objeto contratual por regsme de execuçao dreta, a liberaçâo dos recursos relativos à

anmetra parcela será antoopada na forma do cronograma de desembolso aprovado. ficando a Iberaçëo de segunda

parceta e seguntos condicionada é aprovação pela COMPROMITENTE de rotatório de execuç$o com comprovaçâo de

anticação dos recursos da ùitema parcela Nberada

5 2 - No caso de obras e serviços as engenhana de pequeno valor, cujo valor de repasse da Urúao seja inferior a RS

750 000 00 isetecentos e emquenta mi resis), a 4beraçao dos recursos pelo Concedente na conta vinculada, oconerà

ce acordo ecm o cronograma de desembolso ap<ovado. em no máximo tr6e parcelas correspondentes a 50¾ (cinguenta

por como 30% ftrmta cor cento) e 20% (vmte por cento) de valor de repasse da Uniao,

5 2 1

- Nesse caso, o destioqueio dos recursos ocorrerà apos ap<esentação do relatório de execuçào de cada etapa do

objeto de Terme de Compromisso demdamente atestada pela fiscakzaç&o do COMPROMISSARIO

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCE1RA DOS RECURSOS

6 - As despesas com a execuçao do Termo de Compromisso conerão à conta de recursos alocados nos respectivos

orçamentos dos contratantes

6 1
- A emissbo do empenno plurianust quardo for o caso. ocorrera de acordo com determinaçào especifies do

Concedente, com incorporaçâo ao Tenno de Cornpromisso mediante Apostdemento

6 2 - A e½acta deste instrumento esta cond<ionada à vahdade dos emporthos, que é determinada por sostrumento

lega fmdo o qual, sero a tolat kberação dos recursos o Termo de Compronmaso fica automancemente extirdo

6 2 i - No caso de perda da vaWdade oos empenhos por motivo de cancelemento de Restos a Pegar, o quantitatrvo

Mica-ímancetro poderá ser reduzido até a etapa do obieto contratado que apresente funcmalidade

CLAUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇAO FINANCEIRA

7 - Os ressos somente poder&o ser utihzados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para

apúcaç&o no mercado financearo nas hipóteses prevrstas em lei ou na Portaria toterministorial MPOGIMFICGU n° 507,

de 24 de novembro de 2011 vedada sua Aizaç&a em fanahdade dtversa da pectuada neste Instrumento

1 - A yogramaçáo e a execuç&o financetra deverão ser feehzadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte

de recursos se for o caso

7 2 - Antes da reakraçâo de cada pagamento, o 00MPROMISSÂRIOincluri no SICONV, no minano, as seguantes

inforrreaçðes:
1

- a destinaçëo do recumo:
11- o notre e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o casq

MI - o contrato a que se refere o pagamento m
































































