
CMXA
días do evento, ne forma indicada pela CAIXA na época da restituiçáo, sob pena da imedia:a metauraçáo ce Tctna Lo

Contas Especial do responsável.

8.71 - A devolução prevista no item 8.7 acima será tealizada observando-se a proporciecondade dos recuoo:

transferidos e da ecmrapartida prevísia, independentemente da época em c:ue foram mortados.

01.2 - Deverão ser restituídos, ainda. todos os valores transferidos, acrescidos ce juros legais e andradas

monetariamente, a partir de data do recobimento, na forma da legisbção aptável aos cetitos pars com a Falacca

Nacional, nos seguintes casos:
a) Quando não fo< executado o objeto pactuado neste instrumentc;

t0 quando neo for apresentada no prtwo reçutamontar, a roepectiva pmeaçAo de cotitas parcial ou Ena

c) quando os recursos forern utilizados em finandade diversa da estabelecida neste instrumento

d) quando houver utinzaçåo dos valores tesultantes de aplicaçðes financeiras em desacorco com o estancheide oc

ô.6.2;
a) quando houver impugnaçeo de desposas, se rootizadas em desacordo com as disposições do te<mo celebrace ou ce

Portaria laterministorial MPOG|MFICGU n 127, de 29,00.2008, e suas alterações.

8 7.3 - O CONTRATADO, nas hipóteses previstas nos atens 8.7. 8.7.1 e 8.7.2, será ce:Ticado para cus, no ormo

máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da noilficaçao, restituo on valores dos repsessa acrescidos de furos

legais e atualizados monetanamente.

8.7A - Vencido o prazo previsto no llam antenor sem que o CONTRATADOprocada e osttuição dos voores nee

CONTRATANTE autori2ada, caso haja recursos disponíveis nâ conta vheutada, a p<aceder aos d bitoc dos Now

respectivos e repassésce 6 Untaa.

81 5 - Na hipótese prevista no item ß.7.4 não havenOD 19cGrs08 Suncientes para 50 pOce0er e comph:a es

ceverá sannstaurada a imediata Tomada de Contas Especial providenciada pela CGNTRATANTE.

8 8 - Os casos fortuitos ou de força maior que Impeçam o CONTRATADOde prestar contas dos recursos recotidos e

aplicados ensejarso a juntado de documentos a justincativas, a serem entregues à CONTRATANTE, para andise e

manifestaçác do Gestor do Programe.

CLÃUSULA NONA - DOS BENS REMANESCENTESAO TÉRMINO DA VIGÉNClA CONTRATUAL

9 - Os bens patrimoniats remanescentes, acqu;ndos ou produzidos em decorrónda desto Contrmo ce Repass

provistos no P'ano de Trabehos quando da extinção deste Centrato, sereo de propriedade do CONTRATADO

CLAUSULA DÉCIMA . DAS PRERROGATIVAS

O
10 - Eo Ministèrio do Turismo a autoridade r.ormattadora, com compathocia para coordenar e defuù es d rekites A

Programa, cohando à CONTRATANTE o acompantamento e avaliaçao das ações ocastantes no Piano de TravaMc

101 - Sempre que julgar conven'ente, o Ministâno do Turismo poderá promover visitas irt Icco com o propõec ce

acompanhamento e avaliaçào dos resultados das atividades desenvoMdas em re:Ac deste Contota de Renasse

observadas as normas tege o regdarnentares pertmentes ao assunto.

10.2 - É pretrogauva da Uniao. por intermedio do MWstóno do Turismo e da CONTRATANTE, promover iscean a

1sico4nanceira das aavidades referentes a este Cowate de Repasse, Dem como, consemar, er, qualcuor h en

facuidade de assumir ou transforir a responsabmada da execução da obraíservice, no caso de saa parausgee :-

fato reiovante que vanha a ocorrer.

CLÁUSULA DèCIMA PRIMEIRA• DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

11 - Obrigse o CONTRATADO a registrar, om sua contabl§dado analitica, em coMa osû÷e fica de grupo vincu aco ao

etivo fnanceiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapantda ooma adequeda no pawn

financeiro, com subcontas identificando o Commto ce Repasse e a espeelneaçác da cespesa, nos termos to en

parágrafo primeiro, do Decreto 0*01872/60

:1 1
- As fate<as, scibos, notas fiscais e cueiscuer odros documentes comprobatórios de desp sas serûc em

oorno de CONTRATAD Mv½amente danbeados con o nome do Programa ou nútnero e Contmte de 9

mantidos em arquivo. em ordem cronológ:Ca. no prócrio loca; em que forem contatados, a omançõe des

comiole intemo o extemo e pelo prazo de 20 (vinia) anos. contados da aprovação 03 Dresbção de

CONT AN



CAIXA
T L1.1 - A CONTRATANTEpoderá sollestar a encammhamento de còplas dos comprovar.tes de despesas, ou de estros

documentos, a qua:quer momento, sempre que julgar conveniente,

CLÅUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAPRESTAÇÀO DE CONTAS FINAL

12 - A Prestaçào de Contas referente ao total dos recursos de eue trata a Cléesuta Cuarta, deverà ser acrosen:ada à

CONTRATANTE at6 30 (tr nto) dias após o tórm!n3 da vigênda do contrato.

12.1 - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido ñosta Contrato. a CONTRATANl l

estabelecore o prazo máximo de 30 (trinta) días para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, induidos a

rendimentos da apucação no mvoado financeko, studizados monetariamsme e acrescidos de Wros de mora, na forma

da lei

12 2 - Ao tèrmino do prazo estabeletico, caso o CONTRATADO nao apresente a prestaç3e de contas nem deve os

recursos nos termos do item amewor. a CONTRATANTEregistmth a inadimpŒrreia no SICONV por emissâo 00 devel

de prestar contes e comunicará o fato ao ó-geo de contabŒdade anolRica, para fins de instauração de Tomada as

Contes Especiel sob aquele argumento e acaças de outras medidas para reparaçeo do cano ao era :o. sob pena a

responsabknção Actidáda.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA.DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

13 - Correrão se o×pensas do CONTRATADO 05 vâlores felâtivos às dSSpesas extracrdinár as inceituas pm

COfGRATANTE decorrentes de reanáËioe, por so4chação do GUNTRATADO,de enquadromante de Olano de Itabaik

e de projetos de ongenharia o c's trabalho social, das despesas resdantes de vietoria de elepas de obras não previstas

origineimente, bem como de pub¾eação de extrato no Diário Oficial da União decorrente do aleração corsraual o

responsaWdade do CONTRATADO.

CLÄUSULA DÈCIMAQUARTA - DA AUDITORIA

14 - Os serviços de audnoria serão realizados pelos órgôos de controle intemo e externo da Unlâo, som o!Fdir a

compet6ncia dos òrgãos de controle Interno e extemo do CONTRATADO. em conforcMade corn a coplyo 30

Decreto n 93.872/86.

14.1 - Ë livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de 06ntrole intemc an qual eMe;a subcokuv

CONTRATANTEe do Tribunal de Contes da Uniðo a todos os atos e fatos roleclonados direta ou iraretamenocom o

instrumento pactuado, bem como aos loca s de execuçao das obras, quando em missão de fiscalização ou audgeria.

CLÂUSULA DÉCIMA QUINTA . DA lDENT:FICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇðES PROMOClONAIS

15 - È obrigatória a identificação do empreenimento com placa segundo modelo fomecico pela CONTRATANTE

duranto o periodo de durspðc da obra, devendo ser aixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a parti' 00

autorização do CONTRATADO para o inicio dos Vabalhos, sob pena de auspendo de Eberacão dos recures

financeiros.

: M - Em qualquer ação promodonal re:eelonada ecm o objeto do presente Contato de Rupasse sere obrigatorivnerne

destacada a parfetpação da CONTRATANTE, do Ministório do Turtsmo, bem corno o obMo do aplicação dos meurs

oeservado o disposto no § 1" do ai 37 da Consetuição Federal, sob pena de suspensho da hueração dos reu

unacce ros.

15.2 - Quando da condusão da obra deverá o CONTRATADO Instalar placa de inauguraçào confome r,cdelo fome e

pelo CONTRATAbfTE,

CLÂUSULA D&CIMA SEX TA . DA VIGÈNCIA

16 - A vigencia deste Contrato de Repasse iniciar-se4 na date de sua asdnatura. Oncenando-se ne 02 5 2

dezembro de 2012. possibilitada a sua prortogação medianto Tormo Aditivo e âoroueçëo 3a CONTRATAWE, au

de occerencia de fato superveniente que impeça a consecuçao do obye no pram aantdaco

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISAC E DA DENÚNCIA

U - O presente Contrato poderá set denunciado por qua·quer use partes e reaciecido a qw?quer tempo fu'ano a

contratantes resocosáveis pelas chrigaçðes assumidas na sua vyencia, creddando-sakes qualmete os tenek

adquiridos no mesmo periode, solicando. no que coober, a Portaria interministens MPOGRE O

29£51008, e suas alteraçoes e demais vormas partinentes à matMs

27 253 v016 micro




































































