
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASd

CONCORRENCIA PtJBLICA-N° 001/2019
PROCESS© ADMINISTRATIVO-N°12.158/2019

14 1.7.1. No caso de recuperaÿo judicial 6 facultado h CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou nao o

controle de determinadas atividades necessdrias a sua execufSo;

14 ’.8. A dissoIu?3o da CONTRATADA;

14 (.9. A alteracSo social ou a modificafao, da final idade ou da estrutura da CONTRATADA, que a juizo da

CO NTRATANTE, prejudique a execuÿo deste Contrato;

14.2. A rescisao contratual podera ser:

14.2.1. Administrativa. por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sub-itens 14.1.1. & 14.1.9;

14.2.2. Judicial, nos termos da legislate em vigor;

14. 2.3. Amigavel. por acordo entre as partes;

14.2. Em qualquer caso de rescisao, a CONTRATANTE poderd dar continuidade ao objeto contratual por execufdo
dirt ia ou indireta;

14.4. A CONTRATADA perdera em favor da CONTRATANTE, o direito a rqstituifSo de caufdo e das reten$6es,

rest mdido este Contrato com base em qualquer das razbes enumeradas no item 14.1.1. ao 14.1.9;

14.:"- Em caso de a rescisao ser resultante de inadimplemento contratual por qualquer dos CONTRATANTES, devera a

par prejudicada ser indenizada, nos termos do disposto no §2° do Art. 79, e nos Incisos. Ill e IV do Art. 80 da Lei N°

8.6(.r>/93:
4

14.1 .1. Dos servitjos corretamente executados e devidamente medidos;

14.5.2. Dos materials e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda nlo indenizados, destinados aos servi?os e

atividades conforme as especificasbes deste Contrato, estocados, pelo seu custo devidamente atualizado, acrescido de

despesas de transportes. se houver;

14.6. A CONTRATANTE apos notificar a'CONTRATADA da rescisao contratual, tomara posse imediata das parcelas

efeti L'amente ja executadas. decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materials existentes, devendo, por&n, no

pra>o mdximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notifica?ao, apresentar um relatdrio complete e avaliafSo
dete lhada, historiando as razbes da rescisao;

14.6.1. A avaIia$ao, acima citada, devera ser feita por uma Comiss3o a ser designada pela CONTRATANTE, composta

de i t (tres) Membros. sendo um escolhido entre as pessoas da CONTRATANTE, outro da C<

.ere' tro, que a presidira. entre pessoas alheias;

ITRATADA, e o

fll[ I

'Wq
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P5*® PREFEITURA MUNICIPAL DE

jMm LAURO DE FREITAS

CONCORRENCIA PUBLICA-N° 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO-N” 12.158/2019

14,6.2. A Comissao tera um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua coiistituigHo, para apresentagSo de seu relatdrio

cp'iolusivp, o qual servira para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;

14.'. No caso de rescisao amigavel do Contrato, a CONTRATADA fara jus apenas pagamentos mencionados nos

sub i tens 14.5.1 e 14.5.2;

14.7.1. Desta forrna, far-se-a o pagamento final com mutua, plena e geral quitagao no ato da assinatura do Distrato;

14.A. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADA tera um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de contas, para

desmobilizar o canteiro e deixa-lo inteiramente livre e desimpedido;

14. >. C'onstituem tambem. motivos para rescisao contratual por parte da CONTRATANTE, aldm dos casos jd

ren anerados, todos os demaiselencados nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal N° 8.666/93.

14. 3. Caracterizam-se. tambem, como motivo para rescisao contratual, nos termos dos Incisos I ou XII do Art. 78 da

Lei 4° 8.666/93’, o caso ern que, na prestagao dos servigos continuos contratados, deixem, conforme o caso, de serem

mai idas as cotjdigSes vanfajosas que determinaram o dimensionamento do prazo vigencial deste Contrato;
0

14. 1. Em qualquer caso de rescisao contratual, ser3o assegurados a CONTRATADA os direitos de defesa e de

reci rsos previstos no Ait. 78, paragrafo dnico, e no Art. 109 da Lei N° 8.666/93.

CL AUSULA DECIMA QUINTA-REAJUSTAMENTO:

15. t Na forma da legislagao em vigor, os pregos contratados permanecerao fixos e irreajustdveis pelo prazo de 12

(doze) meses, contados da data da assinatura deste Contrato. Caso ultrapasse esse prazo os pregos serao reajustados nos

termns do INCC/FGV, a pedido da Contratada.

15.2. O termo inicial para a apuragao do primeiro' percentual de reajuste sera a data da apresentagao da Proposta de

Pfiegv ocorrida na sessao de julgamento da LicitagHo.

ZL, USULA DECIMA SEXTA-CONDIQ6ES GERAIS:

!6.1 O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele

/inc dados, nao poderao, sob nenhuin fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou calicionados;

16.2 SerSo de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatorios, mapas, desenhos, diagramas, pianos

•istaiisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela; J
0®

'jh
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PROCESSO ADMINISTRATIYO-N°12.158/2019

16 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execufEo deste Contrato, quando

nec i/ssario a convenience dos serviiyos, respeitados os limites legais e os direitos assegurados a CONTRATADA;

16. A A legisla$So aplicavel a execupao do Contrato e especialmente aos casos omissos a Lei N° 8.666/93 com suas

altci asSes posteriores.
:•

CL iUSULA DECIMA SETIMA-COMUNICACOES:

17. . As comunicacoes reciprocas. . somente serSo . consideradas quando efetuadas por escrito, atravds de

cor ;spondencia, ou documento de transmissSo mencionando-se o numero e o assunto relativos a este Contrato,

dev ndo ser protocolauas, datadas e enderepadas conforme o destinat£rio.

Cl USULA DECIMA OSTAVA— FORO:

18. As partes signatories deste Contrato elegem o Foro Comarca de Lauro de Freitas do Estado da Bahia, com

rent ncia expressa a qualquer outro, por.mais privilegiado que seja.

omE p r estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em

prei vnpa das testemunhas abaixo.

(quatro) vias de igual teor e unico efeito, na

Laui ;> de Freitas, C?de Novembro de 2019.

3E3 A CONTRATANTE: PELA CONTRATADA:

mi Miciplo DE LAIJRO/DE FREAITAS
VIo( ma Isabel Ppsos Gra macho

pFRTTÿOES E TERRAPLANAGEM LTDA

™
.0':R£fOR • ..

PJ

rt,

TES rEMUNHAS:

florik Sdl?a
NSOME:

1.0 ./.Q.rt.il J Cl ‘- t

i-J’or il-
iLC oMMfce&V R.G. 0i>9kof’'lS4£i
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Diario Oi icial doSexta-ieira
8 de Novembro de 2019
10 - Ano VII - N° 1548

Lauro de Freitas MUNICiPiO

mm
PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DE CONTRATO N" 240/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS. Centratada: PJ

CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
Modalidade Concorrencia Publica — N° 001/2019. Processo: 12158/2019. Objelo:
ContrataÿSo De Emprcsa Especializada Para Execupao Das Obras De Pavmientacao De
Ruas - Etapa 1 Itinga, Ipitanga e Pitangueiras, Carta Consulta Finisa N° 519263-71, no
Municlpio De Lauro de Freitas/BA. Conforme Planilhas. Termo De Referenda,
EspecificapSes Tecnicas e Projetos em CD Anexo Neste Kdital. Requisitado pela Secretaria
Municipal De Infraestrutura. DotapSo: 0900.1320.449051.90. Data da Assir.atura: 07 de
Novembro de 2019. Valor: Valor total para execupao do objeto deste Contrato e estimado
em RS2.465.401,86 - (dois milhdes quatrocentos e scssenta e cinco mil quatrocentos e urn
reais e oitenta e seis centavos). Periodo de vigencia: O prazo maximo para execupao das
obras e servipos objeto do presente Projeto Basico sera do 08 (oito) meses, contado a partir
da data da assinatura do contrato de empreitada, podendo ser prorrogado nos lermos do art.
57, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

CNPJ: 03.174.0004/0001-84. »

CERTIFICAQAO DIGITAL: JIP4X2KB-9JL2AZW5FVKJG
Esta edipSo encontra-se no site oficial deste ente.

r:
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PREFEITURA MUNICIPAL Di MAT A DE SAO JOAO

AVISO Df LICIT N* 51,7019

PREGAO ELFTRONICO f4 103/19 - SRP

AVISO DE REVOGAÿAO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPAO/BA, considerando o lerino de Convenio
n® 880655/2018 - Programs Segundo Tempo, torna publico aos interessados a AnulagSo da

Pre-qualificagao, Convocag§o e do Extrato do Contrato n9 286/2019, do Credenciamento
N® 014/2019 referente a GUBERLANDIO SOUZA PIRES JUNIOR - CPF Nc 076.669.405-48’,

tornando sem efeito todos os atos. '
- »• ilGfeados com Recurso F

e Recursa Vinculado, Portaria M-’ T.6-iS/i5. -.;n » i .-11/19 as 09
Aquisig3o de scanner, u <yiwum»yv*- ; MOS

r-5Ai:. ft! ROCHA
1 - {goelra

Laplo - BA, 8 de novembro tie >019
JOSg RICARDO RODRIGUES BARl.OSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DE ADITAMENTO

Extrato do sexto aditamento n* 183/2019 ao contrato n® 210/2015
Contratadar COOPERATIVA DE PRODUQAO DE GILD E REGIAO LTDA COOPAG. CNPJ: n«
07.417.529/0001-54 Contratante: MUNICIPIO DE LAURO DE TREITAS. Processo , •

Administrativo: 21407/2019 Objeto do Contrato: t objeto deste 0 Contratagao de
Cooperativa de Agricultores e/ou Associates e Empreendedores Rursis Familiares para o
fornecimento de G&neros Allmentfcios da Agricultura Familiar, para a'unos de educagao
basics publics matriculados no Municipio de Lauro de Freitas, verba FNDE/PNAE, todos de
acordo com a Chamada Publics N® 001/2015, a qual fica fazendo parte mtegrante do
prasente contrato, independentemente de anexagSo ou transcrigao. Cbjeto do Aditamento:
Aditivo de valor contratual em 25%, que corresponde ao valor da R$458.490,00

(quatrocentos e cinquenta e oilo mil quatrocentos e noventa reals}, prrf;.2endo um valor
total de R$2.292.450,00 (dois milhbes du2entos e noventa e dois mil quatrocentos e
cinquenta reals), conforme dotagao orgamentaria supra e em atendimrr.tc a solldtagao da
Secretaria Municipal de Educagao. Potato Orgamentaria: 02.1001.2208, 139030.15. Data
da Assinatura: 07 de novembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DI. MATINA

DE l KIT&C AO

TOM ADA DE PRECO'. i.® 2/2019-TP

.p’-T nfc:-|oito) salasoe aula, e 01
<lciplo com rccursos fina

i.j 1." ••’enegildo Fernandes Not

•"'4)
• res

Objeto: ConstrugOo ce 01 l uma) h(

quadra pollespcrtiva coberta, pr 0|C-r: ei.ibrmd.* ;'el •
dos precatorios do FUNDEL a .or C'diftC.vOc-
Centro de Matins - 6a. Abcrtuia 2‘, !l/2).9. , Ct. v boras. Os interessados p

ob:er 0 Edital na Prefeltura Municipal dr.
Castro Donato, i/n® - Centro-e no pm-. .vwtv

!•M

/n.
ia

(ie na Praca Helena Cam
!•- t . _ v.br Telefcne (77) 3643 5.

-ie

IV •" IT A. :i novembro de 2019.
* tsH} i VALALHAES FLORES

• da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL D' MUCUGE
AVISO 0E UP I

* TOMADA DE PRECOb N'2,7019

Objeto: ContratagSo de empress <-vt- • il-?.-«l COM a presiagSo de serv ie

engenharia. visandD a ConStrucao at; 02 Port. , no Urbano da Cid. de
Mi»pug6, localizatias na'Rua Beio SenHoi Tiagru-su e na Travessa do Bsi -!o
Brasil, conforme Convenio n® 33212 >/201r». M t -i-’r • do Turismo/Caixa T1PO.
Progo. ABERTURA 27/11/2019. is 9h LOCAL .v- • CJ i mitura Municipal de Mu. O

Edital encontra se no setor dc Lrciv.igPes •« *.« 1 exemplar pedera ser 1 :o
presendalmente. de 8h as 17h. C>l u i.'drado, 73, Centro, rm -t?

recolhimenta de taxa no valor rle P.S \0.90 H- ir ' c n irraves do DAM ou no pc la

prefeitura no ende.refo https://lDi.oig lir/ba/ÿii. <ÿ - - m nainformar.ao.

Mjruÿ»- n/v ;« novembro de 2019 •
1 . on in ARDOSO FILHO

P* c •• -MU; da CPI

EXTRATO DE CONTRATO N® 240/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS. Contrataria: FJ CONSTRUCÿES
E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 03.174.0004/0001-84. Modalidade Concorrencia Publica -

N® 001/2019. Processo: 12158/2019. Objeto: Contratacao De Empresa Fspeciaiizada Para
Execufÿo Das Obras De Pavimenta?ao De Ruas - Etapa 1 Itinga, Ipitanga e Pitangueiras,
Carta Consulta Finisa N® 519263-71, no Municipio De Lauro de Freitas/BA. Conforme
Planilhas, Termo De Referenda, E$pecifica?des Tecnicas e Projetos em CD Anexo Neste
Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal De Infraestrulura. DotafSo:
0900.1320.449051.90. Data da Assinatura: 07 de Novembro de 2019 Valor: Valor total
para execute do objeto deste Contrato 6 estimado em R$2.465 401,86 - (dois milhoes
quatrocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e um reais e oltenta e seis centavos).
Periodo de vigencia: O prazo miximo para execuÿao das obras e services objeto do
presente Projeto Basico serÿ de 08 (oito) meses, contado a partlr da dara da assinatura do
contrato de empreitada, podendo ser prorrogado nos termos do art 57, 12 e 2® da Lei
8.666/93

not

' AVISO DE .LICIT ACÿC
TOMADA DE.FRECO:. N 2/2019

Objeto: ContratagSo de.er-ipr-. s. »<| * I >.-ra a presucio t|e serv _|.f*

engenharia, visando a Constru'.ao dv- ')) :- r\ - 1c : rirnetro Urbano da Cid- Je
Mucuge. localtzadas na Rua Bcio Senhot Amv - e na Travessa do Bai no
Brasil, conforme Convenio n® 837173/2036 M" -in no Turismo/Cviixa. 71PO: nor

Preco. ABCRTURA. 27/11/2019. ;S 9b LOCAL S. . ; u i- feitura Municipal de MU< • O
Edital encontra-se no setot dr Licit .1968s, wri i i < exemplar podera ser r ..Jo
presencialmenle, de 8h as IZh. Pi ac t Lt- ju.-.a Torado, 73, Centro, mi :ie

recolhimento*de taxa no valor de Rt- 'U.00 (M. t «v«i diaves do DAM ou no pc • :‘.a

pjefeitura no enderego https://io.org i>r/ba/: .... v?«unformacao. Mucuge/B • :e
novembro de 2019. Janicio (Cardoso (illto nv? :l CPL.

AVISO
PREGAO PRESENCIAL N® 14/2019 - SRP

A COPEL devidamente autorizada pela Portaria N® 002/2017, torna ptiblico para
conhecimento dos interessados 0 pedido de RECURSO do PREGAO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PRECOS - N® 014/2019. Tipo: Menor Pre90 Global Por Lote Objeto:
Contrataÿao de Empress para Aqui$ic§o de Equipamentos de Proteÿo Individual. Para
Atender as Necessidades dos Funcionarios desta Prefeitura. Conforme Ternto de Referencia
e Planilha no Edital. Requisitado pela Secretaria de Administrate. Impetrado pela
empress: Disk Equipamentos de Seguranÿa LTDA - EPP. Processo Administrative - N®
22 288/2019. O inteiro teor do mesmo encontra-se a disposiÿao dos interessados na
Comissao de Licitaÿao. Mucui/ tA. x T' novembro da 2019

l *Vlt U • • ARDOSO RUHO
P-c- -ÿ -'me da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL .»C NOVA VIÿOSA

RESULTADO DF JU'.GAMf .'iTO

TOMADA DE PRECOS N® 18/7019

Lauro de Freitas, 8 de novembro de 2019.
FERNANDA BORGES SOARES

Pregoeira

AVISO DE LICITACAO DESERTA
PREGAO ELETR6NICO N« 30/2019/SMS

A COPEL da Secretaria Municipal de Satide toTna publico para conhecimento de
todos, que o Pregao Eletrfinico de n® 030/2019/SMS, Processo Administrative 18.456/2019.
Objeto: Contrata?3o de empresa especiaiizada na prestaÿao de servico de seguro veicular
para as ambulancias e demais veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude do
Municipio de Lauro de Freitas-Ba, que 0 presente certame foi dedaraco DESERTO devido
a falta de licitantes.

Processo Ucitatorio n® 626/2019/2019
A CPL do Munlcjpio <'-e NP'-a Viÿusiit : ; i - publico o resullado da 1L

DE PRECOS N® 018/2019, com 0 Ubjeto ContUtM*, •-< m.* especiaiizada para prt
do servigo de pavimentaÿao oe divorsut- ruas 1 . ' i rif.-i (ÿ .)sto da Mato municipio 0

Vi<;osa BA, em conformicjade cor o C(. tralo dr- '• - v x iU MDR 866202/2018 •Oj.
•1052944 05 Programa Planejamemo tirbano f*.. . Locals das Obras. 3airr

Ville- Rua Delfino Campos de Almeida : Ru.-* Sc ,-:. !•<.}.•v mpo verde: Rua Jardelina
Jos6 de Alencar e Santa Catarina e ADJUOICA :'»ÿ ? : 01 u • nioresa: CON5TRUTORA fvi
LTDA-ME - CNPJ 07.944.852/0001-8b. ‘ jloi gl.-hM lo r o e de R$ 360.879,16 (trt
e sessenta e seis mil oitocenxos e sett nta e n-iv 1 i». • 'zesseis centavos).

•I 'A

. i /a

. iO

ns.
UvtLauro de Freftas, 8 de novembro de 2019

EUZEILDA GOMES OLIVEIRA SAI LE5
Pregoeira

IOS'

AVISO
PREGAO ELETR6NICO N» 3ÿ2019/SMS

A Copel-SE5A, informa que na publicacao de Aviso Impugnacac- de Licita{;ao do
PE n ® 031/2019/SMS, velculada na pdgina 19 do D.O.M. n® 1547 de 07/11/2019, no D.O.E
n® 22.780 de 08/11/2019, D.O U.n® 217 do 08/ll/2019:0nde se le: A Copel da Secretaria
Municipio de Saude torna publico para conhecimento dos interessados o pedido de
IMPUGNACAO DO PE N® 031/2019/5MS, que tern por objeto 0 Registro de Pre$o para
aquisiÿao de Formulas Dieteticas, para manter 0 funcionamento do Pmgrama de Alergia
Allmentar no Municipio de Lauro de Freitas/BA. Impetrado pela empresa. SERVNUTRI
COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAJS LTDA, no dia 06/11/2019 O inteiro teor da
mesma encontra-se a disposigao dos interessados na Comissao. Sonia Maria Brito Ribeiro
- Pregoeira. Lauro de Freitas, 07/ll/2019.Lela-se:!mpetrado INTEMP ESI IVAMENTE pela
empresa: SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, no dir 06/11/2019 O
inteiro teor da mesma encontra-se 3 disposigSo dos interessados na Comissao.

Nova van. 1 Is.iiKi .;6 de novemoro de 2019
•ÿL »•* J1A » i i\ CRUZ MOREIRA

iv fr- - '*tue da CPL

AVISO DE LIClfACAO
PREGAO PRESENCIAL <TP N'14f>/2019

A Pregoeira do Mumcipk* de.Novu. . oSa/R- 'ealUara no cia 25/11/?!
08h30min, em sua Sede. Licita/ao n.i Presencial - SRP n'14*
menor prego por LOTE. para aa< lisigf..: 'de fomhi'-uv 4- ira veiculos automotores.
fornecimento de forma parcefada paia ait nc . 1 a i ..endes das diversas Sec'
Municipals O Edital poderi sor .:t Comissao dc Pregao S«
Prefeitura em dias uteis das 8h 1.7M,

‘5.
r 19

> O
l.1i
oa

•1.: novembro de 2019
!CiA DA CONCEICAO

PREFEITUR.V MUNICIPA1 O'i C'U ROLAN DIA

RESULTADO DE JULGAMEivTO
CREDENCIAMENTO \’« 2/7019

Nov*i 11 I -

Lauro de Freitas. 8 de novembro de 2019.
SONIA MARIA BRITO RIBEIRO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

AVISO DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N® 72/2019 - SRP

A Presidente da Co.viissftr. dr Licit.. - iiratos e a Equipe de Ar
Prefeitura Municipal de Ourolaudi,*) Banin ru u q<- :jr.is atribuigbes torna pu
resultado do julgamento referente 30 Cier* 1 cinm. a n® 002/2019 vlncu!;-
Processo Administrativo n® 113/2019 q ie vor wiedenciar profissionais
e tecnlcos como pessoa juriditJ, par.i atcndei 1 et sidades do Fundo Munici
Saude. Fundo Municipal de Ed.itagao e do fu» i.ln
municipio, conforme capt do ut 23 da L M’F : ai

documanto.de habilitogdo for:.m dedbrad 1 , Fii l.-ti *•. c credenciadas as em.
PODIUM SERVICOS MEDICOS L"£fA. iiwt:- - n r JI> w 33.463.99o/000l-10,
a Rua Siriioes Fliho, n® 50, sail n® '{J7. CE> />'ÿ •• 1 Boca do Riu. Salvadoi
ANDREA LOPES LOLA, inscrita nt> CNPJ
Florisvaldo Luis de Oliveira, n 635. CLP ;-J ’ . i-Xn _,goa do 33'Ourolÿndic
STF.NIO WAGNER 5 DA COSTA mvTi'a no CM .. b J4 566.934/uOOl 07, sit
ftui Margem Rio do Ouro, n® 17.0, CEP 4.'. 7J.i ;D,-'I ntro-Jacobina-Babia; SOC(
Dc iERVlCOS Tt:CNICOS DE ENFcRMAGEM I Ar <0 A -t.lDE ITDA. in.crita no CF
n® 35.367.319/0001-34, situad- a Rua da Pa 1 n .f,7. sala 01. CEP: 44.7i

is
• o

.TO

in*
PA N® 1.402//2019. de

pal de Assisiencia Socia
3.666/1993 apos anSL

Objeto: Aquisigao de equipamentos de ginastica para InstalagSo de academia

em espagos publlcos deste municipio. Abertura: 25.11.2019, as 08h:30min. Edital

disponivel no predio da Prefeitura, das 08h/12h ou no enderego eletronico.

www.livramentodenossasenhora.ba.gov.br/diarioofidal.

JuS
•as:
• •c

"u.V,
•*tiS
m J,

. • S 839/0001 27. situada

j

JOSE RAIMUNDO TEIXE1RA SUVA ABREU

Pregoeiro

•LE.

>"'0.

© E documento pode ier veriRcado no endsrefo olelrdnlfo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DA FAZENDA •-

Laar j de Freitas, 23 de agosto de 2019

/\"4ÿ0Ol-: '

Ilustrissima Senhora

Ivania Maria Mesquita Rodrigues
Oficial do Cartdrio de Registro de Imoveis, Ti'tulos e Documentos e Pessoa Juridica da
Comarca de Lauro de Freitas/BA

; .

1 ASSUNTO: REGISTRO DE CONTRATO

O Municipio de Lauro de Freitas, Pessoa Juridica de Direito Publico, inscrito no CNPJ
sob n° 13.927.819/0001-40, com sede & Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N,
Aracul, CEP:42.702-010, Lauro de Freitas, Bahia, representado neste ato pela sua prefeita
Sra. Moema Isabel Passos Gramacho, CPF: 133.399.825-20, RG n° 00.943.218-33,
brasileira, solteira, quimica, residente e domiciliada a Rua Maria do Carmo de Jesus, s/n
quadra 2, lote 6, Buraquinho - Lauro de Freitas - BA,‘ CEP 42710-890, endereqo
eletronico gaprepmlf2017@gmail.com, vem na fonra do disposto na Lei 6.015/73,
solicitar o registro do contrato em anexo, datado de 15 de agosto de 2019, relativo ao
Contrato de Financiamento & Infraestrutura e ao Saneamento-FINISA, celebrado com a
Caixa Economica Federal, mstituiqSo Financeira sob a forma de empresa publics, dotada
de personalidade juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 00.360.305/0001-
04, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 04, lote 3/4, Brasilia, DF, no valor de R$
16.200.000,00 (dezesseis milhoes e duzentos mil de reds).

Atenciosamente,
s

&.r
MOEMA ISABEL PASSOS .GRAMACHO

jivr»« KnxaesjxamumoOSJEUXAS.- Ot—
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CAI\A
Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento-
FINtSA-Apoio Financeiro para Despesa de Capital

Grau de
sigilo

#PUBLICO

Contrato n° 0519263-71

•i.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE,

ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONOMICA
FEDERAL E 0 MUNICIPIO DE LAURO DE
FREITAS DESTINADO AO APOIO
FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO
DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME
PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO
DO FINISA: PROGRAMA DE
FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E
AO SANEAMENTO.

Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao
final indicado, tern justo e contratado, entre si, a concessao de FINANCIAMENTO, na forma
a seguir ajustada:

I - AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, instituigao financeira sob a
forma de empresa publica, dotada de personalidade juridica de direito privado, criada pelo
Decreto-Lei n°. 759, de 12 de agosto de 1969, alterddo pelo Decreto-Lei n°. 1.259, de 19
de fevereiro de 1973, e constituida pelo Decreto n°. 66.303, de 06 de margo de 1970,
regendo-se pelo Estatuto vigente, com sedÿ'no Setor Bancario Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em
Brasilia-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001 neste atb representada pelo Superintendente
Regional de Salvador, Sr. Kleber Coelho Pÿz, brasileiro, casado, economiario, portador da
cedula de identidade RG n° 3036134-SSP/PE, CPF n° '459.009.734-68, Rua Arthur de
Azevedo Machado, 1.225, Edf. Civil Tower, Torre Nimbus, 15° andar, Costa Azul, CEP:
41.770-790, doravante designada simplesmente CAIXA.

II - TOMADOR - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ/MF sob o n°.
13.927.819/0001-40, representado pela Sr(a) Moema Isabel-4 Passos Gramacho, CPF n°.
133.399.825-20, RG n° 00.943.218-33, brasileira, Solteira, quimica, representado neste ato pelo
abaixo assinado, doravante designado TOMADOR.

CAIXA e TOMADOR, isoladamente, tambem poderrt ser designados PARTE e, quando
considerados em conjunto PARTES.

CONSIDERANDO,

I - manifestagao favoravel quahto3 verificagaodos limites e condigoes relativos a realizagSo
de operagoes de credito, na forma do art. 32 da Lei Complementer n° 101, de 2000, por
meio do Oficio STN N° 1636, tie 18/07/2019.

6
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CAI\A
Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento-
FINISH-Apoio Fihanceiro para Despesa de Capital

II - a adimplencia do TOMADOR com as instituigoes financeiras e demais instituigoes

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como de inexistencia de

pendencias de registro no Sistema de Registro de Operagoes com o Setor Publico (CADIP),
nos termos do art. 16 da Resolugao n° 43, de 2001, do Senado Federal,

III - a entrega de parecer jurldico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos
requisitos legais aplicaveis 3 operagao de credito.

IV - A Autorizagao Legislativa para contratagao de operag§o de credito, por meio da Lei
Autorizadora de n° 1755, de doze de dezembro de 2018, alterada pela lei 1787 de
dezessete de abril de 2019, publicadas no Diario Oficial do TOMADOR

V - Os limites estabelecidos pela Resolugao do Conselho Monetario Nacional n° 4.589/17;

VI - Que os recursos foram captados no mercado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL;

VII - Considerando, ainda, que cada expressSo abaixo tern, para efeito deste CONTRATO,
o seguinte significado:

BACEN - Banco Central do Brasil.

CADIP-Sistema de Registro de Operagoes de Credito com o Setor Publico.

CDI - Certificado d.e Deposito Interfinanceiros/lnterbancarios, divulgado pela CETIP -
Camara de Custddia A Liquidagao, por meio do enderego eletronico
http://www.cetip.com.br.

CONTA VINCULADA-£ a conta banc&ria individualizada, aberta pelo TOMADOR em seu
nome, em agenda da Caixa Ecgndmica Federal, com a finalidade especifica de registrar
os recursos financeiros relativos ao(s) desembolsos.

DIA ELEITO - E aquele definido para que o TOMADOR efetue o pagamento de suas
prestagoes.

DIVIDA VINCENDA - Signifjca a tllvida composta pelas liberagoes, suas respectivas
amortizagdes, e que e base de calculo para os encargos previstos neste instrumento.

FIEL DEPOSITARIO - Pessoa juridica que assume 6 encargo pela boa guarda,
conservagdo e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas
ou outros documentos que Ihe pertencem, decorrÿntes das operagoes de compra,
referentes a aplicagao dos recursos objeto deste CONTRATO, bem como, dos documentos
fiscais referentes a prestagSo de servigos realizados.

FINISA - Programs de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento.
‘ % •

CYJ
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CAI\A
Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento -
FINISA-Apoio Financeiro para Despesa de Capital

INADIMPLENCIA FINANCEIRA - Para fins do disposto neste CONTRATO, a
inadimpISncia de quaisquer obrigagoes financeiras sera caracterizada na ocorrencia de nao
pagamento do servigo da divida, seja na fase de carencia ou na fase de retorno,
compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas, tarifas
e acessorioSi entre outras obrigagoes financeiras, conforme previsto neste CONTRATO.

IPCA - indice de Pregos ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografra e Estatistica - IBGE.

JUROS-Signtfica a taxa nominal negociada para este CONTRATO, previsto na Clausula
Quinta;

LEGISLAgAO OR’QAMENTARIA -Trata-Se das Leis Orgamenterias do TOMADOR, que
sao o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orgamentarias- LDO e a Lei Orgamentaria
Anual - LOA, deveridd estar previstas nessas leis as agoes/projetos a serem financiadas
com recursos deste CONTRATO.

• PPA: Lei 1.718. de 20/12/2017. publicada no Diÿrio Oficial dia 21/12/2017:
l

• LDO: Lei 1.732, de 11/07/2018. publicada no Diario Oficial dia 11/07/2018: e,

• LOA: Lei 1.772. de 17/12/2018. publicada no Diario Oficial dia 17/12/2018.

PROJETOS/AgOES - sao os PROJETOS/AgOES previstos na LEGISLAgAO
ORgAMENTARIA a serem executatios pelo TOMADOR com recursos deste CONTRATO,
conforme ANEXO I.

SAC-Sistema de Amortizagao Constante.

Tern, entre si, justo e acordado o que se contem nas clausulas seguintes:

' %

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CAIXA concede ao TOMADOR financiamento no valor de R$ 16.200.000.00
(Dezesseis milhoes e duzentos mil reais). proveniente de recursos ordinarios da
CAIXA, com a finalidade unica e exclus'iva de financiar as Despesas Capital previstas
na LEGISLAgAO ORgAMENTARIA do ano de 2019 e dos exercicios financeiras
subsequentes e suas suplementago.es.

E vedada a aplicagao dos recursos obtidos com o presente financiamento em
Despesas Correnfes do TOMADOR, nos termos do artigo 35,. §1°, inciso I, da Lei
Complementar de n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

1.2

Cp
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CAI\A
Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento-
FINISA- Apoio Financeiro para Despesa de Capital

CLAUSULA SEGUNDA - DA DESTINAQAO DO CREDITO

0 credito aberto se destina, unica e exclusivamente, a aplicagio nas Despesas de
Capital discriminadas no ANEXO I do Presente CONTRATO, previstas na
LEGISLAQAO ORQAMENTARIA do TOMADOR

E de inteira e exclusiva responsabilidade do TOMADOR a execugSo das agoes e
atividades, obras de engenharia. civil, a aquisigio de bens e servigos e quaisquer
outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a
ultrapassar o valor fnicialmente previsto nos PROJETOS/AQOES citados neste
CONTRATO.

'

E vedada a destinagao dps recursos para pagamento de despesa realizada em data
anterior a assinatura deste CONTRATO.

2.1

2.2

2.3

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1 DO PRAZO PARA UTILIZAQAO DO CREDITO

3.1.1 O prazo para utilizagio do credito total deste FINANCIAMENTO e de 90 dias
contados do termino de carencia deste CONTRATO, sendo possivel sua
prorrogagao por igual periodo, desde que devidamente acordada entre as PARTES.

3.2 DO PRAZO PARA O 1° DESEMBOLSO

3.2.1 O prazo para a 1a liberagao e de ate 90 dias dias contados a partir da data de
assinatura deste CONTRATO, sendo possivel sua prorrogagao, no maximo, por igual
periodo, desde que devidamente acordada entre is PARTES.

3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO

3.3.1 O prazo total deste CONTRATO e de 120 meses, compostos por um periodo de
f carencia de 24 meses, e um periodo de amortizagao de 96 meses.

3.4 DO PRAZO DE CARENCIA

3.4.1 O periodo de carencia sera de 24 meses, contados a partir da data de assinatura
deste CONTRATO, considerando como primelro, o mes subsequente ao da
contratagao.

3.5 DO PRAZO DE RETORNO

3.5.1 Este CONTRATO sera amortizado em 96 meses contados a partir do m£s seguinte
ao do termino de carencia.

3>.yCh
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CAI\A
Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento-
FINISA-Apoio Financeiro para Despesa de Capital

CLAUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS

NA CARENCIA4.1

Durante esta fase e apos o primeiro •desembolso, serao devidos e cobrados,

mensalmente, Juros de Carencia.

Os Juros de Carencia terSo como base de calculo a Divida Vincenda existente no
dia anterior ao DIA ELEITO e a Taxa de Juros estipulada na Clausula Quinta.

4.1.1

4.1.2

4.2 NO RETORNO

As prestagoes, mensais e sucessivas, ser§o calculadas segundo o Sistema SAC.4.2.1

4.2.2 As Prestagoes, compostas por cotas de Amortizagao e Juros Contratuais. terao como
base de calculo a Divida Vincenda existente no dia anterior ao DIA ELEITO e a Taxa
de Juros estipulada na Clausula Quinta.

4.2.3 O DIA ELEITO para o TOMADOR corresponde ao dia 4 de cada mes.

CLAUSULA QUINTA - DOS JUROS

Sobre a DiVIDA VINCENDA, tanto na tape de carencia qfuanto na fase de retorno,
incidirao juros correspondentes a variagao acumulada das taxas medias diarias do
Certificado de Deposito Interfinanceiros - CDI, acrescidas de 4,9 % a.a. (Quatro
virgula nove por cento ao ano).

O calculo de Juros previsto na clausula 5.1, observara a equagSo presente no
subitem 1.2 do ANEXOV.

5.1

5.1.1

5.2 Para efeito da aplicabificfade dessa disposigao, o custo mbdio de captagao em CDI a
ser aplicada sera o refe'rente ao dia anterior ao DIA ELEITO (D-1), capturada nas
series historicas disponiveis no sitio www.cetip.com.br.

Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporaria da CDI
quando do pagamento de qualquer obrigagao pecuniaria prevista no presente
CONTRATO,.sera utilizada, em sua substituigao, a ultima Taxa CDI divulgada ate a
data do calculo, nab sendo.devidas quaisquer compensagdes financeiras, tanto por
parte do TOMADOR quanto por parte.da CAIXA, quando da divulgagao posterior da
Taxa CDI que seria aplicavel.

Na hipotese de extingao, suspensao, falta de divulgagao por prazo superior a 5
(cinco) dias uteis da data esperada para sua divulgagao, ou impossibilidade de
aplicagao da Taxa CDI, fica, desde ja, convencionado que a CAIXA e o TOMADOR
poderao, mediante mutuo e prdvio acordo por escrito, adotar para as mesmas
finalidades, indices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas
autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgagao, os indices, taxas ou bases
de remuneragao substitutas e que melhor reflitam os custos de captagSo de recursos
para aplicagoes em operagoes credificias.

0 5.3

5.4
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CAI\A
Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento-
FINISA-Apoia Financeiro para Despesa de Capital

CLAUSULA SEXTA- DA COBRANQA

PROCESSAMENTO E COBRANgA DA DlVIDA - a cobranga do principal e
encargos sera feita da seguinte forma:

6.1.1 A CAIXA expedira Aviso de Cobranga ao TOMADOR, para que este promova a
liquidagao de suas obrigagoes atb o DIA ELEITO, preferencialmente na Agenda
onde se encontra aberta a CONTA VINCULADA ou em qualquer outra da CAIXA.

6.1

6.1.2 O nao recebimento do Aviso de Cobranga nao eximir£ o TOMADOR da obrigagao
de pagar as prestagoes do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste
CONTRATO.

6.1.3 Vencimento em dias feriados - ocorrendo vencimento em sabados, domingos ou
feriados nacionais, inclusive os bancarios, este sera, para todos os fins e efeitos,
deslocado para o primeiro dia util subsequente, sendo os encargos calculados ate
esta data, se iniciando, tambem a partir desta data, o-periodo seguinte regular de
apuragao e cÿlculo dos encargos da operagao.

6.1.4A CAIXA mantel a disposigao do TOMADOR as informagdes, dados e calculosque
servirem de base para apuragdo dos valoresdevidos.

CLAUSULA SETIMA-DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO ‘

<
7.1 Na ocorrencia de inadimplemento de qualquer obrigagao financeira deste

CONTRATO, os debitos em atraso ficarao sujeitos, a partir da data do
inadimplemento, as pertas convencionais indicadas abaixo, sem prejuizo das demais
sangoes previstas neste CONTRATO.

Nos casos em-que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidagao
do debito em atraso, e caso a CAIXA admita o pagamento parcial da divida vencida,
esse procedimento n§o importarÿi em novagao da divida, nem podera ser invocado
como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da
obrigagao.

7.2 Sobre o valor das obrigagbes inadimplidas sera aplicada, de imediato, a pena
convencional escalonada de.acordo com o perlodo de inadimplemento, conforme
especificado abaixo:

7.1.1

N° de Dias Uteis de Atraso Pena Convencional
1 (um) 0,5% (cinco decimos por cento)
2 (dois) 1% (um por cento)
3 (tres) 2% (dois por cento)K-

4 (quatro) ou mpjs 3% (tres por cento)

28.087 v006 micro 6
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CAI\A
Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento-
FINISA- Apoio Financeiro para Despesa de Capital

O TOMADOR inadimplente ficara, ainda, sujeito ao pagamento de juros moratdrios
de 1% a.m. (um por cento ao mes), equivalentes a 12,68% a.a. (doze virgula
sessenta e oito por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido,
acrescido da pena convencional a que se refere o subitem 7.2 desta clausula, que
serao calculados, dia a dia, de acordo com o sistema proporcional.

Assim, os encargos devidos, num deterrtlinado momento, pelo nao pagamento de
uma obrigagao, s3o expressos pela formula presente no ANEXO VI do presente
CONTRATO.

5

7.3

7.4

No caso de obrigagao financeira com previsSo de capitalizag3o de encargos, a forma
de calculo descrita no subitem 7.4 desta clausula, sera aplicada, somente, para a
parcela dos encargos de inadimplemento que vier a exceder a parte capitalizavel,

O saldo devedor vencido, j£ incorporada a pena convencional, sera remunerado
pelos encargos financeiros contratuais do servigo inadimplido, sendo estes encargos
majorados em 1,0% na taxa fixa de que trata o indice constante da CLAUSULA
QUINTA deste CONTRATO

7.5

7.6

7.7 Sobre as parcelas vincendas da divida continuarao a ser aplicados os juros
contratuais

Na hipotese de ocorrer a imediata exigibilidade da divida, incidirao sobre todo o
disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratorios, juros contratuais,
previstos neste CONTRATO.

7.8

CLAUSULA OITAVA- DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO

8.1 O TOMADOR, nas hipdteses de vencimento antecipado, fica sujeito a multa de 10%
(dez por cento) incidehte sobre o montante dos recursos liberados e n§o aplicados
na forma contratualijiente ajustada, ou que nao tenha pcorrido o aceite pela CAIXA,
na forma e prazos ora pactuados.

Alem da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da
divida por quaiSquer dos motivos listados na Clausula Decima Nona e tenham
ocorrido despesas operacionais apps a contratagao desta operagao objetivando sua
eficacia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o TOMADOR deve ressarcir a
CAIXA tais despesas, lirpitadas a 1% (um por cento) do VALOR DO
FINANCIAMENTO. .

8.2
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CAI\A
Contrato de Financiamento 3 Infraestrutura e ao Saneamento -
FINISA-Apoio Financeiro para Despesa de Capital

DA LIQUIDAQAO ANTECIPADA E AMORTIZAgOESCLAUSULA NONA
EXTRAORDINAR1AS

O TOMADOR podera realizar a liquidapao antecipada da divida, bem como
pagamentos extraordinarios para amortizar a divida, desde que a quantia amortizada
corresponda ao valor minimo de 02 (duas) prestapoes.

Para qualquer evento, liquidapao antecipada da divida ou amortizapao
extraordinary, serao cobradas astaxas previstas nas CLAUSULAS QUARTA - DOS
ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS, aplicadas sobre o saldo devedoratualizado
pro rata ate a data prevista de liquidapao, conforme formulas abaixo, em sua
integralidade, de forma a assegurar o retorno a CAIXA dos custos operacionais, de
captapao e de capital alocado para o presente FINANCIAMENTO.

O Saldo Devedor para Liquidapao Antecipada sera igual ao saldo devedor atualizado
pro rata , multiplicado pOlo fator correspondente a taxa de juros prevista na Clausula
Quinta.

9.1

9.2

9.3

SDLA = SD x (1+ preenchercom o valor do CDI + 4,9% a.a ):

Onde:
SDLA = Saldo Devedor para Liquidapao Antecipada; e,
SD = Saldo Devedor atualizado pro rata\

9.4 0 Valor Total da Amortizapao Extraordinary sera igual ao valor da amortizapao
antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somatorio da taxa de juros
acrescida de CDI, previstas nas CLAUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS,
QUINTA - DOS JUROS e SEXTA - DA COBRANgA.

VTAE = VAE x (1+ preencher com o valor do CDI + 4,9% a.a.)

Onde: ' . .
VTAE = Valor Total da Amortizapao Extraordinary

VAE = Valor da Amortizapao Extraord inaria

CLAUSULA DECIMA - DO INADIMPLEMENTO NAO-FINANCEIRO

10.1 Na hipotese de atraso no cumprimento de obrigapao nao-financeira, o TOMADOR
ficara sujeito a multa de 1% a.a. (urn por cento ao ano), incidente sobre o saldo
devedor corrigido de principal e engargo, a partir do dia seguinte fixado pela CAIXA
ou por meio de notificapao judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigapao
inadimplida.

10.2 Se ocorrer descumprimento de obrigapio nao-financeira, na hipotese de liquidapdo
antecipada, a multa sera calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela
CAIXA, corrigido de acordo com os criterios do subitem 9.3 dedte CONTRATO.

V%

d
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CAIXA
Contrato-de Finaneipmento a Infraestrutura e ao Saneamento-
FINISA- Apoio Financeiro para Despesa de Capital

10.2.1 Se o descumprimento de obrigagao nao-fihanceira ocorrer em operagao de

prestagao de garantia, o saldo devedor serao da obrigagSogarantida.

10.2.2 Nas hipoteses de aplicagSo dos recursos..concedidos em finalidade diversa daquela

prevista neste instrumento, ocorrera o vencimento antecipado da divida, ficando o
TOMADOR sujeito, a partir do dia seguinte ao fixade por meio de notificagao judicial
ou extrajudicial, £ pena de vencimento antecipado na forma da CLAUSULA OITAVA,

acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada ate a data da
efetiva liquidagao do debito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA DE UTILIZAQAO

11.1 A liberagao dos recursos e efetuada periodicamente pela CAIXA, respeitada a
solicitagao do TOMADOR e o Cronofcjrama de Desembolso - ANEXO II.

I
11.1.1 Os meses para liberagao dos recursos serao definidos apos o evento do primeiro

desembolso, observado o prazo constante no item 3.2 e a periodicidade contratada,

indicada no Cronograma de Desembolso- ANEXO II.

11.1.2 0 TOMADOR se responsabiliza pela aplicagao dos recursos deste
FINANCIAMENTO nos-PROJETOS/AgOES contratados.

11.2 Os recursos de que trata a Clausula 11.1 serSo creditados na CONTAVINCULADA
aberta na agenda da CAIXA-Lauro de Freitas 2022-2, sob o n° 006.71056-8, cujos
recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos
PROJETOS/ACOES constantes no Anexo I deste CONTRATO e nos documentos
de solicitagao de desembolso apresentados pelo TOMADOR, vedada aÿ utilizagao
desses recursos para qualquer. outro fim que nao a execugao dos
PROJETOS/AgOES.

% *

11.3 As parcelas do FINANCIAIVTENTO, a serem desembolsadas n§o farao jus a
atualizagao monetaria, independentemente do prazo previsto para a execugao da
obras e/ou servigos. •

11.4 O TOMADOR concorda com o disposto na Clausula 11.3 e assume, perante a
CAIXA, inteira responsabilidade por eventuais diferengas de atualizagao,
reclamadas por terdeiros, que porventura recaiam sobre o FINANCIAMENTO ora
concedido. >

11.5 A transference dos recursos depositados na CONTA VINCULADA e exclusivamente
para pagamento .ao benefic’i'ario de direito e.bcorre mediante solicitagao do
TOMADOR, devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem
pagas com os-respectivos dados bancarios das contas de destino, observadas as
rubricas orgamenterias constantes no Anexo I deste CONTRATO.

C

28.087 v006 micro 9

5ÿ



CAI\A
Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento-
FINISA-Apoio Financeiro para Despesa de Capital

11.6 O prazo para o TOMADOR comprovar a CAIXA a aplicagao dos recursos liberados e
contado a partir da data do deposito dos recursos na conta vinculada e segue a
seguinte sistematica, observados os percentuais estipulados no item 11.6.4:

PRAZO PARA COMPROVAR
A APLICAQAO DOS

RECURSOS

PERIODICIDADE DOS
DESEMBOLSOS

VALOR NAO COMPROVADO

Glosar do valor a ser desembolsado
na parcela subsequente

60 diasTrimestral

ou
Caso nSo ocorra o proximo

desembolso conforme programagao
contratada, devolver (ressarcir) a

CAIXA ate o 1° dia util do mes
subsequente ao programado para o

desembolso.

‘ 90 diasQuadrimestral

120 diasQuimestral

i150 diasSemestral

Devolver (ressarcir) a CAIXA em ate
30 dias contados' do fim do prazo de

comprovagao
60 diasParcela Gnica

11.6

11.6.1 Os percentuais nao comprovados nos prazos estipulados na tabela acima, referente
ao ultimo desembolso, devef§o ser ressarcidos a CAIXA em ate 30 dias, contados do
fim do prazo de comprovagao. -

11.6.2 A comprovagao das parcelas devera observar a seguinte sistematica, salvo nas
situagoes descritas no item 11.6.4:

Comprovagao de aplicagaoParcelas

Nao se aplica1a (primeira) i
Minimo de 80%ida 1a liberagao.2a (segunda)

Minimo Qe 80% da 2a liberagao e 100% da 1a liberagao.3a (terceira)

Minimo de 80% da liberagao anterior e 100% das demais.Intermedidrias

Ultima 100% de comprovagao de TODAS as liberagoes anteriores.

11.6.3A ultima liberagao deve sar de, no minimo, 5% do valor total do financiamento
constante do item 1.1. •. *

11.6.4 Em ano eleitoral, a prestagao de contas de. recursos liberados sob a forma de
adiantamento ao TOMADOR, cujo mandato do chefedo potier executivo seja objeto
do pleito eleitoral, devera ser realizada*ate 30 de'Junho, e ter seu aceite pela CAIXA
em atd 30 dias, independentemente da data em que ocorreu a liberagao dos recursos
na CONTA VINCULADA.

4
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11.6.4.1 A partir de 30 de junho, as novas liberates deverao ser realizadas. pari passu a
realizagao da despesa, devendo ser apresentada previamente pelo TOMADOR
listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancarios
das contas destino Jlmtamente com as notes fiscais/boletim de faturamento,

observadas as rubricas.orgamentarias cdnstantes no Anexo I deste CONTRATO.

/* V •
11.7 Caso o TOMADOR nao comprove aplicagÿo dos recursos liberados ou a

comprovagao nao seja aceita pela CAIXA nos prazos definidos nesta CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA, a CAIXA podera suspender o desembolso, ou, a seu criterio,
declarar o vencimento pntecipado da divida.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA ISENQAO DE RESPONSABILIDADE

12.1 O TOMADOR declara e concorda que a. CAIXA n§o detem competencia ou
atribuigao para fiscalizar a atuagao do TOMADOR nos procedimentos licitatorios, ou
execugao de obras e servigos sendo a CAIXA isenta de toda e qualquer
responsabilidade ou obrigagao para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

12.2 O TOMADOR se obriga a ressarcir e/ou indenizar a CAIXA e seus empregados, por
qualquer perda ou dano, de qualquer prejuizo financeiro ou a imagem e/ou qualquer
quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisoes judiciais,
procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem ou inqueritos civise
procedimentos investigatorios promovidos pelo Ministerio Publico ou agoes civis
publicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda
estar relacionado aos procedimentos licitatorios e de fiscalizagao de
responsabilidade do TOMADOR relativos ao objetivo deste CONTRATO.

km
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -OUTRAS TARIFAS, TAXAS E MULTAS

13.1 Outras tarifas pos-contratuais podem ser cobradas pela CAIXA, conforme Tabela de
Tarifas publicada e atixada em suas agendas, tarifas estas cobradas
individualmente, pagas pelo TOMADOR no momento do recebimento da solicitagao
do evento, realizada pelo'TOMADOR.

13.2 As alteragoes contratuais motivadas por iniciativa da CAIXA, em decorrencia de
normas legais e/ou infralegais nao serao objeto de cobranga de tarifas, taxas ou
multas.

13.3 O TOMADOR obriga-se a reembolsar a CAIXA pot todas as multas e penalidades a
esta impostas pelo BACEN, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos,
decorrentes de fafos imputaveis ao TOMADOR, tais como atraso ou irregularidade
nas obras, servigos, estudos e projetos/ou por estar o TOMADOR em situagao
cadastral irregular que nao Ihe permita receber recursos da CAIXA.

13.4 O TOMADOR autoriza, desdeja, a cobranga de Comissao de Estruturagao de 2,00% ,
(Dois por cento) sobre o valor total do FINANCIAMENTO em favor da CAIXA, a ser ,\L/J
paga com recursos proprios, previamente a liberagao do primeiro desembolso. SÿP\
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13.4.1 O recurso que trata esta cemiss§o n§o e valor financtevel e nao faz parte do valora
ser garantido.

13.5 A eventual tolercincia da CAIXA quanto aosdireitosinstituidos poreste CONTRATO,
inclusive sobre a cobranga, ou, eventual nao cobranga de multas, taxas e outras
tarifas, nao importara alteragSo, nbvagao ou renuncia dos referidos direitos, que
poderao ser exercidos pela CAIXA a qualquer tempo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS
TRIBUTOS OU ENCARGOS

14.1 Fica expressamente acordado entre o TOMADOR e a CAIXA que todos e quaisquer
custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos,
taxas e/ou contribuigoes devidos), relacionados a celebragao, registro ou execugao
e acompanhamento do presente CONTRATO e da garantia nele prevista, ou, de
qualquer alterag§o, serao de responsabilidade e correrao por conta do TOMADOR,
inclusive o acompanhamento por parte da CAIXA no que s.eja pertinente as vistorias
e inspegoes que serao realizadas, mesmo na hipotese de cancelamento parcial ou
total do crbdito aberto.

I

CLAUSULA DECIMA QUINTA-DAS GARANTIAS

15.1 Em garantia ao pagamento do FINANpiAMENTO ora concedido, demais obrigagoes
contraidas neste CONTRATO, e recomposigSo de valor liberado e nao comprovado
nos termos pactuados, o TOMADOR oferece a CAIXA:

15.2 VINCULACAO DE RECJEITA DO ENTE DA FEDERAQAO

15.2.1 0 TOMADOR outorga a CAIXA, nesta data, poderes irrevogaveis e irretrataveis
para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da divida, efetuar o
bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadagao de receitas
provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I
e II do Artigo 159-da Constituigao Federal de 1988. e pela Lei Municipal n° 1755,
de doze de dezembro de 2018, alterada pela lei 1787 de dezessete de abril de 2019,
publicada no Diario OficialAto. Municipio, em 17/04/2019, atb o limite do saldo devedor
atualizado.

15.2.2 Em decorrencia da vineulbgao da receita ora constituida, e para o efeito de assegurar
a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento. o TOMADOR, como forma
e meio de efetivo pagaftiento integral da ciivida, cede e transfere a CAIXA, em carater
irrevogavel e irretratavel, os crbditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de deposito,
mantida(s) no BANCO DO BRASIL S/A. A cess§o ora estipuiada se faz a titulo“pro
solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela CAIXA.

15.2.2.1 Na ocorrencia de inadimplemento por parte do TOMADOR, a CAIXA solicita aoÿÿ
BANCO DO BRASIL «S/A a ’retengao dos recursos do FPM, destinando- os a V,
quitagao do encargo, nos termos do ACORDO OPERACIONAL firmado entre a dj'
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CAIXA e o BANCO DO BRASIL S/A, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse
pracedimento.

15.2.2.1.1 Fica o TOMADOR ciente Reste ato que, por forga do acordo operacional

supracitado, o BANCO DO BRASIL comprometeu-se a:

I. nao acatar contra-ordem de pagamento do TOMADOR, exceto quando se
tratar de ordem judicial;

II. obedecer a ordem de priorizagSo estabelecida para liquidagao de dividas,

qual seja; dividas junto ao Tesouro Nacional, junto ao BANCO DO BRASIL
S/A e junto & CAIXA;

#

III. pagar a CAIXA, no prazo de at£ 02 (dois) dias uteis pancarios a partir da
efetiva retengao de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes a
quitagSo das obrigagoes vencidas, levando a debito daquela conta os valores
correspondentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA-OUTRAS OBRIGAQOES

16.1 Constituem obrigagoes do TOMADOR, independentemente de outras previstas
neste CONTRATO:

I. manter-se em situagao regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
- FGTS, Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e a CAIXA;

II. realizar o(s) PROJETOS/AQOES com o devido empenho e eficiencia e de acordo
com normas e praticas tecnicas, economicas, financeiras, gerenciais, ambientais
e sociais confteveis;

III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e servigos para os quais foram destinados
recursos deste CONTRATO de acordo com a legislagao em vigor;

IV. garantir que todos os bens,'obras e servigos para os quais foram destinados os
recursos deste FINANCIAMENTO sejam utilizados exclusivamente para o
cumprimento dos objetivos dos PROJETOS/AQOES constantes nas rubricas
orgamentarias relacionadas no Anexo I deste CONTRATO;

V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas
partes dos PROJETOS/AQOES, inclusive o custo e os beneficios dele resultantes,
com o objetivo de identificar os bens, as obras e os servigos para os quais foram
destinados recursos deste FINANCIAMENTO e divulgar o seu uso nos
PROJETOS/AQOES, bem como fornecer esses registros a CAIXA:

VI. manter todos os registros - contratos, pedidos, faturas, cobrangas, recibos e
outras documentos - que comprovem as despesas relacionadas as suas
respectivas partes dos PROJETOS/AQOES, pelo prazo de 05 anos apos a
liquidagao da divida deste CONTRATO;

VII. implementar as medidas recomendadas pela CAIXA;

Vlll.elaborar e apresentar' a CAIXA- todas as informagoes que a CAIXA
justificadamente sqlicitar com relagao as obrigagoes indicadas neste instrumento;

IX. responsabilizar-se peio retorno a'CAJXA deste FINANCIAMENTO nos prazos e
condigoes estabelec?idps no presente CONTRATO;
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'*
' -;i,

X. pagar todas as.importanbias devidas por forga deste CONTRATO em Agenda da
CAIXA, em especial aqjnelas a que der causa por impontualidade, previstas neste
CONTRATO;

XI. arquivar em sua contabilidade analitica, todos os documentos comprobatorios das
despesas que perrpanecem a disposigao da CAIXA pelo prazo de 05 anos apos
a liquidagao da divida deste CONTRATO;

XII. apresentar a CAIXA, a crit6rio desta ou quando por esta exigido, relatorios, dados,
informagoes, balancetes financeiros e/ou prestagdes de contas, instruidos com a
documentagSo comprobaibrja; %

XIII. comunicar prontamente a CAIXA qualquer ocorrencia que importe modificagao
dos investimentos previstos, indicando as providSncias a serem adotadas;

XIV. manter vigentes, durante todo o prazo do FINANCIAMENTO, todas as licengas,
principalmente ambientais, autorizagoes e demais exigencias de orgaos
governamentais;

XV. fomecer ci CAIXA, copia das licengas ambientais relativas ao(s)
empreendimento(s) e suas renovagoes, bem como de todas as autuagdes,
relatorios e fiscalizagoes administrativas, relativas ao meio ambiente;

XVI. permitir aos representantes da CAIXA livre acesso, em horario comercial, a todos
os documentos, informagoes e registros cont£beis a eles pertinentes, mediante
aviso previo daquela ao TOMADOR, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de
antecedencia, para an£lise do andamento dos PROJETOS/A£OES e verificagSo
das obrigagdes assumidas neste CONTRATO;

XVII. apresentar a CAIXA listagem de pendencias que envolvam assuntos ambientais
consubstanciadas em agoes judiciais, procedimentos administrativos ou
procedimentos de arbitragem, incluindo descrigao pormenorizada das respectivas
penddncias, montantes envolvidos p atual estÿgio de eventuais negociagoes,
incluindo: autos de infragSo emitidos pela autoridade ahibiental; inqueritos civis e
procedimentos investigatdrios prpmovidos pelo Ministerio Publico; agoes civis
piiblicas; Termos de Ajustamento-TAC-assinados com o Ministerio Publicoou
orgao ambiental;

XVIII. nao ceder ou transferir os direitos fe obrigagdes decorrentes do CONTRATO, bem
como nao vender ou, de qualquef forma, alienar os bens financiados sem a
autorizagao expressa da CAIXA, sob pena de rescisao de pleno direito do
CONTRATO, o que acarretara o vencimento de todas as obrigagdes assumidas,
tornando imediatamente exigivel o total da divida, compreendendo o principal e
os acessorios, inclusive,quanto. as'parGelas vincendas que se considerarao
antecipadamente vencidas, sem prejuizo dasdemais medidas esangoes cablveis;

XIX. Apresentar, preferencialmente, por mpio de arquivo eletronico, listagem contendo
dados que identifiquem as despesa? de capital correspondentes a parcela do
FINANCIAMENTO a ser utilizada, assim como outras informagoes que venham a
ser solicitadas pela CAIXA. Em relaÿao ao6 bens, deverdo ser apresentadas
informagoes de forma a comprovar que as maquinas e equipamentos s£o
adquiridos com recursos do presente CONTRATO. J

A
li
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS

17.1 CONDIQOES RESOLUTIVAS

17.1.1 Sob pena de resolugao do CONTRATO de FINANCIAMENTO fica condicionado que
o TOMADOR devera apresentar o -presente CONTRATO, a CAIXA, devidamente
registrado no prazo mlaximo de 3Q(t'rinta) dias. contados da data da assinatura,

observadas as exigiencfas legais ’de registro deste CONTRATO no(s) cartorio(s)
competente(s), bern'como de publicagao do ato em meio oficial e encaminhamento
de uma via do CONTRATO ao Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal ou
do Municipio, apresentando a CAIXA as competentes provas da realizagao desses
atos, sendo este prazo prorrog£vel a criterio da CAIXA;

17.1.2 0 valor de financiamento do presente CONTRATO devera estar dentro do limite
global de endividamento do sgtor publico ou de excepcionalidade, regulado pelo
Conselho Monetario Nacional e controlado pelo BACEN, por meio do CADIP -
Sistema de Registro de Operagoes de Cr6dito com o Setor Publico.

17.2 CONDigOES PARA INICIO DE DESEMBOLSO:

-r

17.2.1 Para utilizagao do FINANCIAMENTO, o TOMADOR obriga-se a cumprir, al6m das
condigoes previstas nas Clciusulas de Garantias, as seguintes condigOes:

I. Para utilizagao da primeira parcela do FINANCIAMENTO:

a) apresentagao de pedido de liberagao de recursos, discriminando a(s)
despesa(s) de capital a .que se destioarao os recursos;

iX

b) atender integralmente as condigoes de eficasia, se houver, e resolutivas
expressas neste CONTRATO;

c) inexistencia de inadimplemento de qualquer natureza, perante a CAIXA, e ou
de qualquer fato que, a criterio da CAIXA, venha alterar substancialmente a
situagao economico-financeira do TOMADOR e, que a criterio da CAIXA, possa
afetar a seguranga do credito a ser concedido;

d) apresentagao, pelo TOMADOR, de Certidao Negativa de Debitos relativos a
Contribuigoes Previdenciarias - CND ou de Certidao Positiva de Debito com
Efeitos de Negativa - CPD-EN;

e) comprovagao da regularidade previdenciaria relacionada ao regime proprio de
previdencia social, mediante a apresentagao do Certificado de Regularidade
Previdenciaria - GRP;

f) comprovagao da regularidade junto ao FGTS e a CAIXA;
*

g) comprovagao de regularidade de situagSo perante os orgaos ambientais, ou
quando tal comprovagao jA tenha sido japresentada e esteja em vigor,declaragao , ,

do TOMADOR sobre a cohtinuidade da validade de tal documento; , / Au
28.087 v006 micro

bi



CAI
Contrato de Financiatÿento £ Infraestrutura e ao Saneamento-
FINISA-Apoio Financeiro para Despesa de Capital

h) quando for o caso, apresenjtar, preferencialmente por meio de arquivo
eletronico, a listagem contendo dados que identifique'm as despesas de capital
correspondentes a parcela do credito a ser utilizada, discriminando o
equipamento, o fabrteante, o valor, assim como outras informagoes que venham
a ser solicitadas pela CAIXA;

i) comprovagao, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operates de
Credito com o Setor Publico r CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistencia
de anotagoes cadastrais impeditivas em nome do TOMADOR;

j) inexistencia de inscrig§o do TOMADOR no Cadastro de Empregadores que
tenham mantido trabalhadores em condigoes analogas a de escravo, instituido
pela Portaria Interministerial MTPSj/MMIRDH N°4 DE 11/05/2016, a serverificada
pela CAIXA, mediante consulta na internet, no enderego www.mte.aov.br:

I) apresentagao de toda documentagao necess£ria e suficiente para a analise,
pela a CAIXA, do Plano de Investimento, caso o inicio do desembolso esteja
previsto para o exercicift financeiro subsequente ao deste CONTRATO

m) pagamento a CAIXA de taxas ou tarifas ou comissoes pre-contratuais,
devidas pelo TOMADOR.

II. Para utilizagao das demais parcelas:

a) apresentagao de pedido de liberagSo .de recursos, discriminando a(s)
despesa(s) de capital a que se destinarao os recursos.

b) apresentagao, pelo TOMADOR, de Certidao Negativa de Debitos relativos a
Contribuigoes Previdenciarias - CND ou de Certidao Positiva de Debito com
Efeitos de Negativa - CPD-EN;- •

c) comprovagao da regularidade previdenciaria relacionada ao regime prdprio de
previdencia social, mediante a apresentagao do Certificado de Regularidade
Previdenciaria - CRP;

d) comprovagao da regularidade junto ao FGTS e a CAIXA;

e) comprovagao de regularidade de situagao perante os orgaos ambientais, ou
quando tal comprovagao ja tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaragao
do TOMADOR sobre a continuidade da validade de tal documento;

f) inexistencia de inscrigao do TOMADOR no Cadastro de Empregadores que
tenham mantido trabalhadores. em condigoes analogas a de escravo, instituido
pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH N° 4 DE 11/05/2016, a ser verificada
pela CAIXA, mediante consulta ha internet, no enderego www.mte.aov.br:

g) comprovagao, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operagoes de
Credito com o Setor Publico - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistencia
de anotagoes cadastrais impeditivas em nome do TOMADOR;

&
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h) quando for o caso, apreseritar, preferencialmente por meio de arquivo
eletronico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital

correspondentes a parcela do. predito a ser utilizada, discriminando o
equipamento, o fabricante, o valor; assim como outras informagoes que venham
a ser solicitadas pela CAIXA;

i) inexistencia de inadimplemento de qualquer natureza, perante a CAIXA, e ou
de qualquer fato que, a criterio da CAIXA, venha alterar substancialmente a
situagao economico-financeira do TOMADOR e, que a criterio da CAIXA, possa
afetar a seguranga do credito a ser concedido;

j) Apresentagao da declaragao de cumprimento da regulamentagao relativa ao
processo licitatdrio e o licenciamento ambiental, ou sua dispensa, na forma da
legislagSo em vigor.

k) Comprovagao previa de haver aplicado corretamente a parcela anterior em
ate 60 dias do deposito dos recursos na conta vinculada, por meio de
apresentagao do Relatorio de Comprovagao, Notas Fiscais com o comprovante
da respectiva quitagSo financeira, tais como:’ TED, DOC, ordem de pagamento,
deposito em conta corrente, boleto bancario quitado e recibo, alem das notas de
empenho e sua liquidagao, de acordo com os valores estabelecidos no
QUF/cronograma de desembolso;

III.Para utilizagao da* ultima parcela:

a) A ultima parcela de liberagao dos recursos devera ter valor minimo de 5%.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DA SUSPENSAO DOS DESEMBOLSOS

18.1 A CAIXA pode, a qualquer momento, mediante comunicagao por escrito ao
TOMADOR, suspender os desembolsos, na hipotese de ocorrerem, e enquanto
persistirem, quaisquer das seguintes circunstancias:

I. mora no pagamento de importancias devidas por forga de qualquer contrato
celebrado pelo TOMADOR com a CAIXA, independentemente da aplicagao das
cominagOes nele previstas;
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II. irregularidade de situagao do TOMADOR perante o FGTS, INSS e a CAIXA;

III. qualquer ato, processo ou circunstancia que possa reduzir a livre administragSo
do TOMADOR ou a capacidadede disposigio de seus bens;

IV. inadimplemento, por parte do TOMADOR, de qualquer obrigagao assumida com
a CAIXA, t .

V. atraso, falta de comprovagao dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos
da CAIXA, ou aceite da comprovagSo pela CAIXA;

VI. alteragdo de qualquer das disposigoes das normas legais e infralegais federais,
distritais, municipals ou estaduais, que possam surtir efeitos neste CONTRATO,
que contrarie, direta'ou indiretamente, o ajustado neste CONTRATO e nos
demais a ele vinculados;

VII. ocorrencia de fato superveniente que venha a afetar a CAIXA elou afete a(s)
garantia(s) constituidas para este CONTRATO.

VIII. descumprimento das exigences constantes deste CONTRATO;

IX. descumprimento da comprovagao das parcelas liberadas.

obrigagao prevista no presente instrumento de
acordo com os PROJETOS/ApdES relacionados no ANEXO I deste
CONTRATO;

XI. realizag§o de declaragao falsa ou incorreta pelo TOMADOR, no ambito deste
CONTRATO, ou ainda qualquer exposigSo de fatos ou declaragao incorreta em
qualquer aspecto relevante forneqida pelo TOMADOR a CAIXA para a
concessSo deste FINANCIAMENTO;

XII. conhecimento pela CAIXA, a qualquer tempo, de que as atividades do
TOMADOR geram danos ao meio ambiente, utilizam mao de obra em situag3o
analoga a condigSo de trabalho .escravo, conforme previsto na Portaria
Interministerial MTPS/MMIRJOH N° 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma
nao regulamentada, exploragao da prostituig§o ou exergam atividades ilegais,
constando ou nao no Cadasrtro de Empregadores;

XIII. demais situagoes previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislagao
correlata;

XIV. em decorr£ncia de decisSo ou determinagSo judicial ou de orgao de controle
externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a
irregularidades apontadas, sem prejuizo a outras medidas a seremtomadas.

18.2 Caso a suspensao dos desembolsos para as situagdes descritas acima n3o seja
medida suficiente para assegurar o regular cumprime/lto das obrigagoes assumidas,
podera ser declarado o vencimento antecipado da divida.

X. descumprimento de qualquer

/
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CLAUSULA DECIMA NONA - OP V-ENCIMENTO ANTECIPADO

19.1 Constituem motivos de vencimento'antecipado da divida, a criterio da CAIXA:
l.ineficacia da suspens§o dos deserpbolsos para os motivos que Iheoriginaram;

ll.inexatidao ou falsidade das declaragdes prestadas, relacionadas com o presente
CONTRATO;

lll.inadimplemento de qualqoer das obrigagoes estipuladas neste CONTRATO;

IV. ocorrencia de procedimento judicial 6 extrajudicial que afete a garantia constituida
em favor da CAIXA;

V.a cessao ou transference a terceiros das obrigagoes assumidas neste CONTRATO
sem previa e expressa autorizagao da CAIXA,

VI. modificag§o ou inobservancia dos PROJETOS/AQOES e demais documentos
aceitos e integrantes do respectivo processo de contratag§o desta operagao de
credito, sem previo e expresso consentimento da CAIXA;

VII. conhecimento pela CAIXA, a qualquer tempo, de que as atividades do TOMADOR
geram danos ao meio ambiente, utilizam mao de obra em situagao analoga a
condigao de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial
MTPS/MMIRDH N°4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma nao regulamentada,
exploragSo da prostituigao ou-exergam atividades ilegais, constando ou n3o no
Cadastro de Empregadores;

VIII. descumprimento de qualquef obrigagao do TOMADOR prevista no presente
instrument;

IX.se ocorrer a incidencief de novos tribÿtos de qualquer natureza sobre as operagbes
da especie, ou aumento substancial das aliquotas ou valores dos tributosvigentes;

X. eventos que possam causar prejufzo a imagem'da .CAIXA no contexto da sociedade
e do Sistema Financeiro Nacional;

XI. se, por ocasiao'de reavaliagdo da capacidade de pagamento do TOMADOR, seja
constatada a perda da capacidade.de pagamento e, consequentemente, o declinio
do seu conceito de riscq de credito, nao alcangando o conceito minimo exigido pela
CAIXA, apos o primeiro

19.2 Na ocorrencia de aplicagio de recursos em finalidade diversa da prevista na
CLAUSULA SEGUNDA, devidamente enquadrada pela CAIXA, e/ou nao
comprovagSo da aplicagao dos recursos apos transcorrido todos os prazos previstos
neste CONTRATO com o respectivo aceite da CAIXA, alem de adotar as medidas
previstas nesta Clausula e- neste CONTRATO, comunicara o fato ao Ministerio
Publico Federal, para os fins e efeitos da Lei n°. 7.492 de 16 de junho de 1986.

19.3 Nos casos de vencimento antecipado, tornam-se exigiveis, desde logo, o principal,
juros e demais obrigagoes contratualmente ajustadas, independentemente de aviso
ou notificagSo judicial ou extrajudicial, alem dos previstos nos Artigos 333e 1.425 do
Codigo Civil, devendo a CAIXA, depois de constatada a irregularidade, notificar o
TOMADOR, concedendo-lhe o prazo de ate 60 (sessenta) dias, tambem a criterio da
CAIXA, contados do recebimento da notificagao, para sanar qualquer dos casos Ajf)
acima elencados. nK
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19.4 O TOMADOR obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e
imediato a CAIXA da ocorrencia, iminencia ou veiculagao de noticia a respeito de
qualquer situag3o relacionada nos incisos das CLAUSULA DECIMA OITAVA e

CLAUSULA DECIMA NONA, sob pena de incorrer na hipotese do inciso II do item
19.1.

CLAUSULA VIGESIMA- DA E*TIN$AO DO CONTRATO

20.1 O presente CONTRATO pode ser extinto, via rescisio contratual, pelo
descumprimento das obrigagdes pactuadas, nos seguintes casos:

I. nao sendo cumprida(s) a(s) condigao(oes) de eficoicia, incidir alguma condigao
resolutivas ou impedimento para desembolso, conforme CLAUSULA DECIMA
SETIMA;

II. se, por ocasiao de reavaliagao da capacidade de pagamento do TOMADOR, seja
constatada. a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o
declinio do seu conceito de risco de cr£dito, nao alcangando o conceito minimo
exigido pela CAIXA, antes da primeira liberagao de desembolso;

III. se, verificada qualquer uma das hipoteses relacionadas nas CLAUSULA
DECIMA OITAVA e CLAUSULA DECIMA NONA;

IV. se ocorrerem divergences entre o pedido de financiamento apresentado e/ou as
premissas e pardmetros dos PROJETOS/AQOES analisados e.
consequentemente, alterando as analises economico-financeiras e juridica que
subsidiaram a presente contratagdo;

V. se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre TOMADOR e CAIXA,
tornem impossiveis, ou desaconselhaveis, o cumprimento das obrigagoes
assumidas neste CONTRATO;

VI. descumprimento do prazo para o primeiro desembolso, estipulado na
CLAUSULA TERCEIRA.

20.2 O presente CONTRATO poder£ ser extinto, ainda, via resiligdo, por acordo mutuo
entre a CAIXA e o TOMADOR.

20.3 Tanto no caso de rescisao quanto no caso de resiligao, a extingao do pacto se
operara mediante comunicagao eÿcrita, ficando o TOMADOR obrigado a pagar a
CAIXA o valor equivalente a 1% (urn por cento) do VALOR DO FINANCIAMENTO,
referente a despesasoperacionais ocorridas.

20.4 O valor apurado sera cobrado mediante a emissao de AVISO DE COBRANQA ao
TOMADOR

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DAS CONDIQOES ESPECIAIS

21.1 O TOMADOR, a partir da assinatura do presente instrument, autoriza a CAIXA
negociar, a qualquer momento, durante a vigencia deste CONTRATO, o montante
do credito ora "concedido, em parte ou no todo, junto as outras instituigoes
financeiras, desd'e que mantidas as condigoes contratuais e mediante previa ciencia
do TOMADOR. y
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DECLARAQOES DO TOMADOR

22.1 O TOMADOR declare: -*
I. responsabilizar-se pela execugao e conclusao dos PROJETOS/AQOES para os

quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste CONTRATO.

II. conhecer e estar de acordo com a condigao estabelecida na CLAUSULA
DECIMA QUARTA e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade
6 imputada a CAIXA em relagao as despesas incorridas por ele, TOMADOR, no
perlodo de vigencia da condigao resolutiva, caso seja realizada ou autorizada
alguma despesa relqtivS gos PROJETOS/AQOES;

III. que todas as.aprovagoes e medidas necessarias para celebrar o presente
CONTRATO foram tomadas, obtidas e estao v£lidas e eficazes;

IV. que a celebragao do presente CONTRATO n§o infringe ou viola qualquer
disposigao ou clausula contida em qualquer acordo, contrato ou avenga de que o
TOMADOR seja parte;

V. cumprir a legislagao relativa a Reserva Legal, Reserva Indigena, Area de
Preservagao Permanente, Area de Preservagao Ambiental, Zoneamento Urbano,
Zoneamento Ecologico Economico e Zoneamento Agroeconomico e a legislagao
sobre o patrimonio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimonio historico,
artistico, arquitetonico. arqueologico, geologico e paleontologico;

VI. que a execug§o dos investimentos dos PROJETOS/AQOES nao implica violagao
a Legislagao Aqibiental em vigor; '

VII. que a area dos PROJETOS/AQOES nao e area embargada, cirea contaminada
e/ou area degradada;

VIII. nao haver Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos PROJETOS/AQOES
ou que, caso existente, se obrigara a todos os termos e cqndigoes acordados
com o Ministerio Publico.

22.2 As declaragoes prestadas pelo TOMADOR subsistirao ate o final e total cumprimento
das obriga.goes decorrentes deste CONTRATO, ficando todos, sem prejuizo das
demais sangoes cabiyers, responsaveis por todos e quaisquer danos e prejuizos
causados a CAIXA oriundos da nao veracidade ou da inexatidao de todas as
declaragoes aqui prestadas.

22.3 O TOMADOR declara, ainda, estar ciente de que os dados e informagoes referentes
ao presente CONTRATO serao registrados no Sistema de Informagoes de Creditos
- SCR, atendendo a detferminagao do’BACEN.

V
dp
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA- DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

23.1 O TOMADOR obriga-se a respeitar a l§gislapao ambiental e informar a CAIXA sobre

a ocorrencia de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos
PROJETOS/AQOES que possa levar os orgaos competentes a considerar
descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigapao de indenizar qualquer
dano ambiental.

23.2 O TOMADOR devera ressarcir a CAIXA qualquer quantia a que a CAIXA venha a
ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que. de qualquer forma, a
autoridade entenda estar relacionado aos PROJETOS/AQOES, assim como devera
indenizar a CAIXA por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em
raz§o do dano ambiental.

23.3 O TOMADOR obriga-se a comunicar imediatamente & CAIXA qualquer evento que
cause grave lesSo ao meio ambiente ou violapao as leis e praticas de protepao
ambiental durante a execupao dos PROJETOS/AQOES apoiados com os recursos
deste CONTRATO, com a indicapao das apoes reparadoras das ocorrencias e as
atitudes de reversao adotadas para a respectiva solupao.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS AUTORI2AQOES DO TOMADOR

24.1 0 TOMADOR expressamente autoriza a CAIXA, durante a vigSncia deste
CONTRATO, a solicitar e receber informapoes acerca da existencia ou nao de
registros no CADIN a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco
Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8° da Resolupao CMN n.° 3.658,
de 17 de dezembro de 2008.

24.2 O TOMADOR declara ter ciencia de que a CAIXA, bem como as demais instituipoes
financeiras, por forpa de determinap§o do Conselho Monetario Nacional, com base
nas atribuipoes que Ihe sao conferidas pela Lei n 0 4.595, de 31 de dezembro de
1964, esta obrigada a prestar informapoes ao BACEN sobre a situapao contabil deste
e de todo's os creditos de sua responsabilidade, sendo essas informapSes
consolidadas nosisteqpa Central de Risco de Credito, na forma da Resolupao CMN
n.° 3.658, de 17 de dezembro de 2008, cujo proposito e permitir ao BACEN a
supervisao indireta da solvdncia das{mstituip6es integrantes do Sistema Financeiro
Nacional.

24.3 O TOMADOR autoriza a CAIXA, de forma irrevogavel e irretratavel, a prestar
informapoes sobre o presente CONTRATO aos orgaos de fiscalizap§o e/ou de
controle externo e/ou jutlicante, quando legalmente a isso obrigada, ou emrazao de
ordem judicial.

24.4 O TOMADOR autoriza a CAIXA a remeter informapao ao Sistema de Informapoes
de Creditos (SCR) do BACEN, nos termos definidos na Resolupao n° 4.571, de 26
de maio de 2017.

24.5 As autorizapoes acima rhencionadas serao automaticam'ente estendidas a qualquer
outra entidade que, no curso deste CONTRATO, venha a substituir, em sua
competencia e funpao,‘os drgaos regulatorios/fiscalizadores acima mencionados.

V
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- DA CONDigAO DE FIEL DEPOSITARY DA
DOCUMENTAQAO

0 TOMADGR assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito
estado os livros e/ou docurrtentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros
documentos relativos as operapoes de compra referentes a aplicapao dos recursos
objeto deste CONTRATO, bem como os dQcumentos fiscais referentes aos servipos
realizados relativamente ao PROJETOS/AQOES, possuindo-os em nome da CAIXA.

Desde ja, o TOMADOR se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em
perfeito estado tal documentapSo a CAIXA, quando por esta solicitado, sob as penas
civis e criminais previstas na legislapao em vigor.

O TOMADOR assume o encargo preyisto nesta Clausula, em nome da CAIXA, de
forma nao onerosa durante toda a vigencia deste CONTRATO.

25.1

25.2

25.3

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA -OUTRAS CONSIDERAQOES

Qualquer tolerancia, por parte da CAIXA, pelo nao cumprimento de quaisquer das
obrigapoes decorrentes deste CONTRATO, e considerada como ato de liberalidade,
nao se constituindo em novapao ou procedimento invocavel pelo TOMADOR.

Se qualquer item ou clausula deste CONTRATO vier a ser considerado ilegal,
inexeqiiivel ou, por qualquer motivo ineficaz, todofe os demais itens e clausulas
permanecerao ple.namente validos e eficazes.

As partes desde ja se comprometem a, no menor prazo possivel, negociar item ou
clausula que, conforme o.caso, venha a substituir o item ou a clausula ilegal,
inexequivel ou ineficaz.

26.3.1 Nessa negociapao, devera ser considerado o objetivo das PARTES na data de
assinatura deste CONTRATO, bem cpmo o contexto no qual o item ou a clausula
ilegal, inexequivel ou ineficaz foi inserido(a).

26.1

26.2

26.3

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA- DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DIVIDA

27.1 Ficam expressamente afsseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da
dfvida do TOMADOR, que reconhecera como prova, para determinapao da divida
resultante deste CONTRATO, os lanpamentos que a CAIXA realizar, por sua vez, os
recibos ou comunicapoes que expedir sobre as quantias cred'itadas na respectiva
CONTA VINCULADA, indicada na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA.

)
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CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DA PRESERVAQAO DE DIREITOS

28.1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstengSo do exerclcio, por parte
da CAIXA, de quaisquer direitos que Ihe assista por forga deste CONTRATO ou a
concordance com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigagoes do
TOMADOR, nao afetarao aqueles direitos ou faculdades, que poderao serexercidos
a qualquer tempo e nao alterar§o, de nenhum modo, as condigoes estipuladas neste
instrument, nem obrigarao a CAIXA relativamente a vencimentos ou
inadimplementos.futuros.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DA IMPUTAQAO AO PAGAMENTO

29.1 As quantias recebidas para credit do TOMADOR sett imputadas ao pagamento das
verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros
moratorios, outros acessorios debitados, principal vencido e principal vincendo.

0 CLAUSULA TRIGESIMA-MARKET FLEX

30.1 A CAIXA e o TOMADOR, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer
momento, requererem mbdificagao de quaisquer termos deste CONTRATO nas
seguintes, mas nao limitadas, situagoes:

I. Ocorr£ncia de mudanga material ou substancial nas condigoes de mercado;

II. Ocontncia de alteragSo material adversa nas operagoes, no negocio ou nas
condigoes financeiras do TOMADOR;

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA- DA COMPROVAgAO DE APLICAQAO DE
RECURSOS

31.1 A sistematica a s'er adotada para efeitos de comprovagao da aplicagao do
FINANCIAMENTO obedecera, no mlnimo, ao que segue;

I. A obrigag§o pela comprovagao da aplicagao correta dos recursos cabe ao
TOMADOR, cabendo a CAIXA promover a aceitagao, ou nao, apos analise da
documentagao apresentada.para tal;

II. O TOMADOR devera apresentar notas fiscals com a respectiva quitagao
financeira -(tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, deposit em conta
corrente, boleto bancario quitado e recibos), alem das notas de empenho e de
liquidagao; sejam dos recursos obtibos com este CONTRATO, sejam com outras
fontes de financiamento, recursos prdprios, entre outros;

a) tais documents, para efeito§ de comprovagao, serao aceitos com data a
partir da assi'natura dpste CONTRATO e pelo prazo deat 24 meses apos
a respectiva liberagao;
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