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A PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CONCORRfeNCIA PUBLICA- N 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO- N" 22.446/2019

CLAUSULA DEC1MA SEGUNDA - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO

CONTRATO:

Nome: Tadeu Lyrio Patrocinio

Vlatricula: 69.956-4

CLAUSULA DfeCIM A TERCEIRA - INCIDENCES F1SCAIS:

13.1. Os tributos, impostos. taxas. emolumentos. contribui$6es fiscais e para-fiscats, que sejant devidos em dccorrenoia.

direta ou indireta. do presente Contrail), serilo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA:

13.1.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontarl nos prazos da Lei. das pagamentos que efetuar. os

tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA. pda legislaÿflo vigente:

13.2. Se. durante o prazo de vigencia deste Contrato. forem criados tributos novos. ou ocornem modificaedes nas

aliquotas atuais. de forma a comprovadamentc majorar ou diminuir o onus dos contratantes. serSo revistos os

respectivos valores. a fim de adequi-los a essas modidcaÿdes. compensando-se. na primeira oportunidade. quaisquer

diferen$as resultantes dessas aiteraÿdes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESC1SAO:

14.1. A CONTRATANTE podera rescindir. unilaterabnente, este Contrato. independente de interpeitqjao judicial ou

extrajudicial, seinpre que ocorrer:

14.1.1. O nio eumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigafftes e das demais

ciausuias contratuais;

14.1.2. A inobscrv&ncia. por pane da CONTRATADA, das especificaÿdes da CONTRATANTE;

14.1-3. A cessilo e transterencia contratual ou a subcontratac3o do objeto contratual sent previa e expressa aprovag&o

escrita da CONTRATANTE, nos lermos da Clausula Decima deste Contrato;

14.1.4. Impencia. negligencia ou imprudeucia por parte da CONTRATADA. na executfo das especifkaeftes

contratuais;

14.1.5. 0 desatendimemo As determinaedcs da fiscaltzavSo da CONTRATANTE;

13.1.6. O cotnetimento reiterado de falhas. na execuv'io deste instnimento, pela CONTRA 1 ADA. anotadas em registro
prbprio pelo representantc da CONTRATANTE;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CONCORRfeNCIA PUBUCA-N° 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO-N° 22.446/2019

14.1.7. A decretagSo de faltlncia, insolSncia ou recuperag8o judicial da CONTRA!ADA durante a execute contratual:

14.1.7.1. No case de recuperagio judicial t facultado a CONTRATANTE manter o Contrato. assumindo ou rtiSo o

controle de determinadas atividades necessArias & sua execugSo;

14.1.8. A dissolute da CONTRATADA;

14.1.9. A alteragSo social ou a modificagfio. da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA. que a julzo da

CONTRATANTE. prejudique a execugUo deste Contrato;

14.2. A rescisSo contratual poder3 ser:

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

14.2.2. Judicial, nos termos da legislag&o em vigor;

14.23. Amigftvcl, por acordo entre as partes;

143. Em qualquer caso de rescisHo, a CONTRATANTE podert dar continuidade ao objeto contratual por execucHo

direta ou indtreta;

14.4. A CONTRATADA perdera em favor da CONTRATANTE, o direito a restitute de eaug3o e das retengfies,

rescindido este Contrato com base em qualquer das razdes enumeradas no item 1 4.1 .1 . ao 1 4.1 .9:

14.5. Em caso dc a rcscisdo ser resultante de inadimplemento contratual por qualquer dos CONTRATANTES. devera a

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

8.666/93:

14.5.1. Dos services corretamente executados e devidamente medidos;

14.5.2. Dos materials e equipamentos previstos nas Plamlhas, ainda n3o indenizados, destinados aos servigos e

atividades conforme as especifieagdes deste Contrato, estoeados, pelo seu custo devidamente atualizado. acrexcido de

despesas dc transportes, se houver;

14.6. A CONTRATANTE apds notificar a CONTRATADA da rescisSo contratual, tomara posse imediata das parcelas

efetivamente ja executadas, decorremes deste Contrato. bem como de todos os material existentes. devendo. port'm.

prazo maximo de 20 (vinte) dias. contados a partir da nolificagao. apresentar urn relatprio completo e avaliagao

detalhada, historiando as razdes da rescisSo;
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Wm PREFEITURA MUNICIPAL DE

mk LAURO DE FREITAS

CONCORRfiNCIA PUBLICA-N" 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO-N° 22.446/2019

14.6.1. A avaliacSo. acima citada, devert ser feita por uma Comissao a ser designada pcta CONTRATANTE, compo&ta

dc 03 (ires) Membros. sendo um escolhido entre as pessoas da C'ONTRATANTE. ouiro da CONTRATADA. c o

terceiro. que a presidira, entre pessoas alheias;

14.6.2. A Comissao tert um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituivao. para apresentaÿao de seu relatdrio

conclusivo. o qual servirt para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA:

14.7. No caso de rescis&o amigdvel do Contrato. a CONTRATADA fart jus apenas pagamentos mencionados nos

subitens 14.5.1 e 14.5.2;

14.7.1. Desta forma, far-sert o pagamento final com mutua. plena e geral quitaÿao no ato da assinatura do Distrato;

14.8. Rescindlndo o Contrato. a CONTRATADA tert um prazo de 10 (dez) dias. a contar do acerto de contas, para

desmobilizar o canteiro e deixa-lo inteiramente livre c desimpedido.

14.9. Constituem tainhem. motivos para rescis&o contratual por parte da CONTRATANTE. alem dos casos ja

remunerados. todos os dcmais elencados nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal N° 8.666/93.

14.10. Caracterizam-sc, tambem. como motive para rescisto contratual. nos termos dos Incisos I ou Xil do Art. 78 da

Lei N“ 8.666/93. o caso em que. na prestavAo dos serviÿos continuos contratados, deixem. conforme o caso. de serem

mantidas as condi(des vantajosas que determinaram o dimensionamento do prazo vigencial deste Contrato:

14.11. Em qualquer caso de resetsSo contratual. serto assegurados a CONTRATADA os direitos de defesa e de

recursos previstos no Art. 78, partgrafo unico, e no Art. 109 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA DfcCIMA QUINTA - REAJUSTAMENTO:

15.1. Na forma da legislaÿAo em vigor, os preÿos contratados permanecerto fixes e irreajustaveis pelo prazo de 12

(doze) meses. contados da data da assinatura deste Contrato. Caso ultrapasse esse prazo os pregos serto rcajustados nos

termos do INCC/FGV, a pedido da Contratada.

15.2. O tenmo inicial para a apuraÿio do primeiro percentual de reajusie sera a data da apresentaedo da Proposes de

Preco ocorrida na sessdo de julgamenlo da LicitaeSo

CLAUSULA DtCIMA SEXTA -CONDICOES GERAIS:

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

vincuiados. n2o poderto. sob nenhum fundamento ou pretexlo. ser negociados. dados em garantia ou caucionados;
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JalL PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CONCORRfeNCIA PUBLICA-N" 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO- N° 22.446/2019

16.2. SerSo de propriedadc exclusiva da CONTRATANTE. os relatorios, mapas. desenbos. diagram&x, pianos

estaiisiicos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA. retereme ao objeto executado por ela,

16-3. A CONTRATANTE reserva-se o direito <k suspender temporariainente a execuvio deste Contrato, quando

necessArio a conveniincia dos services, respeitados os Unities legais e os direitos assegurados A CONTRATADA;

16.4. A legislator) aplicAvel 0 executSo do Contralo e especialmente aos casos omissos e a Lei N° 8.666/93 com suas

alteratives posteriores.

”\ CLAUSULA DfeCIMA SETIMA -COMUNICACOES:

17.1. As comunkatdes reciprocas, somente serSo consideradas quando efetuadas por escrito, atrav6s de

correspondencia. ou documento de transmissAo mencionando-se o numero e o assunto relativos a este Contralo.

devendo ser protocoladas. datadas e endereyadas conforme o destinatArio.

CLAUSULA DfeCIMA OITAVA - FORO:

18.1. As partes signatArias deste Contrato elegem o Foro Comarca de Lauro de Freitas do Estado da Babia.

renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e conrratadas, assinam o presente Contrato. cm 04 (quatro) vias de iguai teor c unico efeito. na

present das testemunhas abaixo

com

Lauro de Freitas, 13 de maio de 2020

« m©trux.

ONÿPEi uTAl PFLA C TADA:

NOME: NOME:
R.G. R.G.

TESTF.MUNHASc

dÿOME-Yÿ •566 qor-G %
iK,— _

NOME:
RG 15 951 663*41

R.G.
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PREFEITURA

JOL LAURODE
FREITAS

ORDEM DE SERVICOS N° 011 /2020

REFERENCIA
CONCORRENCIA PUBLICA - N° 001/2020
CONTRATO DE EMPREITADA - N° 103/2020

VALOR: R$ 5.375.470,64 (Cinco milhoes trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta neais e sessenta e quatro
centavos)

Pela presente Ordem de Servigo, autorizo a Empresa, PJ CONSTRUÿOES E TERRAPLANAGEM LTDA,

CNPJ n °. 03.174.004/0001-84, a iniciar o servigo cujo Objeto: Contratagao de Empresa Especializada para Execugao

das Obras de Macro Drenagem e QualificagSo de Vias na Av. Meirio Epinghaus e Ruas na Sede do Municipio - CT N°

0504180-54 - FINISA, localizado no Municipio de Lauro de Freitas /Bahia.

Processo Administrative 22.446/2019.

Inicio: 25/05/2020 Termino: 13/11/2020

Lauro de Freitas-Bahia, 25 de maio de 2020.

Sic Tva Bacelar
Coordenacipr do Departamento de Infraestrutura

Cesar Augusta Sampaio
Secretario Municipal de infraestrutura.

Moema Isabel PassosfGramacho
Prefeita Municipal /\\ /

Rodrigo fiiqia Ara6io

i/riCiente,
17481987

\

PJ CONSTRUG6ES E APLANAGEM LTDA.
Empresa Executora.



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

Grau de
sigilo

#PUBLICO

V
,<& i"1' jw«* ‘:Tc

Contrato n° 0504180 - 54#
\

DE -
/

/

#ÿ

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE,

ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONOMICA
FEDERAL E O 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, alterado 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 sede no Setor Bancario Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em
Brasilia-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo Superintendente
Regional de Salvador, Sr. Kleber Coelho Paz, 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 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 podem ser designados PARTE e, quando
considerados em conjunto PARTES.

CONSIDERANDO,

I - manifestagao favoravel quanto a verificag§o dos limites e condigoes relativos a realizagao
de operagOes de crSdito, na forma do art. 32 da Lei Complementar n° 101, de 2000, por
meio do Oficio STN N° 1636, de 18/07/2019.

Vpv,
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CAI\A
Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento-
FINISA -Apoio Financeiro 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 Resolugbo n° 43, de 2001, do Senado Federal,

III - a entrega de parecer juridico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos
requisitos legais aplicÿveis a operagao de crbdito.

IV - A Autorizagao Legislativa para contratagao de operagao 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 Di&rio Oficial do TOMADOR.

V - Os limites estabelecidos pela Resolugbo 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 Operagbes de Crbdito com o Setor Publico.

CDI - Certificado de Deposito Interfinanceiros/lnterbancarios, divulgado pela CETIP -
Camara de Custbdia e Liquidag§o, por meio do enderego eletronico
http://www.cetip.com.br.

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

DIA ELEITO - £ aquele definido para que o TOMADOR efetue o pagamento de suas
prestagbes.

DIVIDA VINCENDA - Significa a divida composta pelas liberagoes, suas respectivas
amortizagoes, e que 6 base de cÿlculo para os encargos previstos neste instrumento.

FIEL DEPOSITARIO - Pessoa juridica que assume o encargo pela boa guarda,
conservagbo e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas
ou outros documentos que Ihe pertencem, decorrentes das operagbes de compra,
referentes & aplicagao dos recursos objeto deste CONTRATO, bem como, dos documentos
fiscais referentes £ prestagbo de servigos realizados.

FINISA - Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento.

, |t
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Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao StF/gaffi'ento -
FINISA -Apoio Financeiro para Despesa de Capital

INADIMPLENCIA FINANCEIRA - Para fins do disposto neste CONTRATO, a
inadimpl§ncia de quaisquer obrigagoes financeiras ser£ 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 acessorios, entre outras obrigagoes financeiras, conforme previsto neste CONTRATO.

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

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

LEGISLAgAO ORQAMENTARIA - Trata-se das Leis Orgamentarias do TOMADOR, que
s§o o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orgamentarias-LDO e a Lei Orgamentaria
Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as agOes/projetos a serem financiadas
com recursos deste CONTRATO.

CAI\A

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

• 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/AQOES - sao os PROJETOS/AgOES previstos na LEGISLAgAO
ORgAMENTARIA a serem executados 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$ 5.000.000.00 (Cinco

milhoes de reaisL proveniente de recursos ordinarios da CAIXA, com a finalidade
unica e exclusiva de financiar as Despesas Capital previstas na LEGISLAgAO
ORgAMENTARIA do ano de 2019 e dos exercicios financeiras subsequentes e suas
suplementagoes.

1.1

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

1.2

V
\
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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

O credito aberto se destina, unica e exclusivamente, a aplicagao 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 execugao das apoes e
atividades, obras de engenharia civil, a aquisigao de bens e servigos e quaisquer

outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a
ultrapassar o valor inicialmente previsto nos PROJETOS/A£OES citados neste
CONTRATO.

2.1

2.2

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

2.3

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

DO PRAZO PARA UTILIZAQAO DO CREDITO3.1

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

3.1.1

DO PRAZO PARA O 1° DESEMBOLSO3.2

O prazo para a 1a liberagao e de at6 90 dias dias contados a partir da data de
assinatura deste CONTRATO, sendo possivel sua prorrogagao, no mÿximo, por igual
periodo, desde que devidamente acordada entre as PARTES.

3.2.1

DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO3.3

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

3.3.1

DO PRAZO DE CARENCIA3.4

O periodo de carencia sera de 24 meses, contados a partir da data de assinatura
deste CONTRATO, considerando como primeiro, o m£s subsequente ao da
contratagSo.

3.4.1

DO PRAZO DE RETORNO3.5

Este CONTRATO sera amortizado em 96 meses contados a partir do mSs seguinte
ao do tarmino de carencia.

3.5.1

V .
DE FREVÿSf£*
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CAI\A
Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamÿyw.- s.t.

FINISA- Apoio Financeiro para Despesa de CapitaL=ÿÿÿTUL°sToÿS,ÿ
jgS** t?ESSOAS miDlcAs%ÿ

CLAUSULA QUARTA- DOS ENCARGOS A<-
/

MJjODeFREVTÿÿNA CARENCIA4.1

Durante esta fase e apos o primeiro desembolso, serao devidos e cobrados,
mensalmente, Juros de Carencia.

4.1.1

4.1.2 Os Juros de Carencia 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 NO RETORNO

As prestagbes, mensais e sucessivas, serao calculadas segundo o Sistema SAC.4.2.1

4.2.2 As Prestagdes, compostas por cotas de Amortizagio 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 fase de carencia quanto na fase de retorno,
incidirbo juros correspondentes a variagao acumulada das taxas medias diarias do
Certificado de Depbsito Interfinanceiros - CDI, acrescidas de 4,9 % a.a. (Quatro
virgula nove por cento ao ano).

5.1

5.1.1 O calculo de Juros previsto na clausula 5.1, observara a equagao presente no
subitem 1.2 do ANEXO V.

5.2 Para efeito da aplicabilidade dessa disposigao, o custo medio de captagao em CDI a
ser aplicada sera o referente ao dia anterior ao DIA ELEITO (D-1), capturada nas
series histbricas disponiveis no sitio www.cetip.com.br.

5.3 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, nao sendo devidas quaisquer compensagoes financeiras, tanto por
parte do TOMADOR quanto por parte da CAIXA, quando da divulgagio posterior da
Taxa CDI que seria aplicavel.

5.4 Na hipotese de extingao, suspensao, falta de divulgagao por prazo superior a 5
(cinco) dias uteis da data esperada para sua divulgag§o, ou impossibilidade de
aplicag§o da Taxa CDI, fica, desde j£, convencionado que a CAIXA e o TOMADOR
poderao, mediante mutuo e previo 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 captagao de recursos
para aplicagoes em operagoes crediticias.

28.087 v006 micro



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

CLAUSULA SEXTA - DA COBRANQA

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

6.1.1 A CAIXA expedirS Aviso de Cobranga ao TOMADOR, para que este promova a
liquidag&o de suas obrigagoes at4 o DIA ELEITO, preferencialmente na Agenda

onde se encontra aberta a CONTA VINCULADA ou em qualquer outra da CAIXA.

6.1.2 O nao recebimento do Aviso de Cobranga nao eximira o TOMADOR da obrigagao

de pagar as prestagoes do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste
CONTRATO

6.1

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 subseqiiente, sendo os encargos calculados ate
esta data, se iniciando, tamb6m a partir desta data, o periodo seguinte regular de
apuragao e caiculo dos encargos da operagao.

6.1.4 A CAIXA mantera a disposigao do TOMADOR as informagoes, dados e caiculosque

servirem de base para apuragSo dos valores devidos.

CLAUSULA SETIMA- DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO

Na ocorrencia de inadimplemento de qualquer obngagao ftnanceira deste
CONTRATO, os debitos em atraso ficarao sujeitos, a partir da data do
inadimplemento, as penas convencionais indicadas abaixo, sem prejuizo das demais
sangoes previstas neste CONTRATO.

7.1.1 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 nSo importara em novagao da divida, nem podera ser invocado
como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da
obrigagdo.

7.1

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

7.2

N° de Dias Uteis de Atraso Pena Convencional
1 (urn) 0,5% (cinco decimos por cento)
2 (dois)~ 1% (um por cento)

2% (dois por cento)3 (tres)
4 (quatro) ou mais 3% (tr§s por cento)

fl/J
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O TOMADOR inadimplente ficara, ainda, sujeito ao pagamento de juros moratorios
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.

7.3

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

7.4

No caso de obrigagao financeira com previsao de capitalizagao 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, ja incorporada a pena convencional, serb 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

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

7.7

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

7.8

CLAUSULA OITAVA- DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO

O TOMADOR, nas hipbteses de vencimento antecipado, fica sujeito a multa de 10%
(dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e nao aplicados
na forma contratualmente ajustada, ou que nSo tenha ocorrido o aceite pela CAIXA,

na forma e prazos ora pactuados.

8.1

8.2 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 apbs a contratagSo desta operagcio objetivando sua
eficacia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o TOMADOR deve ressarcir a
CAIXA tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do VALOR DO
FINANCIAMENTO.

V
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CLAUSULA NONA
EXTRAORDINARIAS

DA LIQUIDAQAO ANTECIPADA E AMORTIZAQOES

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

Para qualquer evento, liquidagao antecipada da divida ou amortizagao
extraordinary, serao cobradas as taxas previstas nas CLAUSULAS QUARTA - DOS
ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS, aplicadas sobre o saldo devedoratualizado
pro rata ate a data prevista de liquidagao, conforme fbrmulas abaixo, em sua
integralidade, de forma a assegurar o retorno a CAIXA dos custos operacionais, de

captagao e de capital alocado para o presente FINANCIAMENTO.

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

9.1

9.2

9.3

SDLA = SDx (1+ preencher com o valor do CDI + 4,9% a.a.):

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

O Valor Total da Amortizagao Extraordinary sera igual ao valor da amortizagao
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 COBRANQA

9.4

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

Onde:
VTAE = Valor Total da Amortizagao Extraordinary

VAE = Valor da Amortizagao Extraordinary

CLAUSULA DECIMA- DO INADIMPLEMENTO NAO-FINANCEIRO

10.1 Na hipotese de atraso no cumprimento de obrigagao 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 encargo, a partir do dia seguinte fixado pela CAIXA
ou por meio de notificagao judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigagao
inadimplida.

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

V
\
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10.2.1 Se o descumprimento de obrigagao nSo-financeira ocorrer em operagao de
prestagSo de garantia, o saldo devedor sera o da obrigagao garantida.

10.2.2 Nas hipoteses de aplicagao dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela
prevista neste instrumento, ocorrerci o vencimento antecipado da divida, ficando o
TOMADOR sujeito, a partir do dia seguinte ao fixado por meio de notificagao judicial
ou extrajudicial, a 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 UTILIZA<?AO

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

11.1.1 Os meses para liberagSo dos recursos ser§o 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.

11.1.20 TOMADOR se responsabiliza pela aplicagio dos recursos deste
FINANCIAMENTO nos PROJETOS/AgOES contratados.

11.2 Os recursos de que trata a Clausula 11.1 serao creditados na CONTAVINCULADA
aberta na agenda da CAIXA-Lauro de Freitas 2022-2, sob o n° 006.71057-6, cujos
recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos
PROJETOS/AQOES constantes no Anexo I deste CONTRATO e nos documentos
de solicitag§o de desembolso apresentados pelo TOMADOR, vedada a utilizagao
desses recursos para qualquer outro fim que n§o a execugSo dos
PROJETOS/AgOES

11.3 As parcelas do FINANCIAMENTO a serem desembolsadas n3o 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 terceiros, que porventura recaiam sobre o FINANCIAMENTO ora
concedido.

11.5 A transferencia dos recursos depositados na CONTAVINCULADA e exclusivamente
para pagamento ao beneficiario de direito e ocorre mediante solicitagao do
TOMADOR, devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem
pagas com os respectivos dados bancÿrios das contas de destino, observadas as
rubricas orgamentarias constantes no Anexo I deste CONTRATO.

\jCY)
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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 diasTrimestra!

OU
Caso nSo ocorra o pr6ximo

desembolso conforme programagao |
contratada, devolver (ressarcir) a

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

desembolso.

90 diasQuadrimestral

120 diasQuimestral

150 diasSemestral

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

comprovagao
60 diasParcela unica

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

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

Comprovagdo de aplicagaoParcelas

1a (primeira) NSo se aplica.

Minimo de 80% da 1a liberagao.2a (segunda)

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

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

Ultima 100% de comprovagao de TODAS as liberagoes anteriores.

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

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

V7
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11.6.4.1 A partir de 30 de junho, as novas liberagbes 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 juntamente com as notas fiscais/boletim de faturamento,

observadas as rubricas orgamentcirias constantes no Anexo I deste CONTRATO.

11.7 Caso o TOMADOR nao comprove aplicagao 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 antecipado da divida.

CAI\A

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA ISENQAO DE RESPONSABILIDADE

12.1 O TOMADOR declara e concorda que a CAIXA nao detem competence 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 obrigag§o 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 ei 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 ag&es civis
publicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda
estar relacionado aos procedimentos licitatbrios e de fiscalizagao de
responsabilidade do TOMADOR relativos ao objetivo deste CONTRATO.

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 afixada 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 serSo objeto de cobranga de tarifas, taxas ou
multas.

13.3 O TOMADOR obriga-se a reembolsar a CAIXA por todas as multas e penalidades a
esta impostas pelo BACEN, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos,
decorrentes de fatos 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, desde ja, a cobranga de Comissao de Estruturagbo de 2,00%
(Dois por cento) sobre o valor total do FINANCIAMENTO em favor da CAIXA, a ser
paga com recursos proprios, previamente a liberagao do primeiro desembolso.

V
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13.4.1 O recurso que trata esta comissSo n§o 6 valor financiavel e nao faz parte do valora
ser garantido.

CAI\A

13.5 A eventual tolerancia da CAIXA quanto aos direitos instituidos por este CONTRATO,

inclusive sobre a cobranga, ou, eventual nio cobranga de multas, taxas e outras
tarifas, n§o importara alteragHo, novagbo 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 alterag3o, serao de responsabilidade e correrao por conta do TOMADOR,

inclusive o acompanhamento por parte da CAIXA no que seja pertinente as vistorias
e inspegoes que serao realizadas, mesmo na hipbtese de cancelamento parcial ou
total do crbdito aberto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DAS GARANTIAS

15.1 Em garantia ao pagamento do FINANCIAMENTO ora concedido, demais obrigagoes
contraldas neste CONTRATO, e recomposigio de valor liberado e n§o comprovado
nos termos pactuados, o TOMADOR oferece a CAIXA:

15.2 VINCULASAO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAQAO

15.2.1 O TOMADOR outorga £ 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 arrecadagbo de receitas
provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I
e II do Artigo 159 da ConstituigSo 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 Di£rio Oficial do Municlpio, em 17/04/2019, ate o limite do saldo devedor

atualizado.

15.2.2 Em decorrencia da vinculagbo 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 pagamento integral da divida, cede e transfere a CAIXA, em carater
irrevogavel e irretrat£vel, os crbditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de deposito,
mantida(s) no BANCO DO BRASIL S/A. A cessao ora estipulada 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 ao
BANCO DO BRASIL S/A a retengao dos recursos do FPM, destinando- os a
quitagao do encargo, nos termos do ACORDO OPERACIONAL firmado entre a
CAIXA e o BANCO DO BRASIL S/A, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse
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procedimento.

15.2.2.1.1 Fica o TOMADOR ciente neste 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 a CAIXA;

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

CLAUSULA DECIMA SEXTA- OUTRAS OBRIGAgOES

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 d CAIXA;

II. realizar o(s) PROJETOS/AgOES com o devido empenho e eficiencia e de acordo
com normas e praticas tdcnicas, economicas, financeiras, gerenciais, ambientais
e sociais confi£veis;

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/AgOES constantes nas rubricas
orgament&rias relacionadas no Anexo I deste CONTRATO;

manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas
partes dos PROJETOS/AgOES, 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/AgOES, bem como fornecer esses registros a CAIXA;

VI. manter todos os registros - contratos, pedidos, faturas, cobrangas, recibos e
outros documentos - que comprovem_ as despesas relacionadas as suas
respectivas partes dos PROJETOS/AgOES, pelo prazo de 05 anos apos a
liquidag3o da divida deste CONTRATO;

VII. implementar as medidas recomendadas pela CAIXA;

Vlll.elaborar e apresentar a CAIXA todas as informagoes que a CAIXA
justificadamente solicitar com relag§o as obrigagoes indicadas neste instrumento:

IX. responsabilizar-se pelo retorno a CAIXA deste FINANCIAMENTO nos prazos e
condigoes estabelecidos no presente CONTRATO;

V.
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X. pagar todas as importbncias devidas por forga deste CONTRATO em Agenda da
CAIXA, em espedal aquelas a que der causa por impontualidade, previstas neste
CONTRATO;

XI. arquivar em sua contabilidade analltica, todos os documentos comprobatorios das
despesas que permanecem a disposigbo da CAIXA pelo prazo de 05 anos apos
a liquidagbo da divida deste CONTRATO;

XII. apresentar a CAIXA, a critbrio desta ou quando por esta exigido, relatorios, dados,

informagbes, balancetes financeiros e/ou prestagbes de contas, instruidos com a
documentagbo comprobatbria;

XIII. comunicar prontamente a CAIXA qualquer ocorrencia que importe modificagao

dos investimentos previstos, indicando as providbncias a serem adotadas;

XIV. manter vigentes, durante todo o prazo do FINANCIAMENTO, todas as licengas,
principalmente ambientais, autorizagbes e demais exigbncias de orgaos
govemamentais;

XV. fomecer a CAIXA, cbpia das licengas ambientais relativas ao(s)
empreendimento(s) e suas renovagoes, bem como de todas as autuagoes,
relatbrios e fiscalizagbes administrativas, relativas ao meio ambiente;

XVI. permitir aos representantes da CAIXA livre acesso, em horbrio comercial, a todos
os documentos, informagbes e registros contbbeis a eles pertinentes, mediante
aviso previo daquela ao TOMADOR, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de
antecedencia, para analise do andamento dos PROJETOS/AQOES e verificagbo
das obrigagbes 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 descrigbo pormenorizada das respectivas
pendencias, montantes envolvidos e atual estagio de eventuais negociagbes,
incluindo: autos de infragao emitidos pela autoridade ambiental; inqueritos civis e
procedimentos investigatorios promovidos pelo Ministerio Publico; agoes civis
publicas; Termos de Ajustamento -TAC- assinados com o Ministbrio Publicoou
brgbo ambiental;

XVIII. nbo ceder ou transferir os direitos e obrigagbes decorrentes do CONTRATO, bem
como nao vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a
autorizagao expressa da CAIXA, sob pena de rescisao de pleno direito do
CONTRATO, o que acarretarb o vencimento de todas as obrigagbes assumidas,
tornando imediatamente exigivel o total da divida, compreendendo o principal e
os acessbrios, inclusive quanto as parcelas vincendas que se considerarbo
antecipadamente vencidas, sem prejulzo dasdemais medidas e sangoes cabiveis;

XIX. Apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrbnico, listagem contendo
dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes a parcela do
FINANCIAMENTO a ser utilizada, assim como outras informagbes que venham a
ser solicitadas pela CAIXA. Em relagao aos bens, deverao ser apresentadas
informagbes de forma a comprovar que as mbquinas e equipamentos sbo
adquiridos com recursos do presente CONTRATO.
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