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Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento -

FINISA - Apoio Financeiro para Despesa de Capital

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 maximo de 30(trinta) dias, contados da data da assinatura,

observadas as exigencias legais de registro deste CONTRATO no(s) cartorio(s)
competente(s), bem 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;

17.1.20 valor de financiamento do presente CONTRATO devera estar dentro do limite
global de endividamento do setor publico ou de excepcionalidade, regulado pelo

Conselho Monetdrio Nacional e controlado pelo BACEN, por meio do CADIP -
Sistema de Registro de Operates de Credito com o Setor Publico.

17.2 CONDIQOES PARA INICIO DE DESEMBOLSO:

17.2.1 Para utilizagao do FINANCIAMENTO, o TOMADOR obriga-se a cumprir, alem das
condig6es previstas nas Cteusulas de Garantias, as seguintes condigoes:

I. Para utilizagao da primeira parcela do FINANCIAMENTO:

a) apresentag§o de pedido de liberagao de recursos, discriminando a(s)
despesa(s) de capital a que se destinarao os recursos;

b) atender integralmente as condigoes de eficacia, 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
situag§o 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 - CRP;

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

g) comprovagao de regularidade de situagao perante os orgaos ambientais, ou
quando tal comprovagao ja tenha sido apresentada e esteja em vigor,deciaragao
do TOMADOR sobre a continuidade da validade de tal documento;
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h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo
eletronico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital
correspondentes a parcela do credito a ser utilizada, discriminando o
equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informagoes que venham
a ser solicitadas pela CAIXA;

i) 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;

j) inexistencia de inscrigio 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 na internet, no enderego www.mte.qov.br:

I) apresentagao de toda documentagao necess3ria e suficiente para a analise,
pela a CAIXA, do Plano de Investimento, caso o inicio do desembolso esteja
previsto para o exercicio financeiro subsequente ao deste CONTRATO.

m) pagamento 3 CAIXA de taxas ou tarifas ou comissbes prb-contratuais,
devidas pelo TOMADOR.

II. Para utilizagbo das demais parcelas:

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

b) apresentagao, pelo TOMADOR, de Certidao Negativa de Dbbitos relativos a
Contribuigbes Previdenciarias - CND ou de Certidao Positiva de Dbbito com
Efeitos de Negativa -CPD-EN;

c) comprovagao da regularidade previdenci3ria relacionada ao regime proprio 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 6rg3os ambientais, ou
quando tal comprovagao ja tenha sido apresentada e esteja em vigor,declaragbo
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 anblogas a de escravo, instituido
pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH N° 4 DE 11/05/2016, a ser verificada
pela CAIXA, mediante consulta na internet, no enderego www.mte.qov.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, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo
eletronico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital
correspondentes a parcela do credito 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 critbrio da CAIXA, venha alterar substancialmente a
situagao economico-financeira do TOMADOR e, que a critbrio da CAIXA, possa
afetar a seguranga do credito a ser concedido;

j) Apresentagbo da declaragbo de cumprimento da regulamentagao relativa ao
processo licitatbrio e o licenciamento ambiental, ou sua dispensa, na forma da
legislagao em vigor.

k) Comprovagbo prbvia de haver aplicado corretamente a parcela anterior em
ate 60 dias do depbsito dos recursos na conta vinculada, por meio de
apresentagao do Relatbrio de Comprovagao, Notas Fiscais com o comprovante

da respectiva quitagao financeira, tais como: TED, DOC, ordem de pagamento,
depbsito em conta corrente, boleto bancario quitado e recibo, alem das notas de

empenho e sua liquidagbo, de acordo com os valores estabelecidos no
QUF/cronograma de desembolso;

III.Para utilizagao da ultima parcela:

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

CLAUSULA DECIMA OITAVA -DA SUSPENSAO DOS DESEMBOLSOS

18.1 A CAIXA pode, a qualquer momento, mediante comunicag§o 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
cominagfies nele previstas;
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II. irregularidade de situagSo do TOMADOR perante o FGTS, INSS e a CAIXA:

III. qualquer ato, processo ou circunstancia que possa reduzir a livre administragao
do TOMADOR ou a capacidade de disposigSo de seus bens;

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

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

VI. alteragao de qualquer das disposigdes 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. ocorrdncia de fato superveniente que venha a afetar a CAIXA e/ou afete a(s)
garantia(s) constituldas para este CONTRATO.

VIII. descumprimento das exigences constantes deste CONTRATO;

IX. descumprimento da comprovagao das parcelas liberadas.

X. descumprimento de qualquer obrigagao prevista no presente instrumento de
acordo com os PROJETOS/AQOES relacionados no ANEXO I deste
CONTRATO;

XI. realizagdo de declaragdo falsa ou incorreta pelo TOMADOR, no ambito deste
CONTRATO, ou ainda qualquer exposigdo de fatos ou declaragao incorreta em
qualquer aspecto relevante fomecida pelo TOMADOR a CAIXA para a
concessao 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 situagao
anaioga 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 prostituipao ou exergam atividades ilegais,
constando ou n£o no Cadastro de Empregadores;

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

XIV. em decorr£ncia de decis§o ou determinagao judicial ou de 6rgao de controle
externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a
irregularidades apontadas, sem prejuizo a outras medidas a serem tomadas.

18.2 Caso a suspensao dos desembolsos para as situagoes descritas acima nao seja
medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigagbes assumidas,
poder£ ser declarado o vencimento antecipado da divida.

)
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CLAUSULA DECIMA NONA -DO VENCIMENTO ANTECIPADO

19.1 Constituent motivos de vencimento antecipado da divida, a criterio da CAIXA:
l.ineficacia da suspensao dos desembolsos para os motivos que Iheoriginaram;

ll.inexatidSo ou falsidade das declaragoes prestadas, relacionadas com o presente
CONTRATO;

III. inadimplemento de qualquer das obrigagoes estipuladas neste CONTRATO;

IV.ocorrencia de procedimento judicial e 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. modificagao ou inobservancia dos PROJETOS/AQOES e demais documentos
aceitos e integrates do respectivo processo de contratagao 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 analogs a
condigao de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial
MTPS/MMIRDH N° 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma nao regulamentada,
exploragao da prostituigao ou exergam atividades ilegais, constando ou nao no
Cadastro de Empregadores;

VIII. descumprimento de qualquer obrigag§o do TOMADOR prevista no presente
instrumento;

IX.se ocorrer a incidencia de novos tributos de qualquer natureza sobre as operagdes
da especie, ou aumento substancial das aliquotas ou valores dos tributosvigentes;

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

XI. 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 erddito, n§o alcangando o conceito minimo exigido pela
CAIXA, apos o primeiro desembolso.

19.2 Na ocorrencia de aplicagao de recursos em finalidade diversa da prevista na
CLAUSULA SEGUNDA, devidamente enquadrada pela CAIXA, e/ou nao
comprovagao da aplicagao dos recursos apos transcorrido todos os prazos previstos
neste CONTRATO com o respectivo aceite da CAIXA, al6m 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 notificag§o judicial ou extrajudicial, alem dos previstos nos Artigos 333 e 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, tamb§m a criterio da
CAIXA, contados do recebimento da notificagao, para sanar qualquer dos casos
acima elencados.
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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 notfcia a respeito de
qualquer situagao 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 EXTINÿAO DO CONTRATO

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

I. nao sendo cumprida(s) a(s) condigao(6es) de eficacia, incidir alguma copdigao
resolutivas ou impedimento para desembolso, conforme CLAUSULA DECIMA
SETIMA;

II. se, por ocasi§o de reavaliag§o da capacidade de pagamento do TOMADOR, seja
constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o
declinio do seu conceito de risco de credito, nao alcangando o conceito minimo
exigido pela CAIXA, antes da primeira liberag§o 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/ouas

PROJETOS/AQOES analisados e,premissas e parametros dos
consequentemente, alterando as an&lises econ6mico-financeiras e juridica que
subsidiaram a presente contratagSo;

V. se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre TOMADOR e CAIXA,

tornem impossiveis, ou desaconselhSveis, o cumprimento das obrigagoes
assumidas neste CONTRATO;

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

20.2 O presente CONTRATO podera ser extinto, ainda, via resiligao, por acordo rnutuo
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 escrita, ficando o TOMADOR obrigado a pagar a
CAIXA o valor equivalente a 1% (urn por cento) do VALOR DO FINANCIAMENTO.
referente a despesas operacionais ocorridas.

20.4 O valor apurado sera cobrado mediante a emiss§o de AVISO DE COBRANQA ao
TOMADOR

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA -DAS CONDIQOES ESPECIAIS

21.1 O TOMADOR, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza a CAIXA
negociar, a qualquer momento, durante a vigencia deste CONTRATO, o montante
do credito ora concedido, em parte ou no todo, junto £s outras institutes
financeiras, desde que mantidas as condigoes contratuais e mediante previa ci§ncia

do TOMADOR

%
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DECLARAQOES DO TOMADOR

22.1 O TOMADOR declara:

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
b imputada a CAIXA em relagao 3s despesas incorridas por ele, TOMADOR, no
periodo de vigbncia da condigbo resolutiva, caso seja realizada ou autorizada
alguma despesa relativa aos PROJETOS/AQOES;

III. que todas as aprovagbes e medidas necessarias para celebrar o presente
CONTRATO foram tomadas, obtidas e estao vblidas e eficazes;

IV. que a celebragao do presente CONTRATO nao 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 Preservagbo Ambiental, Zoneamento Urbano,
Zoneamento Ecologico Economico e Zoneamento Agroeconomico e a legislagao
sobre o patrimonio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimonio historico,
artistico, arquitetdnico, arqueolbgico, geolbgico e paleontologico;

VI. que a execugao dos investimentos dos PROJETOS/AQOES nao implica violagao
a Legislagao Ambiental em vigor;

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

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

22.2 As declaragoes prestadas pelo TOMADOR subsistirbo atb o final e total cumprimento
das obrigagoes decorrentes deste CONTRATO, ficando todos, sem prejuizo das
demais sangoes cabiveis, responsbveis 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 serbo registrados no Sistema de Informagoes de Creditos
- SCR, atendendo b determinagbo do BACEN.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

23.1 O TOMADOR obriga-se a respeitar a legislapao ambiental e informar a CAIXA sobre
a ocorrOncia de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos

PROJETOS/AC6ES 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 a CAIXA qualquer evento que
cause grave lesao ao meio ambiente ou violapao Os leis e praticas de protepao
ambiental durante a execupOo dos PROJETOS/ACOES apoiados com os recursos
deste CONTRATO, com a indicapao das apoes reparadoras das ocorrencias e as
atitudes de reversao adotadas para a respectiva solupOo.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA-DAS AUTORIZAQOES DO TOMADOR

24.1 O TOMADOR expressamente autoriza a CAIXA, durante a vigencia 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 ResolupOo 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 institutes
financeiras, por forpa de determinapOo do Conselho Monetario Nacional, com base

nas atribuipoes que Ihe s3o 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 todos os creditos de sua responsabilidade, sendo essas informapoes
consolidadas no sistema Central de Risco de CrOdito, na forma da ResolupOo CMN

n.° 3.658, de 17 de dezembro de 2008, cujo proposito e permitir ao BACEN a
supervisSo indireta da solvOncia das institutes 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 fiscalizapao e/ou de

controle extemo e/ou judicante, 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 mencionadas ser§o automaticamente estendidas a qualquer
outra entidade que, no curso deste CONTRATO, venha a substituir, em sua
competencia e funp§o, os orgaos regulatorios/fiscalizadores acima mencionados.

s&yr
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA CONDIQAO DE FIEL DEPOSITARY DA

DOCUMENTAQAO

O TOMADOR assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito
estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros
documentos relativos as operagoes de compra referentes a aplicagao dos recursos
objeto deste CONTRATO, bem como os documentos fiscais referentes aos servigos
realizados relativamente ao PROJETOS/AGOES, possuindo-os em nome da CAIXA.

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

O TOMADOR assume o encargo previsto 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 toierancia, por parte da CAIXA, pelo nao cumprimento de quaisquer das
obrigagoes decorrentes deste CONTRATO, e considerada como ato de liberalidade,
nao se constituindo em novagao ou procedimento invocavel pelo TOMADOR.

Se qualquer item ou clausula deste CONTRATO vier a ser considerado ilegal,
inexeqiifvel ou, por qualquer motivo ineficaz, todos os demais itens e clausulas
permanecerao plenamente 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.

26.3.1Nessa negociagao, devera ser considerado o objetivo das PARTES na data de
assinatura deste CONTRATO, bem como 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 asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da
divida do TOMADOR, que reconhecera como prova, para determinagao da divida
resultante deste CONTRATO, os langamentos que a CAIXA realizar, por sua vez, os
recibos ou comunicagoes que expedir sobre as quantias creditadas 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 abstengao do exercicio, 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 ser exercidos
a qualquer tempo e nao alterarao, de nenhum modo, as condigoes estipuladas neste
instrumento, nem obrigarSo a CAIXA relativamente a vencimentos ou
inadimplementos futures.

CLAUSULA VIGESIMA NONA -DA IMPUTAQAO AO PAGAMENTO

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

CLAUSULA TRIGESIMA -MARKET FLEX

30.1 A CAIXA e o TOMADOR, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer
momento, requererem modificag5o de quaisquer termos deste CONTRATO nas
seguintes, mas n§o limitadas, situagoes:

I. Ocorrencia de mudanga material ou substancial nas condigdes de mercado;

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

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA -DA COMPROVAQAO DE APLICACAO DE
RECURSOS

31.1 A sistematica a ser adotada para efeitos de comprovagdo da aplicagao do
FINANCIAMENTO obedecer£, no minimo, ao que segue:

A obrigagdo pela comprovagSo da aplicagdo correta dos recursos cabe ao
TOMADOR, cabendo a CAIXA promover a aceitagdo, ou nao, ap6s an£lise da
documentagao apresentada para tal;

I.

O TOMADOR devera apresentar notas fiscais com a respectiva quitagao
financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depbsito em conta
corrente, boleto banedrio quitado e recibos), al§m das notas de empenho e de
liquidagdo; sejam dos recursos obtidos com este CONTRATO, sejam com outras
fontes de financiamento, recursos prdprios, entre outros;

a) tais documentos, para efeitos de comprovagdo, ser§o aceitos com data a
partir da assinatura deste CONTRATO e pelo prazo de ate 24 meses apos
a respectiva liberag§o;
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b) nas notas de empenho, devem contar os codigos da apao orpamentaria e
o codigo do grupo de natureza de despesa de capital previstos no contrato
de financiamento, bem como o codigo de fonte de recursos de operapao
de credito.

III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovapao da aplicapao do
credito devera ser por meio da apresentapao de copia autenticada de contrato
de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite

do TOMADOR, contendo a descripdo dos servipos a serem realizados, os

valores e as datas de conclusao previstas para cada etapa, acompanhado dos
recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal
de venda futura, alem da comprovapdo do cumprimento dos ditames da Lei
8.666/93 (Lei das Licitapoes);

IV. No caso de apresentapdo de recibos, e quando o vendedor ou prestador de

servipos esteja legalmente desobrigado da emissao de nota fiscal, do recibo
deverd constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no
caso de Pessoa Juridica), com a identificapao do representante legal do CNPJ,

devidamente assinado;

V. Quando se tratar de obras de engenharia civil, a CAIXA podera realizar vistorias,
devendo o TOMADOR disponibilizar d CAIXA, assim que disponivel, e no
minimo com 30 dias uteis de antecedencia da vistoria, os projetos descritivos de
engenharia, as especificapdes, os orpamentos, os cronogramas de andamento
fisico e flsico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como, o
roteiro de acesso com croqui de localizapao do empreendimento devendo, se
possivel, identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos
obtidos com o FINANCIAMENTO deste CONTRATO;

a) tais documentos apresentados serao utilizados nas demais vistorias, se for o
caso.

VI. O TOMADOR deverd apresentar, tambem, licenpas ambientais previas, de
instalapao ou operapdo, na forma da legislapao ambiental aplicavel, conforme a
respectiva etapa do projeto/apdes, expedidas pelo drgao ambiental competente,
em nome do TOMADOR ou entidade diretamente responsavel pela execupao
dos PROJETOS/AQOES;

VII. A fim de manter a transparency na utilizapao dos recursos, o TOMADOR se
obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores, com a utilizapao dos recursos
obtidos deste CONTRATO, liberados na CONTA VINCULADA.

31.1.1 A CAIXA podera solicitar outros documentos que venham a ser exigiveis pelas
politicas e/ou normas intemas da CAIXA ou legislapdo que Ihe 6 aplicdvel.
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31.2 O TOMADOR obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de
empenho, notas de liquidagao e outros documentos decorrentes das operagoes de
venda e prestagSo de servigos realizados com os recursos deste CONTRATO e
entregar c6pias autenticadas, por agente publico do proprio TOMADOR, a CAIXA,

no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, quando por este solicitado, podendo a CAIXA

considerar o CONTRATO vencido, na forma da CLAUSULA DECIMA NONA, caso
o prazo seja descumprido.

31.2.1 Tais documentos comprovarao as despesas publicas (de capital) realizadas, nos
termos do artigo 63 da Lei n° 4.320, de 17/03/1964.

Nenhum documento de comprovagao de aplicagSo de recursos sera aceito contendo
ressalvas, rasuras, acertos e/ou condigoes restritivas, os quais ficarao sujeitos a
analise e aceitagSo pela CAIXA.

31.3

O TOMADOR assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos
ap6s a liquidagao da divida deste CONTRATO, toda e qualquer documentagao
utilizada para comprovagao de aplicagao dos recursos.

31.4

O TOMADOR se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a
fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrencia, se deu mediante a comprovagao
da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra
e venda e de acordo com as especificagoes constantes do projeto financiado,

observadas as disposigoes legais pertinentes a tais transagdes, inclusive quanto ao
cumprimento da legislagao licitatdria pertinente.

31.5

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - LIVRE ACESSO E SITUAQAO FUNDIARIA

O TOMADOR assume o compromisso de permitir, al6m de facilitar, a CAIXA eseus
representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificagdo da
aplicagao dos recursos deste CONTRATO e do desenvolvimento das atividadespor
meio deste CONTRATO financiadas, franqueando a seus representantes e
prepostos, quando for o caso, livre acesso as dependdncias do TOMADOR e as
obras de engenharia civil, bem como, aos comprovantes de pagamentos de
fornecedores, documentos comprobatorios do regular processo licitatorio envolvido,

pagamento de impostos, registros contabeis, juridicos e qualquer outra informagao
solicitada e atinente aos recursos deste CONTRATO, sob pena de vencimento
antecipado deste CONTRATO e imediata exigibilidade da divida.

32.1

A CAIXA podera, sempre que julgar necessario, exigir a apresentagao de
comprovagao de tomada de pregos ou de concorrencias, de homologagao de
resultados, bem como a apresentagao de contratos com empreiteiros e outros
fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serao
pagos com os recursos oriundos deste CONTRATO.

32.2
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32.3 O TOMADOR compromete-se a apresentar a CAIXA, sempre que por esta solicitado,

a documentagao referente ao processo de regularizagao das areas de intervengao

promovidas com os recursos deste CONTRATO, revestidas das formalidades legais,
de acordo com cada situagao.

32.4 O TOMADOR e a CAIXA poderao, de comum acordo, revisitar a sistematica
constante desta Clausula, estabelecendo novas condigoes ou as alterando, desde
que de acordo com os meios previstos na legislagao nacional e verificadas as
exigences da legislagao local.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA -DAS DISPOSIQOES GERAIS

33.1 O TOMADOR obriga-se a atender as intimagoes que Ihe venham a ser feitas pela
CAIXA, no interesse da seguranga e realizagao do credito ora aberto, na forma e no
prazo que delas constarem, as quais se tornarao efetivas pela aposigao do “ciente”
do TOMADOR, representado por agente publico ou carimbo/recibo do seu protocolo
oficial, ou em virtude de aviso por via postal.

33.2 Fica facultado a CAIXA mencionar, em qualquer divulgagao que fizer sobre suas
atividades, a colaboragSo financeira concedida por meio deste CONTRATO

33.3 O TOMADOR assume o compromisso de mencionar expressarnente a cooperagao
da CAIXA, como entidade financiadora dos PROJETOS/AQOES objetos deste
CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA-DAS DISPOSIQOES FINAIS

34.1 As obrigagoes assumidas neste CONTRATO poderao ser objeto de execugao
especifica por iniciativa da CAIXA, nos termos do disposto do Codigo de Processo
Civil Brasileiro, sem que isso signifique renuncia a qualquer outra agao ou
providencia, judicial ou nao, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente
CONTRATO

34.2 Nenhuma agao ou omissao, tanto do TOMADOR quanto da CAIXA importara em
renuncia de seus direitos, que poderao ser exercidos a qualquer tempo, nem
significara novagao de quaisquer das obrigagoes decorrentes do presente
CONTRATO

34.3 Os direitos e recursos previstos neste CONTRATO sao cumulativos, podendo ser
exercidos individual ou simultaneamente, e nao excluem quaisquer outros direitos ou
recursos previstos em lei.

34.4 O TOMADOR nSo poderd ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de
seus direitos e obrigagbes previstos no presente CONTRATO sem o previo
consentimento da CAIXA.
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Os PROJETOS/AQOES descritos neste CONTRATO serao executados, por
intermÿdio da SECRETARIA DE OBRAS E SERVigOS PUBLICOS - SEOSP, que
sera responsavel peia coordenagao geral de suas atividades

34.5

Toda e qualquer notificagSo ou comunicagio trocada entre o TOMADOR e a CAIXA,

relativamente ao presente CONTRATO, dever£ ser feita por escrito e entregue via
correio o portador, para o enderego indicado a seguir:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Enderego: Enderego: Rua Ivonne Silveira 248, 15° andar emp. 2 de julho, Doron
Telefone:(71) 3402-8700

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
Enderego: Praga Joao Thiago dos Santos, s/n°, - Centro - Lauro de Freitas-BA
Telefone: (71)3288-8779

Qualquer alteragSo no enderego acima dever£ ser comunicada a CAIXA, por escrito,

no prazo mÿximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrencia.

34.6

34.7

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA -DA FISCALIZAgAO

O TOMADOR declara que est& expressamente ciente e autoriza a CAIXA, de forma
irrevogavel e irretratavel, a prestar informagoes no ambito do presente CONTRATO,

ciente de que a CAIXA podera encaminh£-las aos brgaos de fiscalizag§o.

35.1

O TOMADOR estS ciente que o Banco Central do Brasil - BACEN, a Secretaria
Federal de Controle Interno - SFCI da Controladoria-Geral da Uniao - CGU, o
Tribunal de Contas da Uniao - TCU, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN e o
Ministerio Publico Federal - MPF, por meio de seus representantes indicados, podem
nos termos e limites da lei, ter livre acesso as informagoes relativas ao presente
FINANCIAMENTO com a finalidade de efetuar, quando necessario, inspegoes
tecnicas, administrativas, financeiras e contebeis, inclusive, a criterios daquelas
institutes, a sua contabilidade e arquivos.

35.2

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA- VALIDADE

36.1 A validade do presente CONTRATO estS condicionada a existencia de margem no
limite para contratagao da operagSio de financiamento estabelecido nos termos da
ResolugSo do Conselho Monetario Nacional n° 4.589/17 e suas alteragoes, que sera
verificado pela CAIXA em ate 5 dias uteis apos a assinatura desse instrumento
contratual, quando inicia-se tambem a vig£ncia e todos os efeitos de direito.
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CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA -DA PUBLICAQAO

37.1 O TOMADOR obriga-se a providenciar a publicagao deste CONTRATO ou de extrato,

no Diario Oficial do Estado/Distrito Federal/Munidpio, as suas expensas, ate o 5°

(quinto) dia util do mes seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficacia
do instrumento.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Integram o presente CONTRATO, para todos os fins de direito, alem dos
documentos entregues a CAIXA:

I. ANEXO I - Detalhamento PROJETOS/ACOES;

II. ANEXO II - Cronograma de Desembolso;

III. ANEXO III -Modelo para Solicitagao de Desembolso;

IV. ANEXO IV - Procura$ao Publica [MANTER quando a Garantia for ICMS];

V. ANEXO V - Fbrmulas das taxas de juros contratuais;

VI. ANEXO VI - Fbrmula para apura?ao das prestagoes, em caso de

inadimplemento.

38.1
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