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no SICONV os atos qua por sua natureza nao possam ser realizados nesse Sistema,

mantendo-os atualizados;
XX. instaurar processo administrative apuratorio, inclusive processo administrative

disciplinar, quando constatado o desvio ou malversagao de recursos publicos,
irreguiaridade na execugSo do CTEF ou gestio financeira do Contrato de Repasse,
comunicando tal fato a CONTRATANTE;

XXI. registrar no SICONV o extrato do edital de licitag5o, o prego estimado pela
Administragao para a execugSo do servigo e a proposta de prego total ofertada por
cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologagao e adjudicagao, o
extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da
fiscalizagSo de obras, e os boletins de medigoes;

XXII. manter urn canal de comunicagio efetivo, ao qual se dar£ ampla publicidade, para o
recebimento pela Uni§o de manifestagOes dos cidadaos relacionados ao convenio,
possibilitando o registro de sugestSes, elogios, solicitagdes, reclamagoes e
denuncias;

XXIII. incluir nas placas e adesivos indicatives das obras, quando o objeto do instrumento
se referir a execugao de obras de engenharia, informagdo sobre canal para o registro
de denuncias, reclamagoes e elogios, conforme previsto no “Manual de Uso da Marca
do Govemo Federal - Obras" da Secretaria de Comunicagdo Social da Presiddncia da
Republics;

XXIV. ao tomar ciSncia de qualquer irreguiaridade ou ilegalidade, dar cidncia aos 6rgaos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar os Ministerios Publico Federal e Estadual e a Advocacia Geral da Uni3o.

XXV. atender ao disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19
de dezembro de 2000, e no Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN
MPDG n° 02, de 24 de janeiro de 2018, relativamente & promogSo de acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiencia flsica ou com mobilidade reduzida;

XXVI. compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de
preservagdo ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXVII. prever no edital de licitag§o as composigOes de custos unit£rios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI que integram o orgamento do projeto basico da obra e/ou
servigo, em cumprimento ao art. 7°, §2°, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c a Sumula n° 258
do Tribunal de Contas da UniSo;

XXVIII. nos casos de transferences a Estados, Distrito Federal e Municipios, observar o
disposto no Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alterag6es, nas
iicitagdes que realizar, no caso de contratagSo de obras ou servigos de engenharia,
bem como apresentar d CONTRATANTE declaragio firmada pelo representante legal
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto
no referido Decreto;

XXIX. utilizar, para aquisigSo de bens e servigos comuns, a modalidade pregao, nos termos
da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n°
5.450, de 31 de maio de 2005, preferencialmente a sua forma eletronica, devendo ser
justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de
sua utilizagdo;

XXX. apresentar declaragao expressa ou fomecer declaragao emitida pela empresa
vencedora da licitagSo, atestando que esta nao possui em seu quadro societario
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servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizagbo dessa
obrigagbo;
registrar no SICONV as atas e as informagoes sobre os participantes e respectivas
propostas das licitagbes, bem como as informagbes referentes as dispensas e
inexigibilidades;
inserir, quando da celebragbo de contratos com terceiros para execugdo do objeto do
Contrato de Repasse, clausula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos
servidores dos orgbos ou entidades publicas contratantes, bem como dos orgaos de
controle interno e extemo, a seus documentos e registros contbbeis;
atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS),
a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagao,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, em
atendimento ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de margo de 2010;
consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF a
regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagao,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, sendo
vedada a participagbo na licitagao ou contratagfio de empresa que consta como
impedida ou suspensa;
consultar no Cadastro Nacional de Condenagbes Civis a regularidade das empresas
e/ou profissionais participantes do processo de licitagbo, no que tange a registro de
ato de improbidade administrate e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho
Nacional de Justiga;
apresentar b CONTRATANTE relatorio de execugbo do empreendimento contendo
informagdes sobre a execugbo flsico-financeira do Contrato de Repasse, bem como
da integralizagbo da contrapartida, em periodicidade compativel com o cronograma
de desembolso estabelecido;
responsabilizar-se pela conclusbo do empreendimento quando o objeto do Contrato
de Repasse prever apenas sua execugbo parcial e for etapa de empreendimento
maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;
divulgar, em qualquer agao promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do
Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse
e o nome do CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes,
obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar
expressamente a CAIXA a data, forma e local onde ocorrerb a agao promocional, com
antecedbncia minima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensbo da
liberagao dos recursos financeiros, observadas as limitagbes impostas pela Eleitoral
n° 9.504, de 30 de setembro de 1997;
comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da
marca do Govemo Federal nas publicagbes decorrentes do Contrato de Repasse,
observadas as limitagbes impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de
1997;
responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execugao do objeto
contratual por consorcios publicos;
aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de
Repasse em caderneta de poupanga, se o prazo previsto para sua utilizagbo for igual
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CAIXA Contrato de Repasse- Transfer§ncia Voluntbria

ou superior a um mes, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de
Repasse tambem por intermbdio do SICONV, observadas as disposigbes contidas na
Clausula Sbtima deste Instrumento;
autorizar o CONTRATANTE ou sua mandataria para que solicitem junto £ instituigao
financeira albergante da conta vinculada, a transferencia dos recursos financeiros por
ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta unica da Unibo, caso
os recursos nbo sejam utilizados no objeto da transferencia pelo prazo de 180 (cento
e oitenta) dias;
autorizar ao CONTRATANTE solicitar, a instituigao financeira albergante da conta
vinculada, o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que nbo houver a
devolugao dos recursos no prazo previsto;
estar ciente sobre a nao sujeigbo ao sigilo bancbrio, quanto a Uniao e respectivos
brgios de controle, por se tratar de recurso publico;
dar cibncia da celebragbo do Contrato de Repasse ao conselho local ou instancia de
controle social da brea vinculada ao programa de governo que originou a
transferencia, quando houver;
divulgar em sftio eletrbnico institucional as informagbes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolugao, nos casos de nbo execugao total do
objeto pactuado, extingbo ou rescisbo do instrumento;
disponibilizar, em sftio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de
fbcil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado,
contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberagbo e o
detalhamento da aplicagbo dos recursos/, bem como as contratagoes realizadas para
a execugao do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicagbo na internet pela
insergbo de link na pbgina oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
que possibilite acesso direto ao Portal de Convbnios.
indicar a obrigatoriedade de contabilizagbo e guarda dos bens remanescentes e
manifestar compromisso de utilizagSo dos bens para assegurar a continuidade de
programa govemamental, estando Claras as regras e diretrizes de utilizagbo;
responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competences e
atribuigbes o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE
EXECUTORA, por desvio ou malversagbo de recursos publicos, irregularidade na
execugbo do contrato ou gestbo financeira do instrumento;
apresentar, via SICONV, o Plano de Sustentabilidade do empreendimento ou
equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder Legislative o
compromisso assumido;
observar as condigoes para reprogramagbo do CR estabelecidas na IN MPDG n°
02/2018;
tomar outras providbneias necessbrias a boa execugao do objeto do Contrato de
Repasse.
transferir a posse e propriedade do imbvel para os beneficibrios finais, sendo
condicionante para aprovagbo da Prestagbo de Contas, caso a operagao preveja o
item de investimento de regularizagbo fundibria;
apresentar a Licenga de Operaÿio, fomecida pelo orgbo ambiental competente,
sendo condicionante para aprovagbo da Prestagao de Contas Final, caso a
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CAIXA Contrato de Repasse- Transferencia Voluntaria

operagbes seja de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos solidos
urbanos e drenagem, inclusive as realizadas nos programas habitacionais;

LV. estar ciente que a n§o aprovagbo pela CONTRATANTE do produto inicial relativo a
metodologia implicara a rescisao contratual e a n3o liberagao dos recursos
contratados bem como a devolugbo dos recursos eventualmente ja sacados, no caso
de operates de Plano Diretor, Risco e RegularizagSo FundiSria;

LVI. estar ciente que a liberag§o da ultima parcela fica condicionada a comprovagbo da
regularizagbo efetiva da situagbo da delegagao ou concessao firmada entre o
municipio e o prestador dos servigos, no caso de operagdes do Programa Servigos
Urbanos de Agua e Esgoto, quando a comprovagao da regularidade da delegagao e
concessio for apresentada por termo de compromisso;

LVII. garantir isoladamente ou junto aos 6rgaos competentes o fomecimento, a
manutengao e a operagao dos sistemas de abastecimento de agua, de coleta e
tratamento de esgoto sanitario, de coleta e tratamento dos residuos sblidos, de coleta
de esgotos pluviais, de pavimentagao publica e de rede de distribuigao de energia
eletrica e iluminag§o publica, no que couber.

CLAUSULA TERCEIRA -DO VALOR

3- A CONTRATANTE transferira, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, ate o
limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDUCES GERAIS e
de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1-0 CONTRATADO aportara o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item
V das CONDIQ0ES GERAIS de acordo com os percentuais e as condigoes estabelecidas
na legislagio vigente e de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano
de Trabalho a conta de recursos alocados em seu orgamento.

3.2 -Os recursos transferidos pela Unibo e os recursos do CONTRATADO destinados ao
presente Contrato de Repasse, figurarbo no Orgamento do CONTRATADO, obedecendo
ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 - Recursos adicionais necessÿrios a consecugao do objeto do presente Contrato de
Repasse ter§o o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 - Toda a movimentagao financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse, em agenda da CAIXA, isenta de cobranga de
tarifas bancarias.

CLAUSULA QUARTA -DA AUTORIZAgAO PARA INICIO DO OBJETO

4-0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento,
manifesta sua expressa concordbncia em aguardar a autorizagao escrita da
CONTRATANTE para o inicio da execugSo do objeto deste Contrato de Repasse
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CAIXA Contrato de Repasse-Transference Voluntÿria

4.1 - A autorizag§o ocorrera apds a finalizagdo do processo de an£lise p6s-contratual e o
crddito de recursos de repasse na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria
Interministerial MPDG/MF/CGU 424/2016 e do Gestor do Programa.

4.2 - Eventual execug§o do objeto realizada antes da autorizagdo da CONTRATANTE
ndo sera objeto de medigao para liberagdo de recursos at6 a emissao da autorizagao
acima disposta.

4.3 - Caso a contratagdo seja efetuada no periodo pr6-eleitoral, o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorizagao de inicio de objeto e a
liberagdo dos recursos somente ocorrera apds finalizado o processo eleitoral a se realizar
no mes de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrancia de segundo tumo, em
atendimento ao artigo 73, inciso VI, allnea “a” da Lei n° 9.504/97.

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAQAO E DESBLOQUEIO DE
RECURSOS

5. A execugao do objeto sera acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a sua plena execugao, respondendo o CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execugao do instrumento, nao cabendo a responsabilizagao do CONTRATANTE
por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissao de
responsabilidade atribuida ao CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execugao do objeto serao verificados:

I - a comprovagao da boa e regular aplicagao dos recursos, na forma da legislagao
aplicavel;
II - a compatibilidade entre a execugao do objeto, o que foi estabelecido no piano de
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III- a regularidade das informagdes registradas pelo CONTRATADO no SICONV;
IV -o cumprimento das metas do piano de trabalho nas condigdes estabelecidas.
V - a confomnidade financeira

5.2 0 CONTRATANTE comunicarS ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras penddncias de
ordem tecnica apurados durante a execugao do instrumento, suspendendo o desbloqueio
de recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento
ou apresentagdo de informagdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual
periodo.

5.3 O CONTRATANTE reportar& decisdo quanto & aceitagdo ou n§o das justificativas
apresentadas e, se for o caso, realizara procedimento de apuragdo de dano ao erSrio,
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ensejando registro de inadimpldncia no SICONV e imediata instauragÿo de Tomada de
Contas Especial.

5.4 - A liberagSo dos recursos financeiros obedecera ao cronograma de desembolso de
acordo com as metas e fases ou etapas de execugao do objeto e sera realizada sob
bloqueio, ap6s eficdcia contratual, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do
Programa e atendidas as exigences cadastrais vigentes.

5.4.1 - A liberagao de recursos devera ocorrer da seguinte forma:

I - exceto nos casos de instrumento com parcela unica, o valor do desembolso a ser
realizado pelo Gestor do Programa ou pela mandat£ria referente a primeira parcela, n§o

podera exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento;

If - a liberag3o da primeira parcela ou parcela unica ficara condicionada a (ao):

a) envio pela mandataria e homologagSo pelo Gestor do Programa da Sintese do Projeto
Aprovado - SPA quando o objeto do instrumento envolver a execugao de obras e servigos
e engenharia enquadrados nos incisos II e III do art. 3° da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n° 424/2016;

b) conclusSo da analise t6cnica e aceite do processo licitatdrio pelo Gestor do Programa
ou mandataria;

c) adimplencia no CAUC do Contratado que possui ate 50.000 habitantes e que estava
inadimplente no momento da assinatura do CR;

III - a liberagao das demais parcelas esta condicionada a execugao de no minimo 70%
(setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.

5.4.2 - N3o havera a liberagao da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua
CR sem execugao financeira ha mais de 180 (cento e oitenta) dias.

5.5 - O cronograma de desembolso previsto no piano de trabalho devera estar em
consonancia com as metas e fases ou etapas de execugao do objeto do instrumento.

5.6 - Apds a comprovagio da homologag§o do processo licitatorio pelo CONTRATADO, o
cronograma de desembolso devera ser ajustado em observagao ao grau de execugao
estabelecido no referido processo licitatdrio.

5.7 - O instrumento sera rescindido na hipdtese de inexist£ncia de execugSo financeira
ap6s 180 (cento e oitenta) dias da liberagSo da primeira parcela ou sem comprovagao da
execugao financeira por mais de 360 dias contados a partir do primeiro desbloqueio de
recursos ou subsequentes.
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5.8 - A autorizag§o de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrera
condicionada a:

I - a emissao da autorizagSo para inicio do objeto;
II - a apresentag§o do relatdrio de execugSo compativel com o cronograma de
desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalizagSo do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA;
III - o atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n° 424/2016;
IV - a comprovagSo do aporte da contrapartida pactuada para a etapa correspondente;
V - a comprovag3o financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA;
VI - apresentagao do termo de recebimento provisorio da intervengao, nos termos do art.
n° 73, inciso I, allnea “a" da Lei 8.666/93, para o desbloqueio da ultima parcela de
recursos;

5.8.1
acompanhamento e fiscaiizagSo da obra dever£ assinar e carregar no SICONV o
relatdrio de fiscalizagSo referente a cada medig3o

O servidor indicado pelo CONTRATADO responsavel pelo

5.8.2 - O CONTRATADO devera verificar se os materiais aplicados e os servigos
realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas
especificagfles tdcnicas dos projetos de engenharia aceitos

5.8.3 - A execugao ffsica serd atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424/2016.

5.8.4 - A aferigao da execugao do objeto, suas metas e fases ou etapas sera realizada
por meio da verificagao da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado
no Plano de Trabalho.

CLAUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAgAO ORNAMENTARIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS

6 - As despesas com a execugao do objeto do presente Contrato de Repasse correrSo a
conta de recursos alocados nos respectivos orgamentos dos contratantes.

6.1 - A emissao do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrera de acordo com
determinagSo especifica do Gestor do Programa, com incorporagao ao presente Contrato
de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 - A eficacia deste Instrumento esta condicionada a validade dos empenhos, que 6
determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberagao dos recursos, o
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.
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CAIXA Contrato de Repasse- TransferGncia Volunteria

6.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de
Restos a Pagar, o quantitative fisico-financeiro poder& ser reduzido at§ a etapa do objeto
contratado que apresente funcionalidade.

CLAUSULA SETIMA -DA EXECUQAO FINANCEIRA

7-Os recursos somente poderao ser utilizados para pagamento de despesas constantes
do Plano de Trabalho ou para aplicapio no mercado financeiro, nas hipoteses previstas
em lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016,
vedada sua utilizapSo em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.

7.1 - A programapSo e a execupao financeira deverao ser realizadas em separado, de
acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 - Antes da realizapSo de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA incluir£ no SICONV, no minimo, as seguintes informapSes:

I - a destinapao do recurso;
II - o nome e CNPJ ou CPF do fomecedor, quando for o caso;
III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relative ao pagamento;
V - informapfies das notas fiscais ou documentos contabeis.

7.3 - Os pagamentos devem ser realizados mediante erddito na conta bancÿria de
titularidade dos fornecedores e prestadores de servipos, facultada a dispensa deste
procedimento nos casos citados abaixo, em que o credito poderci ser realizado em conta
banc£ria de titularidade do prdprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devendo ser registrado no SICONV o benefici£rio final da despesa:

a) por ato da autoridade maxima do Gestor do Programa;
b) no ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos
realizados &s proprias custas decorrentes de atrasos na liberapao de recursos pelo Gestor
do Programa e em valores aldm da contrapartida pactuada.»
7.3.1 - Excepcionalmente, podera ser realizado, uma unica vez no decorrer da vigSncia
do presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa flsica que nao possua conta
bancÿria, desde que permitida a identificapSo do beneficterio pela CONTRATANTE, e \v,
observado o limite de R$ 1.200,00 (urn mil e duzentos reais) por fomecedor ou prestador Vj\
de servipos.

7.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE nao poder§o ser utilizados para
despesas efetuadas em periodo anterior ou posterior a vigSncia do presente Contrato de
Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que
comprovadamente realizadas na vigdneia descrita no item VI das CONDIQ0ES GERAIS.
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7.5 - Os recursos transferidos, enquanto nao utilizados, serao aplicados em caderneta de
poupanga se o prazo previsto para sua utilizagSo for igual ou superior a um mes, ou em
fundo de aplicag§o financeira de curto prazo ou operagSo de mercado aberto lastreada
em titulos da divida publica federal, quando a sua utilizagSo estiver prevista para prazo
menor que um mSs.

7.5.1 - A aplicagSo dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse,
em fundo de curto prazo sera automatica, ap6s assinatura pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesao ao fundo no ato de
regularizagSo da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
responsavel pela aplicag§o em caderneta de poupanga por intermedio do SICONV, se o
prazo previsto para utilizagao dos recursos transferidos for igual ou superior a um mes.

7.5.2 - Todos os rendimentos provenientes da aplicaglio dos recursos das contas
vinculadas devem ser devolvidos a conta unica do Tesouro ao final da execugio do objeto
contratado, devendo constar de demonstrativo especifico que integrara a prestagSo de
contas, vedada a sua utilizagao.

7.5.3 - Na ocorrSncia de perdas financeiras decorrentes da aplicagSo dos recursos, que
comprometam a execugSo do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte
adicional de contrapartida.

7.6 - Eventuais saldos financeiras verificados quando da conclusao, denuncia, rescisSo
ou extingao do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em
aplicagfies financeiras, deverao ser restituidos a UNlAO FEDERAL, no prazo
improrrogavel de 30 (trinta) dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na
6poca da restituigSo, sob pena da imediata instauragSo de Tomada de Contas Especial do
responsavel.

7.6.1 - A devolugSo prevista acima sera realizada observando-se a proporcionalidade dos
recursos transferidos e da contrapartida prevista, independents da 6poca em que foram
aportados, devendo, nos casos em que incida exclusivamente sobre o repasse ou a
contrapartida, ser devolvido apenas ao ente titular do valor remunerado.

7.6.2 - Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, o CONTRATANTE
solicitara a instituigSo financeira albergante da conta vinculada a devolugao imediata dos
saldos remanescentes a conta unica do Tesouro Nacional.

7.7 - Deverao ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros
legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da
legislagSo aplicavel, nos seguintes casos:

a) quando n§o houver qualquer execugSo fisica referente ao objeto pactuado neste
Instrumento nem utilizagao de recursos;
b) quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;

J
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c) quando nao for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestagSo de contas
parcial ou final;
d) quando os recursos forem utilizados em desconformtdade com o pactuado neste
Instrumento;
e) quando houver utilizagfio dos valores resultantes de aplicagoes financeiras em
desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;
f) quando houver impugnagHo de despesas, se realizadas em desacordo com as
disposigdes do contrato celebrado.

7.7.1 - Na hipdtese prevista no item 7.7, alinea “a", os recursos que permaneceram na
conta vinculada, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, serao devolvidos acrescidos do resultado da aplicagdo
financeira nos termos do item 7.5, no prazo de at6 30 (trinta) dias do vencimento da
vigdncia do Contrato de Repasse.

7.7.2 - Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “b”, em que a parte executada apresente
funcionalidade, a devolugdo dos recursos j£ creditados em conta e n§o aplicados no
objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicagSo financeira nos termos
do item 7.5, ocorrerd no prazo de at6 30 (trinta) dias do vencimento da vigdncia
contratual.

7.7.3 - Na hipdtese prevista no item 7.7, alinea “b”, em que a parte executada ndo
apresente funcionalidade, a totalidade dos recursos liberados devem ser devolvidos
devidamente atualizados, conforme exigido para a quitagSo de debitos para com a
Fazenda Nacional, com base na variagdo da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidagao e de Custbdia - SELIC, acumulada mensalmente, at6 o ultimo dia do mes
anterior ao da devolugdo de recursos, acrescido a esse montante de 1% (urn por cento)
no m&s de efetivagdo da devolugdo de recursos £ conta unica do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicagdo dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada ser6
verificada pela CONTRATANTE.

7.7.5 - Vencidos os prazos de devolugdo descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores
devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitagao de
debitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagdo da Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidagao e de Custddia - SELIC, acumulada mensalmente, at6 o
ultimo dia do mds anterior ao da devolugdo de recursos, acrescido a esse montante de
1% (urn por cento) no mds de efetivagdo da devolug§o de recursos & conta unica do
Tesouro.

7.7.6 - Na hipdtese prevista no item 7.7, alinea “c", os recursos devem ser devolvidos
incluindo os rendimentos da aplicagSo no mercado financeira, atualizados pela Taxa
Referencial do Sistema Especial de LiquidagSo e de Custodia - SELIC.

7.7.7 - Na hipdtese prevista no item 7.7, alineas “d", sera instaurada Tomada de Contas
Especial, alem da devolugSo dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme
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exigido para a quitag§o de dPbitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagSo
da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagao e de Custddia - SELIC,

acumulada mensalmente, at£ o ultimo dia do mSs anterior ao da devolugao dos recursos,

acrescido esse montante de 1% (um por cento) no m£s de efetivag§o da devolugSo dos
recursos k Conta Unica do Tesouro Nacional.

7.8 -Para fins de efetivagSo da devolugSo dos recursos a Uni§o, a parcela de atualizagSo
referente k variagao da SELIC ser£ calculada proporcionalmente a quantidade de dias
compreendida entre a data da liberagSo da parcela para o CONTRATADO e a data de
efetivo cr£dito do montante devido na conta unica do Tesouro.

CLAUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA
CONTRATUAL

8 - Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serao de propriedade
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua exting§o, desde que
vinculados a finalidade a que se destinam.

CLAUSULA NONA -DAS PRERROGATIVAS

9-0 Gestor do Programa e a autoridade competente para coordenar e definir as
diretrizes do Programa, cabendo a CONTRATANTE o acompanhamento e avaliagSo das
agdes constantes no Plano de Trabalho.

9.1 - Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poder£ promover visitas in
loco com o propdsito do acompanhamento e avaliagao dos resultados das atividades
desenvolvidas em razSo do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 - £ prerrogativa da Uniao, por intermPdio do Gestor do Programa e do
CONTRATANTE, promover a fiscalizagSo flsico-financeira das atividades referentes ao
Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipotese, a faculdade de
assumir ou transferir a responsabilidade da execugSo do objeto, no caso de sua
paralisagao ou de fato relevante que venha a ocorrer.

9.3 - As informagdes relativas a celebragSo, execugSo, acompanhamento, fiscalizagao e
de prestagSo de contas, inclusive referentes a movimentagao ftnanceira dos
instrumentos, serao publicas, exceto nas hipdteses legais de sigilo fiscal e bancario e nas
situagPes classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento juridico.

\

CLAUSULA DECIMA -DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAQAO
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10 - Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua
contabilidade analitica, em conta especifica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no
passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificagao
da despesa.

10.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatorios
de despesas serSo emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devidamente identificados com o nome do Programa e o niimero do Contrato de Repasse,
e mantidos em arquivo, em ordem cronoldgica, no prdprio local em que forem
contabilizados, a disposigdo dos orgaos de controle interno e externo, pelo prazo fixado
no Contrato de Repasse.

10.1.1 -O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deverS disponibilizar cdpias dos
comprovantes de despesas ou de outros documentos b CONTRATANTE sempre que
solicitado.

CLAUSULA DÿCIMA PRIMEIRA- DA PRESTAQAO DE CONTAS

11- A PrestagSo de Contas referente aos recursos financeiros deverS ser apresentada a
CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDIC0ES GERAIS.

11.1 - Quando a prestag3o de contas n§o for encaminhada no prazo fixado, a
CONTRATANTE estabelecera o prazo m£ximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua
apresentag§o, ou recolhimento dos recursos, incluidos os rendimentos da aplicagSo no
mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC.

11.2 - Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nSo apresente a prestagSo
de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao termino do prazo
estabelecido, a CONTRATANTE registrars a inadimpldncia no SICONV por omissao do
dever de prestar contas e comunicar£ o fato ao 6rg§o de contabilidade analitica, para fins
de instauragao de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adogao de outras
medidas para reparagSo do dano ao er£rio, sob pena de responsabilizagao solidciria.

11.3 - Cabe ao prefeito e ao govemador sucessores prestar contas dos recursos
provenientes dos Contratos de Repasse firmado pelo seu antecessor.

11.3.1 - Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, d
CONTRATANTE, e inserir no SICONV documento com justificativas que demonstrem o
impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimonio publico

11.3.2 - Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de agao ou omissao do
antecessor, o novo administrador solicitara a instauragSo de Tomada de Contas Especial.
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11.3.3 - Os casos fortuitos ou de forga maior que impegam o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarao
a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues a CONTRATANTE, para
anSlise e manifestagSo do Gestor do Programa.

CLAUSULA Di-CIMA SEGUNDA
EXTRAORDINARIAS

DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS

12 - HaverS a cobranga de tarifa extraordinSria do CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) der(em) causa:

a) reanSlise do Plano de Trabalho;
b) emissSo de VRPL inapto;
c) manutengSo do contrato, cobrada mensalmente ap6s 180 dias sem execugao
financeira;
d) reabertura de PCF ou TCE;
e) alteragSo de cronograma;
f) atualizagao de orgamento;
g) exclusSo de meta;
h) ajustes no projeto;
i) reprogramagao de remanescente de obra;
j) inclusao de meta;
k) alteragSo no escopo;
I) publicagbes no DOU;
m) fotocbpias.

12.1-Os valores dos servigos acima constam em tabela disponlvel no SICONV.

12.2 - O comprovante de pagamento da tarifa extraordinary e apresentado a
CONTRATANTE previamente a realizagSo do servigo.

CLAUSULA DÿCIMA TERCEIRA-DA AUDITORIA

13 - Os servigos de auditoria serSo realizados pelos orgaos de controle intemo e extemo
da UniSo, sem elidir a competSncia dos org§os de controle interno e extemo do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capitulo VI do
Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 - E livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno
ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da UniSo a todos
os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem
como aos locais de execugao das obras, quando em missSo de fiscalizagao ou auditoria.
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13.2. Em sendo evidenciados pelos 6rgSos de Controle ou Ministerio Publico vicios
insanaveis que impliquem nulidade da licitapSo realizada, o CONTRATADO deverd adotar
as medidas administrativas necess3rias a recomposipio do eterio no montante atualizado
da parcela ja aplicada, o que pode incluir a reversao da aprovapSo da prestapao de
contas e a instaurapao de Tomada de Contas Especial, independentemente da
comunicapao do fato ao Tribunal de Contas da Uni3o e ao Ministerio Publico.

CLAUSULA DfcCIMA QUARTA - DA IDENTIFICAQAO DAS OBRAS E DAS AQOES
PROMOCIONAIS

14 - £ obrigatdria a identificapSo do empreendimento com placa segundo modelo
fomecido pela CONTRATANTE, durante o periodo de durapao da obra, devendo ser
afixada no prazo de ate 15 (quinze) dias, contados a partir da autorizapao da
CONTRATANTE para o inicio dos trabalhos, sob pena de suspensSo da liberap§o dos
recursos financeiros, observadas as iimitapdes impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de
setembro de 1997.

14.1 - Em qualquer ap3o promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse
sera obrigatoriamente destacada a participapao da CONTRATANTE, do Gestor do
Programa, bem como o objeto de aplicapSo dos recursos, observado o disposto no § 1°
do art. 37 da ConstituipSo Federal, sob pena de suspensSo da liberapao dos recursos
financeiros, observadas as Iimitapdes impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro
de 1997.

CLAUSULA DECIMA QUINTA-DA VIGlNCIA

15 - A vigdncia deste Instrumento iniciar-se-a na data de sua assinatura e encerrar-se-a
no prazo descrito no item VI das CONDIQ0ES GERAIS, possibilitada a sua prorrogap3o
mediante Termo Aditivo e aprovapSo da CONTRATANTE, quando da ocorrSncia de fato
superveniente que impepa a consecupdo do objeto no prazo acordado.

15.1 - A vigdncia contratual podera ser prorrogada no m3ximo 2 (duas) vezes, por
periodo compativel com o cronograma flsico-financeiro.«
CLAUSULA DECIMA SEXTA-DA RESCISAO E DA DENUNCIA

16-0 Contrato de Repasse poderd ser denunciado por qualquer das partes e rescindido
a qualquer tempo, ficando os participes respons3veis pelas obrigap6es assumidas na sua
vigencia, creditando-se-lhes, igualmente, os beneficios adquiridos no mesmo periodo, V/
aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de
dezembro de 2016 e demais normas pertinentes 3 materia.
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